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Zagadnienia teorii i historii ustroju i prawa
Bronis³aw Sitek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Convivium, cena i donum munus
w antycznym Rzymie a wspó³czesne dylematy
korupcji wyborczej (crimen ambitus)
1. Wprowadzenie
Jedn¹ z najwiêkszych po¿¹dliwoci cz³owieka jest chêæ zdobycia i posiadania w³adzy. To w³anie ta po¿¹dliwoæ od najdawniejszych czasów sprawia,
¿e kandydaci na urzêdy dopuszczaj¹ siê ró¿nych oszustw wyborczych. Tak
te¿ by³o w republikañskim Rzymie. St¹d te¿ doæ wczenie pojawi³y siê regulacje prawne, których celem by³o zwalczanie nadu¿yæ wyborczych (crimen
ambitus)1. Przekszta³cenie republiki w pryncypat doprowadzi³o do zmiany
systemu powo³ywania na najwy¿sze funkcje w pañstwie. Republikañski system wyboru urzêdników nadal by³ jednak stosowany w municypiach, gdzie
zwo³ywano zgromadzania ludowe o charakterze wyborczym2. Przedmiotem
niniejszego opracowania jest w³anie analiza tekstu cap. CXXXI, pochodz¹cego z lex Ursonensis, zawieraj¹cego ograniczenie co do liczby osób uczestnicz¹cych w przyjêciach organizowanych z okazji wyborów oraz zakaz wrêczania
podarków wyborcom.
Wed³ug W. Wo³odkiewicza, najczêciej spotykane formy przestêpstw wyborczych to: largitio, czyli ró¿nego rodzaju sposoby przekupstwa wyborców,
coitio, czyli zwi¹zywanie nieformalnych porozumieñ miêdzy kandydatami
1 Regulacje prawne dotycz¹ce nadu¿yæ wyborczych w antycznym Rzymie pojawi³y siê ju¿
w pod koniec V w. przed Chr. (Liv. 4.25.9-14). Nie s¹ jednak znane dok³adne zapisy tych ustaw.
Pierwsza o znanej nam treci to lex Cornelia Baebia de ambitu z 181 r. przed Chr. Zob.
L. Fascione, Crimen e quaestio ambitus nelletà repubblicana. Contributo allo studio del diritto
criminale repubblicano, Milano 1984, s. 20 n.
2 Zob. J. Linderski, Rzymskie zgromadzenia wyborcze od Sulli do Cezara, Wroc³aw 1966,
s. 156 n. Wed³ug tego autora, przyczyn¹ upadku zgromadzeñ wyborczych by³a m.in. reorganizacja poboru do wojska, rozproszenie obywateli rzymskich, korupcja wyborcza, a w koñcu zaniechanie spisu ludnoci. Podejmowane próby ratowania tych zgromadzeñ przez Augusta nie przynosi³y spodziewanych efektów i zosta³y ostatecznie zaniechane przez Tyberiusza.
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w celu eliminacji innych, crimen sodaliciorum, czyli organizacja stowarzyszeñ politycznych, celem których by³a organizacja przestêpstw wyborczych3.
H. Kowalski wylicza jeszcze inne typy przestêpstw wyborczych, jak np. stosowanie przemocy wobec wyborców (vis), fa³szowanie tabliczek (g³osów) wyborczych, odmowa og³oszenia wyboru kandydata (renuntiatio) czy w koñcu przesuwanie terminu wyborów4. Szczególnym rodzajem przestêpstwa wyborczego
w antycznym Rzymie by³a organizacja uczt, rozdawnictwo ¿ywnoci lub innych dóbr w zwi¹zku z ubieganiem siê o urz¹d publiczny. Tego typu czyny
mog¹ byæ traktowane jako forma przekupstwa, czyli largitio.

2. Przedmiotowy tekst z lex Iulia coloniae Gentivae
seu Ursonenis
lady regulacji prawnych wprowadzaj¹ce zakaz przekupstwa wyborczego
spotka siê w ustawach municypalnych, m.in. w lex Iulia coloniae Gentivae
seu Ursonenis5 .
CXXXII. Ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor
kandidatus, | <quicumque in c(olonia)
G(enetiva) I(ulia) mag(istratum) petet,> magistratusve peten|di causa in
eo anno, quo quisque anno petitor |
kandidatus mag(istratum) petet petiturusve erit, <mag(istratus) pe/tendi> convivia facito neve at cenam quem | vocato neve convivium habeto neve facito
s(ciens) d(olo) m(alo), | quo quis suae
petitionis causa convivium habeat | ad
cenamve quem vocet, praeter <dum>
quod ip|se kandidatus petitor in eo
anno, [quo] mag(istratum) petat, | vocar[it] dum taxat [in] dies sing(ulos)
h(ominum) VIIII <convivium | habeto,> si volet, s(ine) d(olo) m(alo). Neve
quis petitor kandidatus | donum munus aliudve quit det largiatur peti|tionis causa sc(iens) d(olo) m(alo). Neve

CXXXII. Niech nikt w colonia Genetiva
Iulia, po wydaniu tej ustawy, bêd¹c
kandydatem lub ubiegaj¹cym siê o jaki
urz¹d w colonia Genetiva Iulia, z powodu ubiegania siê o urz¹d w tym roku,
lub powziêcia zamiaru ubiegania siê
o urz¹d, nie organizuje ¿adnych przyjêæ,
nie zaprasza na obiad ani niech wiadomie i podstêpnie nie wystawia lub organizuje przyjêæ w celach wyborczych,
z wyj¹tkiem sytuacji, gdy kandydat
ubiegaj¹cy siê w danym roku o urz¹d,
zaprosi kogo na ucztê bez pos¹dzenia
o podstêpne dzia³anie, byleby w ci¹gu
jednego dnia nie przyj¹³ na uczcie wiêcej ni¿ 9 osób. Ponadto, niech ¿aden
kandydat na urz¹d z powodu ubiegania
siê o ten urz¹d, nie daje, hojnie obdarowuje podarkiem, prezentem albo czym
innym, pod zarzutem podstêpnego dzia³ania. Niech nikt z powodu ubiegania

3 Zob. W. Wo³odkiewicz, Okrêcanie wyborców  czyli crimen ambitus w prawie rzymskim,
Palestra 2007, nr 1112, s. 7.
4 Zob. H. Kowalski, Przekupstwa wyborcze w Rzymie w okresie cesarstwa, [w:] M. Kury³owicz (red.), Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w staro¿ytnym Rzymie, Lublin 2001, s. 57 i n.
5 Lekcjê tekstu ³aciñskiego oraz t³umaczenie polskie podajê za: B. Sitek, Lex Coloniae
Genetivae Iuliae seu Ursonensis i lex Irnitana. Ustawy municypalne antycznego Rzymu. Tekst,
t³umaczenie i komentarz, Poznañ 2008.
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quis alterius petitionis | causa convivia facito neve quem ad cenam voca|to
neve convivium habeto, neve quis alterius pe|titionis causa cui quit d[on]um
munus aliutve qu[it] | dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo). Si quis
atversus ea | fecerit, HS ICC c(olonis)
c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are)
d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae cui
eor(um) volet | rec(uperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) praef(ectum)[ve]
actio petitio per|sec(utio)que ex h(ac)
l(ege) <i(us) potest(as)que> esto. |
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siê o urz¹d kogo innego nie organizuje
bankietu, nie zaprasza nikogo na biesiadê, nie wydaje bankietu, ani niech
nikt z powodu ubiegania siê o urz¹d
kogo innego nie rozdaje w jego imieniu prezentów, hojnie obdarowuje podarkiem, prezentem lub czym innym
pod zarzutem podstêpnego dzia³ania.
Jeli kto uczyni co przeciwko temu,
niech bêdzie ukarany kar¹ grzywny
w wysokoci 5000 sestercji na rzecz
mieszkañców colonia Genetiva Iulia.
Ka¿dy obywatel na podstawie tej ustawy niech ma prawo i uprawnienie do
wyst¹pienia ze skarg¹, pozwem i roszczeniem o tê sumê do trybuna³u rekuperatorów za porednictwem duumwira
lub prefekta wobec duumwirów.

Zapis cap. CXXXII mo¿na zaliczyæ do przepisów antykorupcyjnych, celem
których by³o ograniczenie wp³ywania kandydatów na wynik wyborczy przez
organizacjê wiêkszych uczt (convivia lub cenae) lub rozdawnictwo podarunków (donum munus). Tego rodzaju czyny w prawie rzymskim by³y zaliczane
do crimen ambitus, a wiêc do przestêpstw przeciwko prawu wyborczemu6.
Przedmiotowo ograniczenie to obejmowa³o tak kandydata, jak i tego, kto dopiero zamierza³ kandydowaæ, ale jeszcze oficjalnie jego kandydatura nie zosta³a zg³oszona. Zakazane by³o równie¿ organizowanie uczt lub rozdawanie prezentów przez drug¹ osobê, która wprawdzie sama nie by³a kandydatem
i nie zamierza³a ubiegaæ siê o urz¹d w kolonii w danym roku, ale czyni³a to dla
innego kandydata i w ten sposób lobbowa³a wród wyborców na jego korzyæ.

3. Regulacje prawne ograniczaj¹ce organizacjê
wiêkszych uczt
Pierwsze ograniczenie, o którym mowa jest w cap. CXXXII, dotyczy organizowania wielkich uczt okrelanych terminami convivium lub cena, w powi¹zaniu ze zbli¿aj¹cymi siê wyborami. W II w. przed Chr. nasili³o siê to
zjawisko w celu pozyskiwania przychylnoci biesiadników i jednoczenie potencjalnych wyborców. Przedmiotem regulacji nie by³o zatem wprowadzenie
ca³kowitego zakazu organizacji uczt, lecz jedynie ograniczenie liczby zapraszanych goci przez kandydata czy osobê zamierzaj¹c¹ kandydowaæ na urz¹d
w danym roku wyborczym. Dozwolone by³o zaproszenie na biesiadê najwy¿ej
6

L. Fascione, op. cit., s. 15 n.
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dziewiêciu osób dziennie. Liczba taka by³a przyjmowana jako przejaw normalnej gocinnoci w stosunkach spo³ecznych panuj¹cych w tamtym okresie
w Rzymie. Dopuszczenie mo¿liwoci zorganizowania przez kandydata uczty
z ustawowo ograniczon¹ liczb¹ goci zosta³o uwarunkowane czynnikami aksjologicznymi, a mianowicie dzia³anie to musia³o byæ wolne od podstêpu.
W ten sposób ustawodawca chcia³ uniemo¿liwiæ obejcie tego ograniczenia
np. poprzez organizowanie ma³ych uczt, ale kilka razy dziennie.
Wprowadzenie ograniczenia liczbowego, nie za ca³kowitego zakazu by³o
zapewne przejawem racjonalnego dzia³ania ustawodawcy, który nie zamierza³ w ten sposób nadmiernie ingerowaæ w ¿ycie rodzinne, lecz jedynie chcia³
nie dopuciæ do wykorzystywania elementów ¿ycia codzienne dla celów politycznych7.
U¿yty w cap. CXXXII termin convivium oznacza³ ucztê lub biesiadê niekoniecznie zwi¹zan¹ z okrelon¹ por¹ dnia czy z miejscem jej organizacji, np.
domem kandydata. Uczta taka mog³a zostaæ zorganizowana równie¿ na wolnym powietrzu, co dodatkowo stwarza³o mo¿liwoæ zaproszenia wiêkszej liczby goci. Natomiast termin cena oznacza³ g³ówny posi³ek dnia, czyli obiad
sk³adaj¹cy siê z kilku dañ z dodatkiem wina, podawany ok. godz. 15.008.
Ograniczenie ilociowe wystawnych przyjêæ z okazji zbli¿aj¹cych siê wyborów powi¹zane by³o z innym rodzajem regulacji, a mianowicie z ustawami
ograniczaj¹cymi nadmierny luksus czy zbytek warstw panuj¹cych, tzw. leges
sumptuariae9. Uchwalenie ich by³o powi¹zane z trudn¹ sytuacj¹ ekonomiczn¹ Rzymu, wywo³an¹ licznymi wojnami w III i II w. przed Chr., zw³aszcza
z Hannibalem, ale równie¿ z panuj¹c¹ wówczas filozofi¹ ¿ycia, wed³ug której
cz³owiek winien wieæ ¿ycie proste, powiêcone pracy, rodzinie i sprawom
pañstwa. Cech¹ charakterystyczn¹ dla tego typu regulacji prawnych by³o
wprowadzenie ograniczenia wydatków na stroje, ozdoby, pogrzeby oraz inne
wydarzenia z codziennego ¿ycia10. Wród postanowieñ ograniczaj¹cych zby7 Zob. R. Martini, Nugae comitiales. II: Amici di candidati e corruzione elettorale in Roma
antica, [w:] Scritti per Mario della Piane, Napoli 1986, s. 14.
8 Zob. s.v. Cena, [w:] Z. Piszczek (red.), Ma³a encyklopedia kultury antycznej, Warszawa
1968, s. 165.
9 O leges sumptuariae sporód polskich romanistów pisali m.in. L. Winniczuk, Ludzie,
zwyczaje i obyczaje staro¿ytnej Grecji i Rzymu, t. 2, Warszawa 1988, s. 395403; M. Kury³owicz,
Prawo i obyczaje w staro¿ytnym Rzymie, Lublin 1994, s. 4353 i 8189; idem, Alea i kontrakty
aleatoryjne w prawie rzymskim, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 36, 1984, s. 7590; idem,
Loca aediem metuentia (Sen. de vita beata 7,1,3). Z dzia³alnoci edylów rzymskich na rzecz
ochrony porz¹dku i moralnoci publicznej, AUMCS, t. 32/33, 19851986, Sectio G, z. 7, s. 123135;
idem, Leges sumptuariae w pañstwie i prawie rzymskim, [w:] Z historii pañstwa, prawa, miast
i Polonii, Rzeszów 1998, s. 139154; J. Sondel, Les leges sumptuariae considerées comme
lexpression des conditions sociales et économiques de la Rome antique, Archivum Iuridicum
Cracoviense 1973, t. 6, s. 101124; idem, Ustawy przeciw luksusowi w staro¿ytnym Rzymie,
Mówi¹ Wieki 1975, nr 3, s. 912.
10 Zob. G. Colonnelli, Uso alimentare dei ghiri (Famiglia Myoxidae) nella storia antica
e contemporanea, Antrocom 2007 (3), nr 1, s. 6976, [online] <www.antrocom.net/upload/sub/
antrocom/030107/10-Antrocom.pdf>.
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tek obywateli szczególne miejsce zajmowa³y ustawy ograniczaj¹ce wydatki
na wystawne uczty  leges cibariae. Na podstawie tych regulacji zakazywano
spo¿ywania niektórych dro¿szych produktów, np. potraw z ptactwa. Wprowadzono równie¿ ograniczenie maksymalnej liczby biesiadników czy te¿ kwot,
jakie mo¿na by³o wydaæ na takie uczty11. Najstarsza znana nam ustawa to
lex Orchia de coenis z 181 r. przed Chr., w której wprowadzony zosta³ limit
goci zapraszanych na wystawne uczty12. Nie jest znana jednak dopuszczalna liczba zaproszonych goci. W kolejnej ustawie lex Fannia cibaria z 161 r.
przed Chr. ponownie wprowadzono ograniczenia ilociowe, a dodatkowo jeszcze jakociowe13. Leges Amiliae zawiera³y równie¿ ograniczenia co do jakoci
spo¿ywanych potraw, a niektóre z nich zosta³y zakazane, np. podawanie win
zagranicznych czy ostryg.
Ponowne ograniczenia ilociowe zapraszanych goci na uczty organizowane przez kandydatów bior¹cych udzia³ w zbli¿aj¹cych siê wyborach znalaz³y siê w lex Antia o niepewnej dacie wydania (prawdopodobnie ok. 70 r.
przed Chr.14). To w³anie ze wzglêdu na bliskoæ czasow¹ wydania lex Ursonensis i lex Antia postanowienia tej ustawy wp³ynê³y na wprowadzenie do
ustawodawstwa municypalnego analogicznego rozwi¹zania.
Warto zauwa¿yæ, co zreszt¹ podkrelaj¹ liczni romanici, ¿e by³y to ustawy nale¿¹ce do lex imperfecta, czyli ustaw pozbawionych sankcji karnych.
St¹d te¿ zapewne ich skutecznoæ by³a niewielka. Dopiero w lex Ursonensis
zosta³a wprowadzona sankcja grzywny za przekroczenie liczby zaproszonych
goci na ucztê.

4. Regulacje prawne zakazuj¹ce rozdawnictwo
 donum munus
Druga dyspozycja prawna zawarta w cap. CXXXII dotyczy³a zakazu wrêczania jakichkolwiek podarunków celem pozyskania sympatii wyborców
(Neve quis petitor kandidatus donum munus aliudve quit det largiatur petitionis causa sciens dolo malo). W tekcie zosta³ u¿yty termin donum, który
oznacza³ podarunek materialny czy posiadaj¹cy wartoæ maj¹tkow¹ oraz ter11 A. Pikulska-Robaszkiewicz, Ustawowa regulacja obyczajów w prawie rzymskim. Wyk³ad
habilitacyjny, Studia Iuridica 1999, t. 37, s. 213219.
12 Macrob., Sat., 2,13; Liv. 38,6. Zob. M. Dauster, Roman Republican sumptuary legislation, [w:] Studies in Latin Literature and Roman History XI, Bruxelles 2003, s. 6593.
13 W ustawie tej dopuszczono wydanie na uczty 100 asów w dniach organizacji igrzysk lub
podczas obchodów ludi romani czy ludi plebaei. Wyznaczono 10 dni w miesi¹cu, w które mo¿na
by³o wydaæ na jedzenie 30 asów, a w pozosta³e jedynie 10 asów dziennie (Gell. N.A. 2,24,3).
14 Gell. N.A. 2,24,13; Macrob., Sat. 2,13; Cic. ad fam. 7,26,2. A. Pikulska-Robaszkiewicz
w Ustawowej regulacji obyczajów... za datê wydania tej ustawy przyjmuje rok 70 przed Chr.,
z kolei G. Rotondi w Leges publicae populi romani (Milano 1912, s. 368) rok 71 przed Chr.
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min minus, czyli obowi¹zek publiczny  w tym przypadku chodzi³oby o sk³adanie przez kandydata obietnicy wyborczej, ¿e po wygranych wyborach zwolni z wykonywania okrelonych obowi¹zków publicznych tych, którzy bêd¹ na
niego g³osowali. Zakazane by³y te¿ inne formy przekupstwa dokonywane ze
wiadomoci¹ lub podstêpem15.
Powy¿sza dyspozycja zwi¹zana by³a z wczeniejszymi uregulowaniami
prawnymi. W 159 r. przed Chr. zosta³a wydana lex Cornelia Fulvia de ambitu. Treæ tej ustawy nie jest do koñca pewna. Przyjmuj¹c jednak tezê
L. Fascione16, mo¿na przyj¹æ, ¿e ustawa ta by³a skierowana przeciwko praktykom prowadzonym przez divisores (sequestres). Póniej by³y wydawane
kolejne ustawy ograniczaj¹ce lub wy³¹czaj¹ce przekupstwa wyborcze. Norma
prawna zapisana w lex Urosnensis jest odbiciem postanowieñ zawartych
w lex Licinia de sodaliciis  ustawie wydanej w 55 r. przed Chr. na wniosek
konsula Lucjusza Licyniusza Krassusa. W ustawie tej penalizowano zorganizowan¹ dzia³alnoæ przestêpcz¹, celem której by³a manipulacja wynikami
wyborów za pomoc¹ przekupstwa wyborców. Wydaje siê, ¿e w³anie postanowienia tej ustawy znalaz³y swoje odzwierciedlenie w zapisach ustaw municypalnych.
Divisores to urzêdnicy pomocniczy, zadaniem których by³o udzielanie
pomocy przy rozdawnictwie zbo¿a lub pieniêdzy publicznych. Z czasem
urzêdnicy ci anga¿owali siê w wspieranie okrelonych kandydatów podczas
wyborów. Wykorzystuj¹c publiczne pieni¹dze lub bezp³atne rozdawnictwo
zbo¿a (frumentatio), starali siê przekonaæ poszczególne tribus do oddania
g³osu na okrelonego kandydata. W mowie obroñczej Plancjusza Cyceron
twierdzi³17 , ¿e ogromne znaczenie mia³ g³os pierwszego tribus. Wed³ug Arpinaty nie zdarzy³o siê, aby ten kandydat, który uzyska³ g³os pierwszego tribus, nie zosta³ póniej konsulem18. Zadaniem divisores by³o przekonanie
podarkami, a zw³aszcza pieniêdzmi wyborców w³anie pierwszego tribus.
W przypadku sukcesu wyborczego popieranego kandydata divisores byli
wynagradzani osobicie. Takie zjawisko nasili³o siê pod koniec republiki.
Z tego te¿ powodu praktyka ta spotka³a siê z reakcj¹ ustawodawcy19.
15 Zob. L. Labruna, Corruzione e politica in Roma republicana, [w:] Le droit romain et le
monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski, Warszawa 1996, s. 193 n.;
L. Perelli, La corruzione politica nellantica Roma. Tangenti malversazioni malcostum e illeciti
raccomendazioni, Milano 1994, s. 71 n.
16 L. Fascione, op. cit., s. 130131.
17 Jest to mowa obroñcza, wyg³oszona w 54 r. przez Chr. w obronie Plancjusza oskar¿onego o sfa³szowanie wyników wyborów. Skar¿¹cy, Marek Juwencjusz Laterensis, zarzuca³ Plancjuszowi przekupstwo wyborcze, przybieraj¹ce postaæ w³anie rozdawnictwa pieniêdzy pomiêdzy
tribus. Cic. Planc. 48,53,55.
18 Cic. Planc. 49: una centuria praerogativa tantum habet auctoritatis ut nemo umquam
prior eam tulerit quin renuntiatus sit aut eis ipsis comitiis consul aut certe in illum Annom...
19 Zob. D. Medicus, s.v. Divisores, [w:] Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf
Bänden, Bd. 2, München 1979, szp. 108.
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Analiza przepisów rzymskiego prawa wyborczego prowadzi do wniosku,
¿e odpowiedzialnoci karnej z tytu³u korupcji wyborczej podleg³ jedynie
sprawca (korupcja czynna). Nie by³y przewidziane sankcje karne w stosunku
do osoby przyjmuj¹cej korzyæ maj¹tkow¹ w formie gotowizny czy podarków
o jakiejkolwiek wartoci ekonomicznej (korupcja bierna). Wed³ug cap.
CXXXII karze podlega³ równie¿ ten, kto wpiera³ osobê kandyduj¹c¹ w wyborach w dzia³aniach korupcyjnych i w jej imieniu wrêcza³ innym pieni¹dze czy
podarki.

5. Prawne podstawy cigania korupcji wyborczej
w polskim kodeksie karnym
Przestêpstwa wyborcze w polskim prawie karnym zosta³y okrelone
przez ustawodawcê w rozdziale XXXI Kodeksu karnego pt. Przestêpstwa
przeciwko wyborom i referendom. W pierwotnym zapisie kodeksu z 1997 r.
cigane by³y nastêpuj¹ce rodzaje przestêpstw wyborczych:
 z art. 248 k.k. ustawodawca ciga: sporz¹dzenie listy kandyduj¹cych lub
g³osuj¹cych z pominiêciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych; stosowanie podstêpu celem nieprawid³owego sporz¹dzenia listy
wyborczej; uszkadzanie, ukrywanie, przerabianie lub podrabianie protoko³ów lub innych dokumentów wyborczych; nadu¿ycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu g³osów; nadu¿ycia w sporz¹dzaniu list z podpisami
obywateli zg³aszaj¹cych kandydatów w wyborach lub inicjuj¹cych referendum;
 z art. 249 k.k. ustawodawca ciga stosowanie przemocy, groby lub podstêpu, skutkiem czego by³oby: przeszkadzanie w odbywaniu zgromadzenia
poprzedzaj¹cego g³osowanie; ograniczenie swobodnego wykonywania prawa do kandydowania lub g³osowania; uniemo¿liwienie oddania g³osu lub
obliczania g³osów albo uniemo¿liwienie w sporz¹dzaniu protoko³ów lub
innych dokumentów wyborczych albo referendalnych;
 z art. 250 k.k. ustawodawca ciga tego, kto przemoc¹, grob¹ bezprawn¹
lub przez nadu¿ycie stosunku zale¿noci, wywiera wp³yw na sposób g³osowania osoby uprawnionej albo zmusza j¹ do g³osowania lub powstrzymuje
od g³osowania;
 z art. 251 k.k. ciga sprawców naruszenia zasady tajnoci g³osowania.
W tym zestawieniu czynów karalnych powi¹zanych z wyborami i referendami brakowa³o regulacji prawnych dotycz¹cych korupcji wyborczej. St¹d
ustawodawca ustaw¹ z 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r., nr 111, poz. 1061) wprowadzi³
nowy art. 250a, dziêki któremu sta³o siê mo¿liwe ciganie sprawców korupcji
wyborczej.
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Potrzeba takiego uregulowania pojawi³a siê w zwi¹zku z licznymi nadu¿yciami wyborczymi, zw³aszcza kupowaniem g³osów. Wielu kandydatów
lub funkcjonariuszy publicznych oferowa³o korzyci maj¹tkowe lub osobiste
w zamian za wyborcze poparcie. Mog¹ byæ ró¿ne formy przekupstwa wyborczego, np.: zdobywanie przychylnoci wyborców poprzez zapraszanie ich na
publiczne imprezy z suto zastawionymi sto³ami, sk³adanie obietnicy pracy,
awansu zawodowego czy w koñcu pozytywne za³atwienie jakie sprawy.
W ten sposób osoba oddaj¹ca g³os wyborczy przehandlowuje swoje poparcie
w zamian za okrelone korzyci chwilowe czy d³ugotrwa³e20. Jeden z g³onych przyk³adów korupcji wyborczej z lat dziewiêædziesi¹tych dotyczy³ by³ego senatora, który w swojej miejscowoci zorganizowa³ wielkie przyjêcie dla
40 tys. mieszkañców.
Istotn¹ cech¹ czynu korupcji wyborczej, ciganego przez polskiego ustawodawcê, jest albo wrêczenie korzyci maj¹tkowej lub jej obietnica, np. wrêczenie pieniêdzy, danie cennych rzeczy czy te¿ dokonanie znacz¹cej darowizny, albo przysporzenie korzyci osobistej lub jej obietnica, np. udzielenie
zezwolenia na handel alkoholem, zatrudnienie krewnego w urzêdzie, w którym bêdzie kierowa³ w przysz³oci kandydat itp.21 Jest to tzw. ³apownictwo
bierne.
Zatem karze podlega nie tylko ten, kto wrêcza ow¹ korzyæ maj¹tkow¹
lub osobist¹, ale równie¿ ten, kto j¹ przyjmuje w zamian za oddanie g³osu na
kandydata. Zgodnie z art. 250a § 1: Kto, bêd¹c uprawniony do g³osowania,
przyjmuje korzyæ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo takiej korzyci ¿¹da za g³osowanie w okrelony sposób, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesiêcy
do lat 5.
Takiej samej karze podlega osoba, która udzieli³aby korzyci maj¹tkowej
lub osobistej osobie uprawnionej do g³osowania w celu sk³onienia jej do
g³osowania w okrelony sposób lub za g³osowanie w okrelony sposób (art.
250a § 2).
W obu przypadkach sprawca mo¿e liczyæ na nadzwyczajne z³agodzenie
kary, ale tylko wówczas, gdy zawiadomi³ organ powo³any do cigania o fakcie
przestêpstwa i okolicznociach jego pope³nienia, zanim organ ten o nich siê
dowiedzia³. S¹d nawet mo¿e odst¹piæ od wymierzenia kary.
Koncepcja dogmatyczna przekupstwa wyborczego, ciganego na podstawie art. 250a k.k., ró¿ni siê jednak od koncepcji wypracowanej na gruncie
prawa rzymskiego, gdzie karany by³ tylko daj¹cy przysporzenie maj¹tkowe
lub osobiste.

20
21

Zob. [online] <www.antykorupcja.gov.pl/portal/ak/47/63/>, dostêp: 25.01. 2010.
Zob. O. Krajniak, Korupcja a prawo, [online] <www.ceo.org.pl/portal/mpk_uczestnicy_schemat?docId=37019>, dostêp: 25.01.2010.
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6. Prawne podstawy cigania korupcji wyborczej
w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego
W ustawie z 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego22 ustawodawca nie przewidzia³ ogólnej normy prawnej pozwalaj¹cej na ciganie korupcji wyborczej, z wyj¹tkiem okrelonym w art. 153.
Ta regulacja jest odzwierciedleniem innego aktu normatywnego, tj. decyzji
Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z 20 wrzenia 1976 r., dotycz¹cej wyborów cz³onków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezporednich23, zmienion¹ decyzj¹ Rady 2002/772/WE, Euratom24.
W art. 153 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego postanowiono, ¿e ten, kto w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, podaje lub dostarcza napoje alkoholowe nieodp³atnie lub po cenach
sprzeda¿y netto mo¿liwych do uzyskania, nie wy¿szych od cen nabycia lub
kosztów wytworzenia  podlega karze aresztu albo grzywny. Zakaz podawania i dostarczania alkoholu jest zapewne antidotum na praktyki stosowane
przez kandydatów, a mianowicie organizowania publicznych uczt czy wieców,
podczas których potencjalnym wyborcom podawany jest alkohol. W tym
przypadku zamiarem bezporednim sprawcy jest nak³onienie wyborców do
oddania na niego g³osów. Karze aresztu albo grzywny podlega nie tylko sam
kandydat, ale równie¿ ci, którzy go w tym wspomagaj¹, a wiêc równie¿ inne
osoby, które podaj¹ lub dostarczaj¹ alkohol.
Normy kryminalizuj¹ce korupcjê wyborcz¹ mo¿na porednio wyprowadziæ równie¿ z zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2003)4
w sprawie wspólnych zasad przeciw korupcji w finansowaniu partii politycznych i kampanii wyborczych. Bli¿sza analiza tego aktu prawnego, nale¿¹cego
do soft law, nie pozwala jednak stwierdziæ, ¿e wprowadza on zakaz organizowania imprez masowych w celu przekupienia wyborców. Niemniej wydaje
siê, ¿e system finansowania podmiotów politycznych nie posiada solidnego
i proaktywnego monitoringu, który wykracza³by poza jedynie formaln¹ analiz¹ przed³o¿onych informacji25.

22
23
24

Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 219.
Dz.U.WE, 1976 L 278, s. 5.
Dz.U.WE 2002 L 283, s. 1. Wiêcej zob.: W. Kozielewicz, Przestêpstwa z Ordynacji
wyborczej do Parlamentu Europejskiego, Prokuratura i Prawo 2004, nr 5, s. 5666; [online]
<www.pk.gov.pl/upload_doc/000001024.doc>, dostêp: 28.01.2010.
25 GRECO publikuje raport na temat Polski [online] <www.transparency.pl/ti/aktualnosci/
greco_publikuje_raport_na_temat_polski>, dostêp: 26.01.2010.
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7. Wnioski
Okres republiki rzymskiej nie bez przyczyny uwa¿any jest przez jednych
za wzór demokracji republikañskiej, przez innych za za symbol wielkiego
chaosu politycznego, afer i przekrêtów. Jednym z obszarów nadu¿yæ typowych dla tamtego okresu by³y wybory na urzêdy republikañskie (crimen
ambitus). Jedn¹ z form przekupstwa wyborczego by³o organizowanie wystawnych uczt dla wyborców (convivium lub cena) albo obdarowywanie ich
publicznymi pieniêdzmi, zaszczytami lub zwolnieniami z obowi¹zku wykonywania publicznych prac (munus). Taka praktyka spotka³a siê z reakcj¹ ustawodawcy, który w jednej z ustaw przeciwko zbytkowi (leges sumptuariae)
 lex Orchia de coenis z 181 r. przed Chr.  wprowadzi³ ograniczenie liczby
uczestników uczt organizowanych przez obywateli. Per analogiam ustawa ta
nastêpnie by³a stosowana równie¿ do ograniczenia liczby uczestników uczt
organizowanych przez kandydatów na urzêdy republikañskie. W koñcu ograniczenie takie zosta³o przeniesione na grunt prawa wyborczego w lex Antia
z ok. 70 r. przed Chr. Pomimo upadku ustroju republikañskiego i zast¹pienia
go systemem w³adzy skoncentrowanej w jednym rêku (pryncypat), norma
ograniczaj¹ca liczbê uczestników uczt oraz zakazuj¹ca obdarowywania wyborców przerwa³a w prawie municypalnym, czego przyk³adem jest zapis cap.
CXXXII w lex Ursonensis. To w³anie w municypiach nadal odbywa³y siê
zgromadzenia wyborcze, którym towarzyszy³y nieprawid³owoci wczeniej
wystêpuj¹ce w republikañskim Rzymie. Kara dotyka³a osobê organizuj¹c¹
takie uczty lub tego, kto dokonywa³ rozdzielenia pieniêdzy publicznych (divisores). Karze podlega³ sam kandydat, jak równie¿ osoby dzia³aj¹ce w jego
imieniu i na jego polecenie. Nie by³y natomiast karane osoby korzystaj¹ce.
W polskim prawie karnym dopiero w 2003 r., na skutek nowelizacji
kodeksu karnego z 1997 r., wprowadzona zosta³a regulacja (art. 250a) skierowana przeciwko korupcji wyborczej. Sam zapis jest doæ ogólny, jednak jego
interpretacja i orzecznictwo wskazuj¹, ¿e obecnie penalizacji podlegaj¹ równie¿ takie czyny, jak organizacja wiêkszych przyjêæ czy imprez masowych,
podczas których uczestnicy s¹ obdarowywani pieniêdzmi, prezentami, darmowymi napojami alkoholowymi czy po cenach hurtowych w celu pozyskania
g³osów wyborczych.
W tym zakresie wspó³czesne rozwi¹zania prawne pe³ni¹ tê sam¹ funkcjê
co te z antycznego Rzymu. Nie da siê jednak nie zauwa¿yæ istniej¹cych
pomiêdzy nimi ró¿nic, jak chocia¿by brak odpowiedzialnoci karnej osoby
obdarowanej. Wspó³czenie, podobnie jak w prawie rzymskim, czynem karalnym jest sk³adanie przez funkcjonariusza publicznego obietnic zwolnienia
z obowi¹zków publicznych w zamian za poparcie w wyborach.
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e demokratyczne wybory od najdawniejszych
czasów by³y okazj¹ do ró¿nego rodzaju nadu¿yæ wyborczych. I chocia¿ zmieniaj¹ce siê warunki polityczne i historyczne istotnie wp³ywaj¹ na zmianê
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form pope³niania przestêpstw wyborczych, to jednak ich istota jest taka
sama. Kandydatom na urzêdy publiczne od dawna chodzi³o o zdobycie g³osów
wyborczych za wszelk¹ cenê. Jako wniosek de lege ferenda ustawodawca
polski winien wprowadziæ bardziej szczegó³owy zapis co do form korupcji
wyborczej, zw³aszcza gdy chodzi o spotkania w prywatnych domach w trakcie
kampanii wyborczych. Takie fakty winny byæ zg³aszane u przewodnicz¹cego
komisji wyborczej. Informacja winna zawieraæ wykaz osób uczestnicz¹cych
w takim przyjêciu oraz cel spotkania. Pozwoli³oby to unikn¹æ zawierania
tajemnych porozumieñ i koalicji maj¹cych istotny wp³yw na wynik wyborów.

Summary
Convivum, cena and donum munus in the Ancient Rome
and the contemporary dilemmas of the electoral corruption
(crimen ambitus)
The period of the Republic of Rome is considered by some people as
a model of the republican democracy, whereas by the others, as a symbol of
the great political chaos, scandals and electoral distortions. One of the forms
of breaking the law was the corruption of the electorate by organizing the
gorgeous feasts for the electors (convivum or cena) or presenting them with
the public money or with honours, or releasing them from performing the
public duties (munus). That praxis came into the reaction of the legislator,
who in lex Orchia de coenis, from the year 181 Before Christ, in one of the
legal acts against the luxury (leges sumtuariae), introduced the limitation of
the number of the participants of the feasts organized by the citizens. In the
end that limitation was transferred to the election law in lex Antia from
about 70BC. After transforming the political system onto the principate, the
election meetings were still convened in municipalities. Hence, in the municipal law there were some analogical legal regulations, the aim of which was
to combat the electoral irregularities.
In Polish criminal law, in 2003, as a result of the amendments of the
Penal Code from 1997, there was implemented the regulation (art. 250a)
oriented against the electoral corruption. The notation itself is quite general,
however its interpretation and the jurisdiction indicate that nowadays such
deeds are subject to the penalization, like organizing bigger parties or mass
entertainments, during which the participants are given money, presents
and, free or at wholesale prices, alcoholic drinks, to acquire the electoral votes.
As a conclusion de lege ferenda, the Polish legislator should introduce some
more detailed notations regarding the forms of the electoral corruption, chiefly
if we mean the meetings at private houses during the electoral campaigns.
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Obywatel, ¿o³nierz, partyzant
 aspekty pañstwowoci podziemia 19391945
Powszechnie przyjête okrelenie polskie pañstwo podziemne najczêciej
bywa rozumiane w kategoriach organizacyjnych, akcent pada na jego wymiar patriotyczny, dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹. Natomiast s³owo pañstwo
obliguje do szerszego uwzglêdnienia kategorii obywatelskoci  pojêcia pañstwo i obywatel s¹ bowiem nierozdzielne.
Stosowanie terminu pañstwo podziemne w odniesieniu do lat okupacji
na ziemiach stanowi¹cych terytorialnoæ ustrojowo-administracyjn¹ II RP
uwarunkowane byæ musi przynajmniej dwoma dookreleniami w opisie
i dyskursie historycznym.
Pierwsze dookrelenie oznacza koniecznoæ uwzglêdnienia zró¿nicowanych warunków okupacyjnych na ca³ym zawojowanym obszarze pañstwa,
tzn. odmiennoæ sytuacji ziem wcielonych, tj. w³¹czonych w ustrój administracyjny, prawny i system polityczny totalitarnych pañstw okupuj¹cych
i funkcjonowanie GG jako oddzielnego, opisanego prawem III Rzeszy bytu
administracyjno-gospodarczego. W obu tych przypadkach, a w³aciwie
w trzech  zaznaczaj¹c epizod panowania litewskiego na ziemiach woj. wileñskiego od jesieni 1939 do lata 1940  uwzglêdniæ trzeba odmienne funkcjonowanie okupacji w stosunku do obywateli polskich pocz¹wszy od 28 wrzenia
1939 r., kiedy to linia demarkacyjna sta³a siê faktyczn¹ granic¹ pomiêdzy
agresorami. Likwidacja tego rozgraniczenia po 22 czerwca 1941 r. zwiêksza³a
obszar i zró¿nicowanie strukturalno-organizacyjne okupacji niemieckiej na
ziemiach wschodnich RP.
Drugie dookrelenie wi¹¿e siê z rozumieniem podziemnej pañstwowoci
jako organizacji politycznej, spo³ecznej i ustrojowej  funkcjonuj¹cej w przedstawicielskiej strukturze partyjnej od Politycznego Komitetu Porozumiewawczego do Rady Jednoci Narodowej  oraz administracyjnej (cywilnej), reprezentowanej przez Delegaturê i jej terenowe organy wykonawcze od 1940 do
wiosny 1945 r.
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Wojskow¹ strukturê organizacyjn¹ i terytorialn¹ stanowi³y SZP  ZWZ
 AK od jesieni 1939 do 19 stycznia 1945 r. Funkcjonowa³a ona w sposób
tajny na ca³ym obszarze okupowanego pañstwa, a w sposób szczególny
w wymiarze wojskowym poza jego obszarem, np. w obozach jenieckich
i w rodowiskach pracy przymusowej na rzecz okupantów, tj. na obszarze
tzw. Wielkiej Rzeszy.
Powy¿sza struktura organizacji pañstwowej dzia³aj¹cej w sposób niejawny, prezentowana w podstawowych zrêbach stanowi¹cych opis jej zorganizowania wewnêtrznego, wywodzi³a swój legalizm z konstytucyjnych organów
w³adzy wykonawczej pañstwa polskiego, funkcjonuj¹cego jako podmiot prawa miêdzynarodowego w ca³ym okresie II wojny a¿ do lipca 1945 r.1
W tym kontekcie okrelenia takie, jak obywatel, ¿o³nierz, partyzant,
w³anie w odniesieniu do tajnej pañstwowoci stanowi¹ i stanowiæ musz¹
zagadnienie specyficzne, tak w poznaniu, jak i w opisie historycznym, gdy¿
wyra¿a³y przede wszystkim sferê identyfikacji z pañstwem, artyku³owan¹
wiadomoci¹ narodow¹, patriotyczn¹, niepodleg³ociow¹, czyli szerzej pañstwow¹, która w dwóch konstytucjach Polski miêdzywojennej opisywa³a naród jako ogó³ obywateli, przy czym w ustawie marcowej z 1921 r. pañstwo
by³o Rzeczpospolit¹, w której w³adza zwierzchnia nale¿a³a do narodu bêd¹cego jej obywatelami2, a w ustawie kwietniowej z 1935 r. Rzeczpospolita definiowana jest jako wspólne dobro wszystkich obywateli3.
W latach 19391945 okrelenia obywatel, ¿o³nierz, partyzant wyznacza³y praktyczne dzia³anie w specyficznych warunkach konspiracji o charakterze instytucjonalnym (pañstwowym) nie tylko w aspektach patriotyczno-niepodleg³ociowych czy narodowych. By³o to w czasie wojny i okupacji
zagadnienie bardzo specyficzne tak prawnie, jak i politycznie.
Obywatelstwo w konspiracji niepodleg³ociowej oznacza³o stopieñ identyfikacji z pañstwem poprzez wspólny los okupacyjny narodu, grupy rodziny.
Wyra¿a³o dzia³anie w obronie terytorium, ¿ycia zbiorowego (wspólnoty obywateli) i w³asnej egzystencji. Nie oznacza³o natomiast rozumienia narodu
jako ustrojowej wspólnoty obywateli posiadaj¹cych takie same prawa i obowi¹zki opisane konstytucyjnie ze wzglêdu na zró¿nicowane usytuowanie
tych¿e obywateli polskich w praktyce okupacyjnej (Polacy, ¯ydzi, Ukraiñcy
i inne mniejsze liczebnie grupy obywateli innych narodowoci), co stanowi³o
podstawowy wymiar wewnêtrznych stosunków miêdzyludzkich, politycznych,
1 W. Rostocki, Stosowanie konstytucji kwietniowej w okresie drugiej wojny wiatowej, Lublin 1988 s. 732; zob. te¿ M. Hu³as, Gocie czy intruzi?, Warszawa 1996, tam literatura
przedmiotu.
2 Art.1. Pañstwo Polskie jest Rzecz¹pospolit¹. Art. 2. W³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej nale¿y do Narodu. Zob. Wybór tekstów ród³owych historii ustroju Polski, Wroc³aw 1972, s. 62.
3  Art. 1. Pañstwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli. [...] Art. 6. Obywatele s¹ winni pañstwu wiernoæ oraz rzetelne spe³nianie nak³adanych przez nie obowi¹zków. Ibidem, s. 238239.
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a niekiedy tak¿e religijnych w obszarze obu okupacji w ca³ym okresie jej
trwania. Konstytucyjne rozumienie obywatelstwa w warunkach konspiracji
i okupacji oznacza³o polityczn¹ akceptacjê pañstwa polskiego, organów w³adzy podziemnej, polityki, miêdzynarodowej i wewnêtrznej, rozumienia ówczesnej racji stanu, interesu narodowego itp. Oznacza³o legalizm dzia³añ
tajnych, wynikaj¹cy z funkcjonowania upodmiotowionych miêdzynarodowo
w³adz wykonawczych na obczynie. Stanowi³o to zarazem legitymizacjê organizacji podziemnych. Dlatego te¿ pojêcie obywatela w podziemnej spo³ecznoci okupowanej wyra¿a³o konkretne zwi¹zki z pañstwem.
W tym kontekcie najbardziej wiadomym i naj³atwiej definiuj¹cym siê
obywatelem by³ ka¿dy funkcjonariusz s³u¿by cywilnej i wojskowej pañstwa
podziemnego. Charakter i zakres tego obywatelstwa wyra¿a³a rota przysiêgi
okrelaj¹ca obowi¹zki pracownika Delegatury, w której przede wszystkim
przysiêgano: s³u¿yæ Pañstwu i Narodowi Polskiemu, a tak¿e pos³uszeñstwo
zarz¹dzeniom legalnego Rz¹du RP, wydawanym za porednictwem Delegata.
Wreszcie rota okrela³a, i¿ wstêpuj¹c w szeregi pracowników Pañstwowej
S³u¿by Cywilnej [...] rozporz¹dzeniom swych prze³o¿onych bêdê pos³uszny4.
Wyra¿a³a siê w tym apolitycznoæ i bezpartyjnoæ pracy dla pañstwa oraz
zawodowy charakter tajnej s³u¿by publicznej. Przysiêgê tak¹ sk³adali wszyscy pracownicy Delegatury pocz¹wszy od 1940 r. Niepodleg³ociowy charakter s³u¿by pañstwowej okrela³y ustêpy mówi¹ce o dobrowolnoci udzia³u
w pracy tajnej, których istot¹ by³o wykonywanie zadañ w celu wyzwolenia
Polski od najedcy5.
Nowa rota przysiêgi z kwietnia 1944 r. w zmienionej sytuacji politycznofrontowej okrela³a inny charakter s³u¿by pañstwowej, bêd¹cy jakby dope³nieniem czy efektem czteroletnich podziemnych prac organizacyjnych.
Wskazywa³a na zawodowy charakter dzia³alnoci podziemnej: obowi¹zki
pracownika Tymczasowej Administracji rz¹dowej, organizowanej w kraju
przez konstytucyjne w³adze RP, wykonywaæ bêdê [...] i nikomu do chwili zrzucenia jarzma okupacji nie wyjawiê faktu mego udzia³u w pracach Administracji Tymczasowej [...], zadaniach i wykonanych pracach tej administracji6.
Przywo³ane dwie formu³y przysiêgi tajnego urzêdnika pañstwowego ukazuj¹ charakter i organizacjê prac podziemnych  od roku 1940 jako s³u¿bê
cywiln¹ wykonywan¹ za porednictwem Delegata, a od roku 1944 jako s³u¿bê funkcjonariusza administracji rz¹dowej, uwzglêdniaj¹c stan zorganizowania politycznego od Rady Jednoci Narodowej  podmiotu przedstawicielskie4 W. Grabowski, Delegatura Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 19401945, Warszawa 1945, s. 177, tam w aneksie pe³ny tekst roty.
5 Ibidem, s. 177.
6 Ibidem, s. 187. Interpretacjê przysiêgi, jak równie¿ ocenê pracy administracyjnej na
przyk³adzie delegatury krakowskiej zob. we wspomnieniach Jana Jakubca, Na drodze stromej
i liskiej. Autobiografia socjologiczna, Kraków 2005, s. 537542.
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go do Krajowej Rady Ministrów jako aparatu wykonawczego. Dlatego te¿
w obszarze podziemnego obywatelstwa znajdowaæ siê bêd¹ dzia³ania wynikaj¹ce z funkcjonowania w zbiorowoci powi¹zanej w ca³oæ, zorganizowanej
i stanowi¹cej pewn¹ strukturê wp³ywaj¹c¹ na ¿ycie spo³eczne pod okupacj¹.
Wynika z tego, ¿e najszersz¹ form¹ obywatelstwa podziemnego by³y postawy
i zachowania spo³eczne kszta³tuj¹ce siê z inspiracji struktur cywilno-wojskowych, a przede wszystkim tajnego nauczania jako wychowania i kszta³cenia
obywateli dla pañstwa. Prace takie prowadzi³y departamenty Owiaty i Kultury oraz Informacji i Prasy Delegatury w zakresie oddzia³ywania informacyjnego i kreowania konspiracyjnego ¿ycia kulturalnego, a sk³ada³y siê nañ
w podstawowej mierze publicystyka, literatura, poezja, dyskursy politycznoideowe w podziemnym obiegu wydawniczym.
Dope³nieniem na odcinku wojskowym by³a dzia³alnoæ Biura Informacji
i Propagandy KG AK, tworz¹ca wiadomoæ obywatelsk¹ podziemnej pañstwowoci nie tylko w wymiarze ¿o³nierskim, ale i spo³eczno-politycznym,
tym bardziej ¿e od momentu rozkazu Naczelnego Wodza z 14 lutego 1942 r.
¿o³nierze podziemni stali siê wojskiem ogólnokrajowym, pañstwowym, ³¹cz¹cym w swoich szeregach w ramach akcji scaleniowej wieloæ podziemnych
organizacji o charakterze niepodleg³ociowym i polityczno-wojskowym. Rota
przysiêgi Zwi¹zku Walki Zbrojnej definiowa³a s³u¿bê w szeregach ¿o³nierzy
Wolnoci jako walkê a¿ do ofiary z ¿ycia oraz pos³uszeñstwo rozkazom7,
za rota przysiêgi wojskowej Armii Krajowej akcentowa³a s³u¿bê ¿o³niersk¹
w podziemiu jako pos³uszeñstwo Prezydentowi, Naczelnemu Wodzowi i wyznaczonemu przezeñ Dowódcy AK8.
Podstawowe dokumenty opisuj¹ce elementarne zachowania wobec okupanta, takie jak dyrektywy Komitetu Ministrów ds. Kraju, pocz¹wszy od
listopada 1939 r. wyznacza³y instytucjonalnie nakazane granice zachowania
spo³ecznego zarówno konspiruj¹cych, jak i ogó³u spo³eczeñstwa podlegaj¹cego rygorom okupacyjnym9. W maju 1942 r. okrelono odezw¹ Kierownictwa
Walki Cywilnej (KWC) nakazy walki cywilnej, które definiowano jako bojkot
jego [okupanta] zarz¹dzeñ i wezwañ [...] w granicach nakrelonych przez
Kierownictwo ¿ycia polskiego10, postulowano te¿ rejestrowanie bojkotowanych odstêpców i zaprzañców, których definiowano jako zdrajców. Nakazy
te wyznacza³y zarazem granice podporz¹dkowania siê okupantowi, które
okrela³a w³adza podziemna.
7
8
9

Armia Krajowa w dokumentach 19391945, Wroc³aw  Warszawa 1990, t. I, s. 137.
Ibidem, t. II.
Protoko³y z posiedzeñ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Padziernik 1939
 czerwiec 1940, pod red. M. Zgórniaka, Kraków 1994, t. I.
10 10 przykazañ walki cywilnej  opublikowanych przez KWC w podziemnym Biuletynie
Informacyjnym w numerze 18 datowanym na 7 maja 1942 r.  to podstawowy tekst wychowawczo-patriotyczny opracowany w cywilnym (pañstwowym) podziemiu i okrelaj¹cy wartoci
obywatelskie. Pe³ny zapis zob. AK w dokumentach..., t. VI, s. 238.
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Drugim, a w³aciwie równoleg³ym obszarem, na którym propagowano
wartoci obywatelskie, by³y zalecenia w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ w czasie okupacji kryminalizacj¹ ¿ycia spo³ecznego. W lutym 1944 r. zarz¹dzenie Delegata definiowa³o szanta¿ i bandytyzm jako zbrodnie pospolite i przekazywa³o
cywilnym s¹dom specjalnym uprawnienia do orzekania za przestêpstwa kryminalne a¿ do wyroków mierci w³¹cznie. Bandytyzm, przede wszystkim
ró¿nego rodzaju zabór mienia, by³ pojêciem bardzo skomplikowanym w praktyce dzia³alnoci podziemnej, gdy¿ wszelkie formy konfiskaty, dokonywane
przez uzbrojone grupy uzasadniaj¹ce to walk¹ niepodleg³ociow¹, mo¿na by³o
klasyfikowaæ politycznie. Czyn kryminalny od politycznego odró¿nia³o pojêcie
ekspropriacji, wywodz¹ce siê z tradycji przedniepodleg³ociowej  Organizacji Bojowej PPS. Ekspropriacja (w ¿argonie podziemnym eks) jako akcja
konfiskaty dotyczy³a dóbr materialnych zarz¹dzanych przez okupanta lub
jemu s³u¿¹cych. Dokonywana by³a zawsze w ramach politycznych czy szerzej
niepodleg³ociowych dzia³añ struktur organizacyjnych. Jednak¿e podstawowym problemem by³y pospolite formy grabie¿y. Nasilaj¹ca siê plaga bandytyzmu i napadów rabunkowych os³abia³a identyfikacjê z pañstwem i niszczy³a
wiadomoæ obywatelsk¹, gdy¿ struktury pañstwowe nie chroni³y ludzi przed
zachowaniami kryminalnymi. Skalê zjawiska ilustruje Sprawozdanie Departamentu Sprawiedliwoci Delegatury bior¹ce pod uwagê jedynie wrzesieñ
1943 r. w Warszawie. Wyliczono w nim m.in. 642 kradzie¿e, 432 przestêpstwa
ró¿ne, 136 napadów bandyckich, nie uwzglêdniaj¹c rejestrowanych kradzie¿y
w mieszkaniach, kradzie¿y rodków lokomocji, w³amañ itp.11
Funkcjê wymiaru sprawiedliwoci w likwidacji patologii okupacyjnych
spe³nia³o podziemne s¹downictwo wojskowe  pocz¹tkowo s¹dy kapturowe
ZWZ, a nastêpnie WSS przy Komendzie G³ównej i komendach okrêgowych
AK oraz cywilne s¹dy specjalne przy Delegaturze i delegaturach okrêgowych
cywilnych i wojskowych. Orzekano zarówno na podstawie kodeksu karnego
i kodeksu karnego wojskowego z 1932 r., jak i wypracowanych w podziemiu
statutów i procedur postêpowania s¹dowego, a nastêpnie egzekwowano wyroki przez wyspecjalizowane organy podziemia. Wyznaczano w ten sposób
granice zdrady narodowej, renegactwa, kolaboracji oraz wystêpków i przestêpstw kryminalnych.
¯o³nierz, partyzant pañstwa podziemnego to pojêcia, które wyznacza³y powszechne rozumienie obywatelstwa jako wiadomej, patriotycznej dzia11 W Sprawozdaniu Departamentu Sprawiedliwoci Delegatury prezentowana jest charakterystyka okupacyjnych kradzie¿y i innych czynów kryminalnych: Zniewaga i opór w³adzy
 7; Kradzie¿ w mieszk. z w³amaniem  163; Kradzie¿ w mieszk. bez w³amania  306; Kradzie¿
kieszonkowa  980; Kradzie¿ z wozu  20; Kradzie¿ kolejowa  9; Kradzie¿ rodków lokomocji
 20; Kradzie¿e ró¿ne  642; Paserstwo  16; Oszustwo  36; Uszkodzenie cia³a  86; Przestêpstwa ró¿ne  432; Napady bandyckie  136. Dane liczbowe obejmuj¹ ca³y okupacyjny dystrykt
warszawski we wrzeniu 1943 r. Zob. Archiwum Akt Nowych, Departament Sprawiedliwoci,
sygn. 202/IV/1, k. 7477.
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³alnoci, tj. czynnej walki zbrojnej z okupantami wiod¹cej do odzyskania
niepodleg³oci pañstwowej i narodowej. Na kszta³towanie postaw obywatela
podziemnej pañstwowoci sk³ada³ siê ca³y cykl pracy wychowawczej i edukacyjnej, a tak¿e szkoleniowej organizowanej przez struktury podziemia cywilnego i wojskowego, a przede wszystkim ponadpodstawowe tajne nauczanie,
harcerstwo (Szare Szeregi) i tzw. ma³y sabota¿. Przynale¿noæ organizacyjna
do tych form konspiracyjnej dzia³alnoci umo¿liwia³a praktyczne w³¹czenie
do ZWZ-AK po ukoñczeniu siedemnastego roku ¿ycia. Drugim etapem by³a
podchor¹¿ówka konspiracyjna jako klasyczny model szkolenia wojskowego,
a nastêpnie b¹d równolegle czynna bie¿¹ca dzia³alnoæ dywersyjna, wywiadowcza, informacyjno-propagandowa. W tym kontekcie o obywatelskoci ¿o³nierza podziemia stanowi³ nie tylko imperatyw patriotyczny, ale i walka wyszkolonego konspiratora, bêd¹ca w istocie najwy¿sz¹ form¹ s³u¿by Pañstwowej.
Wszystko to sk³ada³o siê na m³odzie¿owy model obywatelsko-¿o³nierskiej
spo³ecznoci podziemnej, którego znaczenie scharakteryzowa³ okupacyjny
dzia³acz lewicy niekomunistycznej (PS, RPPS, PPS-Lewica) Jan Mulak
w refleksji wspomnieniowej: Sieæ podchor¹¿ówek AK gromadzi³a m³odzie¿
¿¹dn¹ walki oraz zdobycia wiedzy wojskowej. Do snobizmu m³odzie¿owego
nale¿a³o ukoñczenie podchor¹¿ówki i przejcie praktyki w lesie. Wielkim
sukcesem by³o opanowanie organizacji harcerskiej. [...] Do nies³ychanego poziomu dosz³o przywi¹zanie do broni i zapa³ uczenia siê umiejêtnoci wojskowych. Karabin oraz regulamin wojskowy sta³y siê przedmiotem kultu12.
Partyzant (w³. partigiano  stronnik), powszechnie rozumiany i interpretowany jako ¿o³nierz nieregularnych oddzia³ów prowadz¹cych walki oraz
dzia³ania dywersyjne na terenach zajêtych przez wroga, to nie tylko ochotnik
umotywowany patriotycznie i ideowo-politycznie. Partyzant, jak proponowa³
Franciszek Ryszka, nawi¹zuj¹c do teorii niemieckiego politologa Carla
Schmidta, to co wiêcej ni¿ ochotnik [...], ró¿ni siê od ¿o³nierza z poboru,
gdy¿ poza procedur¹ przystêpuje do regularnego wojska i poddaje siê jego
normom. Co wiêcej ni¿ uzbrojony obywatel walcz¹cy w obronie najbli¿szego
dobra: ziemi, domu, rodziny, »ogniska i o³tarzy«. Partyzant wybiera wroga
 staje siê ¿o³nierzem politycznym. On nie tylko broni, ale i atakuje. Chce
zmieniæ swój kraj, bliski jest pojêciu rewolucjonisty b¹d terrorysty. Ró¿nica
polega na sposobach dzia³ania13. Z tak funkcjonuj¹cego pojêcia wywodz¹ siê
12
13

J. Mulak, Dlaczego?, Warszawa 2006, s. 145.
F. Ryszka, Pamiêtnik inteligenta, Warszawa 1994, s. 282. Zagadnieniu uzasadniania
oporu jako wartoci F. Ryszka powiêci³ swoje wczeniejsze rozwa¿ania Ruch oporu. Pojêcie
i zjawisko, [w:] Ruch oporu w Polsce i w Niemczech w latach drugiej wojny wiatowej, Wroc³aw
1979, s. 15: Legalny by³ opór nie tylko dlatego, ¿e towarzyszy³a mu [...] aprobata ludnoci [...].
Legalnoæ bowiem wywodzi siê z prawa najwy¿szego, z tego prawa, które gwarantuje egzystencjê [...] ludzi i które winno strzec tej egzystencji jako wartoci absolutnej. Z podobnej konwencji
wywodzi teoretyczne rozumienie sensu cywilnego oporu J.K. Zawodny, zob. idem, Teoria dzia³añ partyzanckich. Wokó³ niekonwencjonalnych sposobów prowadzenia wojny, [w:] Europa nie
prowincjonalna, pod red. K. Jasiewicza, Warszawa  Londyn 1999, s. 630631.
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stosowane w praktyce opisu historycznego okrelenia ruch oporu czy te¿
ruch partyzancki. Wszystkie te okolicznoci wystêpowa³y w polskich warunkach na obszarach obu okupacji.
Zestawiaj¹c chronologicznie najbardziej znanych polskich partyzantów
wype³niaj¹cych swoj¹ dzia³alnoci¹ ogólnopolsk¹ legendê, mo¿na stworzyæ
tak¹ listê:
1) Hubal (Henryk Dobrzañski)  partyzancki epigon wojny wrzeniowej
z 1939 r.
2) Jêdru (W³adys³aw Jasiñski)  twórca Jêdrusiowej partyzantki
w latach 19411943. Po jego mierci oddzia³ funkcjonowa³ jako kompania AK
w Burzy na Kielecczynie.
3) Ponury (Jan Piwnik, cichociemny)  organizator Kedywu w Okrêgu
AK Kielce w 1943 r. i dowódca partyzantki w Górach wiêtokrzyskich. Zgin¹³ na Kresach w 1944 r. jako dowódca organizuj¹cy Burzê.
Listê mo¿na poszerzyæ, szczególnie o partyzantów z samoobrony kresowej, walcz¹cych w obronie domu, rodziny, ziemi. Podobne, acz niedok³adnie
tak samo umotywowane odniesienie mo¿na uczyniæ do partyzantów Gryfa
Pomorskiego i ca³ej AK walcz¹cej na ziemiach w³¹czonych do Rzeszy. Partyzanci musieli byæ tam równoczenie obywatelami i ¿o³nierzami, gdy¿ ich
istnienie wiadczy³o o kontynuowaniu idei pañstwowoci, a nie tylko o wiadomoci narodowej i patriotyzmie.
Weryfikacj¹ polityczn¹ polskiego obywatela i ¿o³nierza podziemnego by³
moment zetkniêcia siê z wkraczaj¹cymi sukcesywnie na ziemie wschodnie RP
od stycznia 1944 r. formacjami Armii Czerwonej. Wypracowana formu³a owiadczenia powodowa³a zarazem ujawnienie administracji podziemnej i wojska:
a) Lokalni przedstawiciele (delegaci) z polecenia Pe³nomocnika na Kraj
 Delegata spotykaj¹ na ziemiach RP Armiê Czerwon¹ jako wojsko walcz¹ce
ze wspólnym wrogiem, z którym Pañstwo Polskie wspólnie z Aliantami walczy od czterech lat.
b) Komunikuje siê, ¿e na tych ziemiach istnieje administracja pañstwa
polskiego zorganizowana tajnie w czasie okupacji a ludnoæ, któr¹ reprezentuje otrzyma³a polecenie zachowywaæ siê poprawnie wobec A.Cz.
c) Oczekuje siê, ¿e wojska A.Cz. umo¿liwi¹ opiekê nad ludnoci¹ zgodnie
z prawem miêdzynarodowym14.
By³a to formu³a obywatelstwa jawnego, wynikaj¹cego z przynale¿noci
do suwerennej organizacji pañstwowej. Owiadczenie takie, sk³adane przez
przedstawicieli administracji zastêpczej wkraczaj¹cym wojskom sowieckim,
okrela³o legalizm tych przedstawicieli i koñczy³o zarazem zagadnienie tajnoci w³adzy, któr¹ od tego momentu zaczêto okrelaæ w jêzyku politycznym
jako ujawnienie tajnej dzia³alnoci politycznej, wojskowej, administracyjnej.
14

W. Grabowski, op. cit., s. 183.
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W badaniach nad polskim pañstwem podziemnym szeroko rozpoznawane
s¹ jego struktury organizacyjne, aspekty polityczne, formy dzia³alnoci zbrojnej, motywacje narodowe i patriotyczne. Samo pojêcie implikuje te¿ kategoriê obywatelskoci. Dyskurs naukowy i literatura przedmiotu dotycz¹ca podziemnej pañstwowoci z lat 19391945 uwzglêdniaj¹ pojêcie obywatelstwa
podziemnego najczêciej w zakresie uogólniaj¹cym. Pionierski, bo dostrzegaj¹cy i opisuj¹cy zjawisko podziemnej spo³ecznoci, by³ esej Jana Szczepañskiego z 1982 r., okrelaj¹cy podziemne obywatelstwo ze wspó³czynnikiem
humanistycznym15. Zjawisko to dostrzeg³ równie¿ Czes³aw Madajczyk
w szkicu definiuj¹cym pojêcie pañstwa podziemnego16 .
W opisie T. Strzembosza o charakterze syntetyzuj¹cym pojêcie to zosta³o
rozwiniête jako propozycja definicyjna: W podziemiu narodzi³o siê co, co
mo¿na nazwaæ obywatelstwem polskiego pañstwa podziemnego. Jego prawdziwymi obywatelami byli ci, którzy czynnie w³¹czali siê w nurt pracy podziemnej i uznawali rzeczywisty autorytet w³adz konspiracyjnych i gotowi byli
mu siê podporz¹dkowaæ oraz ci, którzy nie w³¹czaj¹c siê w prace podziemne
z poczuciem obywatelskiej lojalnoci gotowi byli do ofiar na rzecz wolnej
Polski17. Obywatelstwo to, jak dowodzi dalej Strzembosz, by³o pojêciem
okrelaj¹cym polsk¹ wiadomoæ narodow¹, a pañstwo podziemne by³o jakby
szczególnie polskie18.
Stanis³aw Salmonowicz w popularyzatorskim opracowaniu Polskie Pañstwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 19391945 proponuje i rozwija
zagadnienie, wprowadzaj¹c zbyt wieloznaczne i ma³o precyzyjne pojêcie spo³eczeñstwa obywatelskiego w warunkach okupacji, które: w okresie okupacji
wyra¿a³o siê w niezwyk³ej solidarnoci narodowej, jak i w spontanicznym
podejmowaniu pewnych funkcji, normalnie realizowanych przez pañstwo
[...], dzia³ania te inspirowane przez oficjalne czynniki PPP i dzia³ania oddolne stale siê przeplata³y19.
Dookrelaj¹c badawczo te pojêcia, uwzglêdniæ nale¿y te¿ dodatkowe wa¿ne czynniki z zakresu profesjonalnego funkcjonowania podziemnych instytucji, takie jak: pobieranie wynagrodzenia i ¿o³du z bud¿etu pañstwowego
przez tych, którzy tworzyli struktury cywilne i wojskowe; ugrupowania polityczne stanowi¹ce podziemn¹ organizacjê pañstwow¹, co umacnia³o poczucie
spe³niania pañstwowych powinnoci. Podobn¹ rolê spe³nia³o wspomaganie
15 J. Szczepañski, Niektóre aspekty funkcjonowania pañstwa podziemnego, Dzieje Najnowsze 1982, nr 14.
16 Cz. Madajczyk, Pañstwo podziemne w okupowanej Polsce. Analiza pojêcia w historiografii, [w:] Pañstwo w polskiej myli politycznej, pod red. W. Wrzesiñskiego, Wroc³aw 1998.
17 T. Strzembosz, Rzeczpospolita Podziemna. Spo³eczeñstwo polskie a pañstwo podziemne,
Warszawa 2000, s. 5354.
18 Ibidem, s. 54.
19 S. Salmonowicz, Polskie Pañstwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 19391945, Warszawa 1994, s. 114115.
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przez organy Delegatury dotacjami i zapomogami szeroko pojmowanych krêgów ludzi nauki i kultury, jak równie¿ ¯ydów ratowanych organizacyjnie
przez ¯egotê jako wyspecjalizowan¹ komórkê pañstwa podziemnego.
Dodaæ nale¿y, ¿e postawy obywatelskie charakteryzowa³y te¿ wszystkich
tworz¹cych te organizacje podziemne, które stanowi³y opozycjê wewnêtrzn¹,
nie mia³y odniesienia w PKP-RJN i AK, a identyfikowa³y siê z narodowoniepodleg³ociow¹ pañstwowoci¹ podziemn¹ jako bytem suwerennym, jak
lewica niekomunistyczna, organizacje postsanacyjne (pi³sudczykowskie), formacje o charakterze spo³eczno-zawodowym i chrzecijañsko-narodowym, te¿
wspomagane dotacjami na dzia³alnoæ konspiracyjn¹. Poza tak rozumianym
obywatelstwem znajdowa³y siê organizacje nie uznaj¹ce ci¹g³oci ustrojowej
i politycznej podziemnych organów pañstwowoci polskiej b¹d propaguj¹ce
ideowo inn¹ formê pañstwowoci, jak komunici czy radykalni narodowcy.
Do postulatów badawczych nale¿y w³¹czyæ poznanie postaw jednostkowych i grupowych mniejszoci narodowych II RP, które nie identyfikowa³y
siê z antypolonizmem czy depolonizacj¹ ziem wschodnich, realizowan¹ np.
przez narodowo-polityczne ugrupowania ukraiñskie.
Jeszcze inn¹ kwestiê stanowi uwzglêdnienie takich postaw, które w czasie okupacji prezentowa³y osoby publiczne, np. W³adys³aw Studnicki czy
Adam Ronikier, postrzegaj¹cy podziemn¹ pañstwowoæ jako dzia³alnoæ niekorzystn¹ dla sprawy polskiej w czasie wojny i okupacji, przynosz¹c¹ niewymierne straty narodowe. Dlatego te¿ pojêcia obywatela, ¿o³nierza, partyzanta
funkcjonuj¹ce w okupacyjnej i podziemnej rzeczywistoci ukonkretniaj¹ siê
w kontynuacji dyskursu historyczno-prawnego rozpoznania przesz³oci.

Summary
Citizen, soldier, partisan  the underground aspects
of statehood 19391945
It is widely accepted that the term of Polish underground state is most
often understood in terms of organization and the accent is placed on the
dimension of patriotic independence movement. However, the functioning of
the concept of PPP, the word state also obliges to take into account the
broader category of citizenship  the concept of the state and the citizen are
in fact inseparable. Terms such as citizen, soldier, and partisan for the secret
state are specific issues, so in the knowledge, as well as historical or legal
description, they were identified with the state, with articulated national,
patriotic and independent consciousness, or more generally with the state
consciousness, that described the nation as citizens in the two Polish interwar constitutions.
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Constitutional understanding of citizenship in terms of conspiracy and
occupation has meant political acceptance of the Polish state, of underground
state authorities, international and internal politics, understanding of what
was then the reason of state and national interest. It meant legalization of
secret actions resulting from the operation of executive authorities in exile
which were treated as international subject. That fact provided also the
legitimacy of the underground organization.

UWM

Studia Prawnoustrojowe 11

27

2010

Bo¿ena Kruszewska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Teoria i praktyka prawa w u¿ytkowaniu
zasobów przyrody, w tym zwierz¹t
Do teorii prawa nale¿¹ zagadnienia spo³eczne, aksjologiczne, ekologiczne
i ekonomiczne s³u¿¹ce zrozumieniu naszej cywilizacyjnej kondycji zwi¹zanej
z u¿ytkowaniem rodowiska. Zw³aszcza przeobra¿enia pogl¹dów na procesy
zachodz¹ce w przyrodzie i przenikniêcie ekologii do nauk o cz³owieku mia³y
zasadnicze znaczenie dla ustalenia wra¿liwoci organizmów ludzkich na
czynniki rodowiska i ich mo¿liwoci przystosowawcze1. Nie mo¿na wiêc by³o
d³u¿ej lekcewa¿yæ degradacji rodowiska i wbrew faktom naukowym chroniæ
prawem szkodliw¹ dzia³alnoæ industrialn¹ cz³owieka. W rozlicznych raportach, poczynaj¹c od Klubu Rzymskiego po wiatowe konferencje ONZ, zaczêto poddawaæ analizie i krytyce kulturowo-ekologiczne wzory prowadz¹ce do
alarmuj¹cego ubo¿enia zasobów przyrody. Opracowany przez Brundtland raport Nasza wspólna przysz³oæ eksponowa³ prawo cz³owieka do godnego
¿ycia w czystym rodowisku, podkrelaj¹c koniecznoæ uwzglêdniania w rozwoju gospodarki wymogów ekologicznych2.

1. Ochrona przyrody i gospodarka
W praktyce miêdzynarodowej za priorytet uwa¿a siê utrzymanie i rozwijanie gospodarki. Nawet Unia Europejska  jak s³usznie podkrelaj¹ Phil
Macnaghten i John Ury  która wspar³a siê na rozlicznych prorodowiskowych instrumentach prawnych, za naczelne zadanie uznaje utrzymanie na
konkurencyjnym poziomie wspólnego rynku, a polityka ochrony rodowiska
wbrew pozorom zajmuje pozycjê drugorzêdn¹, poniewa¿ najwa¿niejsze jest,
1 N. Wolañski, Ekologia cz³owieka. Wra¿liwoæ na czynniki rodowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, t. I, Warszawa 2006, s. 31.
2 G.H. Brundtland, Our Common Future, Rapport of the World Commission on Environment and Development, Oxford 1987.
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aby nie kolidowa³a z osi¹ganiem sukcesów na wiatowym rynku. Wolny handel, mo¿liwy dziêki miêdzynarodowym porozumieniom handlowym jak GATT
czy NAFTA, wi¹¿e siê z ograniczeniami w moralnej ocenie przysz³ych zobowi¹zañ3. Stany Zjednoczone na przyk³ad rozpoczê³y wojnê handlow¹ z Uni¹
Europejsk¹, która sprzeciwia siê wolnej sprzeda¿y ¿ywnoci modyfikowanej
genetycznie (GMO), gdy¿ mog¹ siê z tym wi¹zaæ zagro¿enia zdrowotne
i ekologiczne. W 2003 r. rz¹dy USA, Kanady i Argentyny z³o¿y³y protest do
wiatowej Organizacji Handlu (WTO), uzasadniaj¹c, ¿e nie istniej¹ ostateczne dowody naukowe potwierdzaj¹ce szkodliwoæ GMO dla zdrowia
i ekologii, zatem wszelkie utrudnienia ze strony Unii stanowi¹ niesprawiedliw¹ barierê handlow¹. Sprzeciwiano siê zw³aszcza decyzji Parlamentu
Europejskiego zobowi¹zuj¹cej producentów do tego, aby kierowana do
sprzeda¿y ¿ywnoæ zawieraj¹ca genetycznie modyfikowane organizmy by³a
wyranie oznakowana4.
Samo pojêcie przyrody mo¿e byæ zrelatywizowane do nie daj¹cych siê
uzgodniæ ze sob¹ stanowisk teoretycznych i praktycznych. Phil Macnaghten
i John Ury wyró¿nili trzy podstawowe ujêcia rodowiskowe: realistyczne,
idealistyczne i instrumentalne. Realizm rodowiskowy definiuje rodowisko
jako byt rzeczywisty w swojej istocie, który funkcjonuje sam w sobie, sam
z siebie oraz jako substancjalnie oddzielony od praktyk spo³ecznych i od
ludzkiego dowiadczenia. Wspó³czesnej nauce przyporz¹dkowuje zadanie
zrozumienia tego rodowiska i ocenê rodków niezbêdnych do przeciwdzia³ania jego dewastacji. Dla idealizmu rodowiskowego charakterystyczna jest
analiza przyrodniczego rodowiska w kontekcie wartoci, które le¿¹ u pod³o¿a charakteru, sensu i jakoci przyrody lub pozostaj¹ z nimi w zwi¹zku.
Takie wartoci wyznawane przez ludzi w odniesieniu do przyrody i rodowiska uwa¿a siê za fundamentalne, sta³e i spójne. Wed³ug instrumentalizmu
rodowiskowego nale¿y skupiæ siê na badaniu potrzeb i zachowañ jednostek
i grup ludzkich w stosunku do rodowiska przyrodniczego. Chodzi tu o wyjanienie rzeczywistych motywacji, które ka¿¹ cz³owiekowi anga¿owaæ siê
w praktyki dopuszczalne wobec rodowiska, a w konsekwencji w wynikaj¹ce
z nich dobre i z³e skutki dla rodowiska. Ostatecznie wspomniani autorzy
wyra¿aj¹ stanowisko, ¿e to specyficzne praktyki spo³eczne, zw³aszcza ludzkie zamieszkiwanie, wytwarzaj¹, odtwarzaj¹ i przeobra¿aj¹ ró¿ne przyrody
i ró¿ne wartoci. Okrelenie ró¿ne przyrody wynikaæ ma ze zwi¹zku prak3 P. Macnaghten, J. Ury, Alternatywne przyrody. Nowe mylenie o przyrodzie i spo³eczeñstwie, Warszawa 2005, s. 356.
4 Por. H. French, Powi¹zania globalizacji, konsumpcji i rz¹dów, rozdz. 7, s. 136137, [w:]
Stan wiata 2004. Raport Worldwatch Institute dotycz¹cy postêpów na drodze do spo³eczeñstwa
zrównowa¿onego, [online] <http://ziemia.org/raport/raport2004/sow2004.pdf>. Wydanie ksi¹¿kowe: L. Starke (red.), Raport o stanie wiata. O postêpie w budowie zrównowa¿onego spo³eczeñstwa, Warszawa 2004.
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tyki spo³ecznej wykorzystywania rodowiska z procesami spo³eczno-kulturowymi, które warunkuj¹ percepcjê przyrody5.
Ten ostatni pogl¹d uwa¿am za trafny, poniewa¿ potwierdza go historia
stosunku cz³owieka do przyrody. Wskazuj¹c choæby przyk³ad Polski: najstarsze przepisy prawa, jak statuty Kazimierza Wielkiego (1347), statuty warckie (1423) ujmowa³y przedmiot ochrony przyrody jako zabezpieczenie czyjej
w³asnoci. Tylko w ten sposób chroniono wiêc bobry, ¿ubry i tury. Dopiero
w ideologii romantyzmu przyrodê traktowano w sposób sentymentalny jako
piêkno samo w sobie. W XIX wieku pojawiaj¹ siê motywy naukowe i wraz
z nim rozwój ruchu konserwatorskiego ochrony przyrody. W odpowiedzi na
zmiany krajobrazu w wyniku rewolucji przemys³owej powstawa³y liczne stowarzyszenia ochronne w Europie: Szwajcarskie Towarzystwo Przyrodnicze,
Niemieckie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Francuskie Stowarzyszenie
Ochrony Krajobrazu, w Anglii  Królewskie Stowarzyszenie Ochrony Ptaków, w Belgii  Liga Ochrony Przyrody, we W³oszech  Liga Ochrony Pomników Przyrody.
Do efektów ich dzia³alnoci nale¿a³y pewne zmiany w utylitarnym spojrzeniu na rodowisko. Jakkolwiek by³y one istotne, nie stanowi³y jednak
podstawy polityki pañstw, co zosta³o wczeniej zaznaczone. Jako znamienne
nale¿y przytoczyæ jeszcze wspó³czesne stanowisko w sprawie kryzysu
w ochronie przyrody Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody z 9 marca 2007 r.:
W naszym kraju nastêpuje szybkie ubo¿enie zasobów przyrodniczych. Wyra¿a siê to zmniejszaniem liczebnoci i zasiêgów populacji, wymieraniem gatunków, zanikaniem i degradacj¹ cennych siedlisk, dewastacj¹ skarbów przyrody nieo¿ywionej oraz walorów krajobrazowych. Rozwój gospodarczy nie
mo¿e przebiegaæ bez poszanowania dziedzictwa przyrodniczego. [ ] Kolejne
rz¹dy deklaruj¹ u progu swych kadencji chêæ rozwi¹zania przynajmniej czêci tych problemów, tymczasem w rzeczywistoci niewiele siê zmienia. [ ]
Ochrona przyrody w Polsce nie ma silnej, apolitycznej podstawy instytucjonalnej. W³adze rz¹dowe i samorz¹dowe z przyczyn politycznych zdecydowanie przedk³adaj¹ interesy gospodarcze nad przyrodnicze  czasem tak¿e
z naruszeniem prawa polskiego i unijnego6.
Diagnoza powy¿sza, s³usznie krytykuj¹ca zjawisko niszczenia ró¿norodnoci biologicznej w Polsce, nie lokuje problemu w szerszym ekonomicznopolitycznym obszarze pañstw demokracji przedstawicielskiej. Rz¹dy demokratycznie wybierane realizuj¹ w³asne programy, których zasiêg wi¹¿e siê
z up³ywem czasu do nastêpnych wyborów. St¹d, jak stwierdza raport, ka¿dy
rz¹d zaczyna sprawowanie w³adzy od deklaracji, lecz na tym siê koñczy, tak
jak i sama kadencja tego¿ rz¹du.
5
6

P. Macnaghten, J. Ury, op. cit., s. 910.
Podkrelenia w tekcie. Pe³na wersja stanowiska [online] <http://www.mos.gov.pl/prop/
stanowiska_opinie/index.shtml>.
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2. Edukacja ekologiczna i stosunek do zwierz¹t
Edukacja ekologiczna jest cile zwi¹zana z pojêciem wyznaczaj¹cym
standardy ochrony rodowiska, jakim jest zrównowa¿ony rozwój. W komentarzu do Konstytucji RP stwierdzono, ¿e koncepcja ta zosta³a wypracowana
przy aktywnym udziale przedstawicieli wiata gospodarki. Zosta³a tak¿e
przez ten wiat zaaprobowana jako podstawa nie tylko dla tworzenia makroekonomicznych strategii, ale tak¿e jako podstawa dla kszta³towania organizacji i sposobów postêpowania poszczególnych firm, a nastêpnie zaznaczono, ¿e z koncepcji zrównowa¿onego rozwoju wynika nowa aksjologia,
w której rodowisko jest wartoci¹ na równi z kapita³em i prac¹. Dla wdro¿enia tej idei potrzebne s¹: w³aciwa organizacja, technologie i przede
wszystkim edukacja. Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju musi byæ dobrze
zrozumiana, aby mog³o dojæ do jej zintegrowania z codziennym funkcjonowaniem gospodarki7.
W raporcie przygotowanym w 1987 r. przez wiatow¹ Komisjê ds. Ochrony rodowiska i Rozwoju (World Commission on Environment and Development), zwanym od nazwiska przewodnicz¹cej Komisji raportem Brundtland,
rozwój zrównowa¿ony definiuje siê jako ten, w którym eksploatacja zasobów
jest kontrolowana i daje mo¿liwoci zaspokajania ludzkich potrzeb i aspiracji w przysz³oci8.
Wyeksponowanie kwestii potrzeb i aspiracji z pewnoci¹ jest bli¿sze
praktyce spo³ecznej ni¿ idealizuj¹ce okrelenie zrównowa¿onego rozwoju
w art. 3 pkt 50 polskiego prawa ochrony rodowiska, który stanowi, ¿e jest to
taki rozwój spo³eczno-gospodarczy, w którym nastêpuje proces integrowania
dzia³añ politycznych, gospodarczych i spo³ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa³oci podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania mo¿liwoci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo³ecznoci lub obywateli zarówno wspó³czesnego pokolenia,
jak i przysz³ych pokoleñ9.
Problem ten w ca³ej jaskrawoci widaæ w teorii i praktyce naszego stosunku do zwierz¹t. wiatowa Deklaracja Praw Zwierz¹t z 21 wrzenia 1977 r.
uchwalona w Londynie przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Praw Zwierz¹t,
a zatwierdzona przez UNESCO 15 padziernika 1978 r. ju¿ na wstêpie zwraca uwagê, ¿e poszanowanie zwierz¹t przez cz³owieka wi¹¿e siê z poszanowaniem ludzi miêdzy sob¹, a sam cz³owiek nie jest istot¹ oderwan¹ od przyrody,
lecz elementem wiata zwierz¹t i nie mo¿e rociæ sobie prawa do têpienia
innych zwierz¹t ani do ich niehumanitarnego wyzyskiwania (art. 2b).
7
8
9

J. Boæ (red.), Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wroc³aw 1998, s. 25.
Ibidem.
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25,
poz. 150).

Teoria i praktyka prawa w u¿ytkowaniu zasobów przyrody, w tym zwierz¹t

31

Charles Patterson w ksi¹¿ce Wieczna Treblinka stwierdza, ¿e badania
powiêcone zagadnieniu niewolnictwa w wiêkszoci pomijaj¹ fakt, ¿e to w³anie zniewolenie zwierz¹t pos³u¿y³o za wzorzec i inspiracjê dla póniejszych
przejawów tego zjawiska wród ludzi10. Analogia do holocaustu w tytule
jego dzie³a jest parafraz¹ wypowiedzi czo³owych obroñców praw zwierz¹t
 Isaaca Bashevisa Singera i Helmuta Kaplana, który podczas jednej z demonstracji przeciwko eksperymentom na zwierzêtach powo³a³ siê w³anie na
Singera i porówna³ ludzkie obozy koncentracyjne ze zwierzêcymi laboratoriami czy rzeniami: Jeli w to nie wierzycie, to powinnicie poczytaæ sobie
sprawozdania z eksperymentów, jakie przeprowadzali nazici w swoich laboratoriach na ¯ydach, a potem poczytaæ sprawozdania na temat eksperymentów
wykonywanych obecnie na zwierzêtach. To otworzy wam oczy: podobieñstwa
s¹ oczywiste. Wszystko to, co nazici robili ¯ydom, obecnie praktykujemy na
zwierzêtach. Nasze wnuki zapytaj¹ nas pewnego dnia: gdzie bylicie podczas
holocaustu zwierz¹t?11.
Sformu³owania zwierzê nie jest rzecz¹, zwierzê co znaczy prowadz¹
do prawnego i moralnego sprecyzowania granic korzystania z pozyskiwania
zwierz¹t dla potrzeb gospodarczych i innych. Wed³ug Roberta Nozicka: Jeli
ludzie s¹ po¿eraczami u¿ytecznoci w stosunku do zwierz¹t, jeli z jakiegokolwiek powiêcenia zwierzêcia odnosz¹ zawsze korzyæ utylitarn¹ znacznie
przewy¿szaj¹c¹ jego ofiarê, to wolno uznaæ, ¿e skoro doktryna »utylitaryzmu
dla zwierz¹t, kantyzmu dla ludzi« wymaga (lub zezwala), by prawie zawsze
powiêcaæ zwierzê, to nadmiernie podporz¹dkowuje zwierzêta ludziom12.
Wyra¿enie kantyzm dla ludzi oznacza tu rozumienie wartoci cz³owieka
jako wrodzonej, wynikaj¹cej z jego rozumnoci i decyduj¹cej o zerwaniu ze
wiatem zwierzêcym, który powinien mu s³u¿yæ. Z kolei ¿aden cz³owiek
w ten sposób nie mo¿e traktowaæ innego cz³owieka, poniewa¿ jest on równoprawnym bytem. Rozwijaj¹c ten kierunek mylenia, Nozick pyta: Czy istoty
bardziej inteligentne mia³yby prawo do niczym nie skrêpowanych zachowañ
wobec nas?13. Odrzucaj¹c tak¹ myl, powinnimy podobnie uczciwie spojrzeæ na kwestiê wykorzystywania zwierz¹t: Czy s³uszne jest utrzymywanie,
¿e organizmy tworz¹c pewn¹ zstêpuj¹c¹ hierarchiê przyrodzonej si³y i inteligencji, automatycznie podlegaj¹ prawu podporz¹dkowania i wykorzystania,
bowiem ka¿dy, który znajduje siê ni¿ej w hierarchii, mo¿e byæ powiêcony lub
skazany na cierpienie w imiê korzyci organizmu o wy¿szym statusie?14.
S³owo cierpienie jest kluczowe dla wspó³czesnych rozwa¿añ nad aksjologicznymi zagadnieniami statusu zwierz¹t. Postulaty etyki ochrony zwierz¹t
10
11
12
13
14

Ch. Patterson, Wieczna Treblinka, Opole 2003, s. 21.
Ibidem, s. 253.
R. Nozick, Anarchia, pañstwo, utopia, Warszawa 1999, s. 60.
Ibidem, s. 68.
Ibidem, s. 6465.
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zawsze dotycz¹ wra¿liwoci na los zwierz¹t. Chodzi szczególnie o protest
wobec masowej, przemys³owej i instytucjonalnej ich eksploatacji. Wskazuje
siê tak¿e na zjawiska z zakresu praktyki spo³ecznej, rysuj¹ce z perspektywy
naszych czasów obraz dramatycznych sprzecznoci wiata ludzi i zwierz¹t,
wyra¿aj¹cy siê w fali krzywd i okrucieñstw wyrz¹dzanych istotom pozaludzkim15.
Polska ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t16 zast¹pi³a
co prawda przestarza³e ju¿ rozporz¹dzenie Prezydenta RP o ochronie zwierz¹t z 1928 r., jednak nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e s¹dowa polityka karania
jest liberalna w sprawach przestêpstw dotycz¹cych zwierz¹t. Orzekane s¹
niewysokie grzywny, a niemal w co pi¹tej sprawie zawis³ej przed s¹dem
orzeka siê warunkowe umorzenia postêpowania17.
Zdaniem Micha³a Gabriela-Wêglowskiego, sytuacjê prawn¹ mog³oby naprawiæ umieszczenie wród zasad konstytucyjnych przepisu zapewniaj¹cego
zwierzêtom humanitarn¹ ochronê, tak jak jest np. w Konstytucji Federalnej
Szwajcarii18. Tymczasem polska Konstytucja reguluje tylko ogólnie sam¹
kwestiê ochrony rodowiska. Nie sprzyja to edukacji spo³ecznej ani zmianom
w sposobie u¿ytkowania zwierz¹t, jak oczekuj¹ tego etycy rodowiskowi.
Dziedzinê etyki ochrony zwierz¹t i etykê rodowiskow¹ ³¹czy stanowisko,
które problemy w obszarze cz³owiekzwierzê lokalizuje w b³êdnym modelu
cywilizacji  twierdzi W³odzimierz Tyburski19.
Z badañ przeprowadzonych przez Lenê Tkaczyk wynika, ¿e postawa
pragmatyczna w spo³eczeñstwie stanowi normê, natomiast idealistyczna zaledwie margines. Tak wiêc na zadane pytanie, czy polskie spo³eczeñstwo jest
ju¿ przygotowane do funkcjonowania wed³ug zasad trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju  odpowied jest negatywna.
Badaniom pilota¿owym poddano 140 osób w przedziale wiekowym od 23
do 55 lat. Byli to studenci wydzia³u ochrony rodowiska Wy¿szej Szko³y
Humanistyczno-Ekonomicznej we W³oc³awku oraz nauczyciele uczestnicz¹cy
w kursach doskonalenia zawodowego zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we W³oc³awku. Respondenci w wiêkszoci potwierdzali sens ochrony rodowiska, jednak wy³¹cznie dlatego, ¿e
rodowisko jest niezbêdne do zdrowego ¿ycia. Tylko nieliczni dostrzegali, ¿e
15 W. Tyburski, Etyka rodowiska i jej stan w Polsce, [w:] Z. Bukowski (red.), Ksiêga
Pami¹tkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, Toruñ 2004, s. 358.
16 Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002.
17 M. Gabriel-Wêglowski, Przestêpstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierz¹t, Toruñ
2008, s. 263. Por. tak¿e sprawozdanie na temat odpowiedzialnoci prawnej za naruszenie prawa
wobec zwierz¹t na stronie Gazety Prawnej, w którym stwierdza siê, ¿e najwiêkszym problemem jest brak egzekucji prawa: <http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/432639,katowanie_psow_jest_bezkarne.html>, dostêp: 30 czerwca 2010 r.
18 M. Gabriel-Wêglowski, op. cit., s. 264.
19 W. Tyburski, op. cit., s. 358.
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przyroda jest wartoci¹ sam¹ w sobie i w zwi¹zku z tym powinna byæ chroniona20. Tkaczyk przyjmuje jako prawdziwe za³o¿enie sformu³owane w Agendzie 21, ¿e tylko w³aciwie prowadzona edukacja mo¿e ukszta³towaæ wiadomoæ, jeli chodzi o kwestie rodowiska, wartoci i postawy, umiejêtnoci
i zachowania umo¿liwiaj¹ce rozwój zrównowa¿ony21. Jednak¿e nie precyzuje w wystarczaj¹cym stopniu, na czym mia³aby dok³adnie polegaæ edukacja
zdolna wype³niæ tak powa¿ne zadanie, jak ukszta³towanie wiadomoci ekologicznej.
Problematyce sumienia ekologicznego powiêcono wiele prac naukowych.
Stefan Koz³owski rozwi¹zanie zagro¿eñ rodowiskowo-cywilizacyjnych widzi
na przyk³ad w naprawie stosunków spo³ecznych, potwierdzaj¹c tym samym
 jak sam pisze  myl Tomasza Ga³kowskiego, ¿e g³ówne zagro¿enia dotycz¹
sfery spo³ecznej, a nieporównanie mniejsze sfery przyrodniczo-technologicznej22. W zwi¹zku z tym formu³uje dwanacie ekowartoci: rozwój psychiczny jako g³ówny cel ¿ycia, nieprzekraczalny poziom zaspokajania w³asnych
potrzeb materialnych, dzietnoæ w rodzinie na poziomie dwojga dzieci, przyjêcie koncepcji zrównowa¿onego rozwoju, ochrona ekosystemów Ziemi, m¹dre
zarz¹dzanie zasobami przyrody, ekologizacja systemu technologiczno-ekonomicznego, uznanie zasad sprawiedliwego handlu, opodatkowanie pañstw
uprzemys³owionych na rzecz krajów biednych i rozwijaj¹cych siê, stosowanie
narodowych polityk ekologicznych, prorodowiskowe zaanga¿owanie obywateli, rozwijanie nowego ³adu spo³ecznego23. Wszystkie wymienione ekowartoci cechuj¹ siê w wiêkszym lub mniejszym stopniu utopizmem, poniewa¿
przeczy im praktyka ¿ycia spo³ecznego, w której nie maj¹ one szansy powodzenia.
Odnosz¹c siê do tezy Lubomira Domka o kryzysie ekologicznym, podkrela w podsumowaniu swoich rozwa¿añ, ¿e jestemy wiadkami niespe³nienia
siê nadziei pok³adanych w postêpie naukowo-technicznym obiecuj¹cym nieograniczonoæ wzrostu gospodarczego. W jej przekonaniu równie¿ wiele pogl¹dów na sprawy ochrony Ziemi wymaga gruntownej rewizji i przyjêcia
nowych formu³ gospodarowania jej zasobami24.
Jeszcze wymowniejszy w przes³aniu jest Apel warszawski sformu³owany na Kongresie Uniwersalizmu w 1993 r.: Albo potrafimy stworzyæ rozwojo20 L. Tkaczyk, Edukacja rodowiskowa droga do zrównowa¿onego rozwoju, [w:] E. Rydz,
A. Kowalak (red.), wiadomoæ ekologiczna a rozwój regionalny w Europie rodkowo-Wschodniej, S³upsk 2008, s. 303.
21 Ibidem, s. 302. Wed³ug autorki bardzo powa¿ne niebezpieczeñstwo edukacyjnego fiaska
stwarza opieranie siê na programach multimedialnych, które formalnie i logicznie objaniaj¹
procesy przyrodnicze, ale przecie¿ nie mog¹ zast¹piæ prac i obserwacji w terenie, a to nie jest
powszechnie brane pod uwagê.
22 S. Koz³owski, Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2002, s. 332.
23 Cyt za: L. Domka, Dialog z przyrod¹ w edukacji dla ekorozwoju, Warszawa 2001, s. 68.
24 Ibidem, s. 55.
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w¹ harmoniê miêdzy spo³eczeñstwami rozwiniêtymi i zapónionymi w rozwoju, miêdzy ludmi bogatymi i biednymi oraz cz³owiekiem i przyrod¹  a wraz
z tym dostosowaæ formy ¿ycia i gospodarowania do wymagañ tej jakociowo
nowej sytuacji zmian  albo tego kryzysu lub jego nastêpstw nie prze¿yjemy. Kontynuuj¹c stare  oparte na zasadzie wzrostu kosztem otoczenia (spo³ecznego lub przyrodniczego)  formy wzajemnie wyniszczaj¹cego »wspó³¿ycia« najprawdopodobniej zostaniemy przez przyrodê potraktowani jak
paso¿ytnicza narol na ¿ywej tkance Ziemi i subtelnie lub brutalnie wyeliminowani25. Rozwi¹zanie istniej¹cych problemów spo³eczno-ekologicznych jest
wed³ug powy¿szych przekonañ uzale¿nione od hierarchii wartoci, któr¹ mog³yby przyj¹æ miliardy ludzi zdolnych do zmiany stylu ¿ycia, co
w rezultacie wyznaczy³oby bezpieczny kierunek rozwoju naszej cywilizacji26.
Ewa Py³ka-Gutowska podkrela ra¿¹c¹ dysproporcjê pomiêdzy przemianami
spo³eczno-gospodarczymi wywo³anymi postêpem naukowo-technicznym
a mo¿liwociami dostosowania siê do nich ca³ej przyrody ³¹cznie z cz³owiekiem. Jej zdaniem powstaje b³êdne ko³o, polegaj¹ce na tym, ¿e ludzkoæ
korzysta z dobrodziejstw cywilizacji, które oddzia³uj¹ negatywnie na rodowisko i ¿ycie cz³owieka27.
Powy¿sze tezy, jakkolwiek teoretycznie w du¿ym stopniu uzasadnione,
nie wykazuj¹ wystarczaj¹cej nonoci praktycznej, poniewa¿ cz³owiek tylko
samodzielnie rozstrzygaj¹c o tym, co w rzeczywistoci jest istotne, co za
istotne nie jest, sam bêd¹c absolutnym punktem odniesienia swych decyzji28, w ten sposób tworzy strukturê aksjologiczn¹, która decyduje o kierunku jego ¿ycia i wyra¿a swoj¹ wolnoæ. To znaczy, ¿e wartoci s¹ przyswajane
przez jednostki ca³kowicie subiektywnie, jeli nie towarzyszy spo³eczeñstwu
totalitarna presja i przemoc. Zatem wymaganie jednolitoci aksjologicznej
nawet w kwestii bezpieczeñstwa ekologicznego jest nierealne w warunkach
demokracji liberalnej wyznaczaj¹cej standardy ustrojowe wspó³czesnych
pañstw. Ekonomiczne koncepcje abstrahuj¹ce od idealizuj¹cych za³o¿eñ psychologicznych staraj¹ siê wypracowaæ nowe zasady u¿ytkowania rodowiska.
W raporcie dla Klubu Rzymskiego eksperci zaproponowali do realizacji koncepcjê mno¿nika cztery, która oznacza czterokrotny wzrost produktywnoci
zasobów, podwojenie dobrobytu i dwukrotne zmniejszenie zu¿ycia zasobów
przyrody29. Cel ma byæ osi¹gniêty na drodze ograniczenia materia³och³onnoci i energoch³onnoci produktów, infrastruktury i us³ug, zwiêkszenia okresu
u¿ytkowania produktów, obiektów infrastruktury oraz zmiany w prawie w³a25
26

S. Koz³owski, op. cit., s. 256.
Ibidem, s. 332. Podobnie twierdzi w swojej twórczoci naukowej Henryk Skolimowski
oraz inni autorzy formu³uj¹cy i uzasadniaj¹cy tzw. ekowartoci.
27 E. Py³ka-Gutowska, Ekologia z ochron¹ rodowiska, Warszawa 2004, s. 92.
28 W. Stró¿ewski, Istnienie i sens, Kraków 2005, s. 53.
29 E.U. Weizsacker, A.B. Lovins, H. Lovins, Mno¿nik cztery. Podwojony dobrobyt  dwukrotne mniejsze zu¿ycie zasobów naturalnych. Nowy raport dla Klubu Rzymskiego, Toruñ 1999, s. 7.

Teoria i praktyka prawa w u¿ytkowaniu zasobów przyrody, w tym zwierz¹t

35

snoci, które mia³yby u³atwiæ dzier¿awienie produktów, sprzêtu i urz¹dzeñ.
Zaprezentowano 50 przyk³adów nowych technologii, w których chodzi o wytwarzanie mniejszej iloci nowych, ale trwalszych produktów, zwiêkszenie
us³ug dla ich konserwacji i naprawy. Stwierdzono, ¿e dzia³anie wed³ug
mno¿nika cztery jest korzystne dla wszystkich krajów  i bogatych, i biednych. Wskazano, by takie kraje, jak Chiny, Indie, Meksyk lub Egipt, które
dysponuj¹ tani¹ si³¹ robocz¹, ale nie maj¹ wystarczaj¹cych róde³ energii dla
potrzeb przemys³u, nie przejmowa³y od USA czy Europy Zachodniej modelu
energetycznego marnotrawstwa. W ocenie autorów omawianego raportu koncepcja mno¿nika cztery daje praktyczn¹ mo¿liwoæ realizacji postulatu wyra¿onego na Szczycie Ziemi (Earth Summit) Konferencji Narodów Zjednoczonych
na temat rodowiska i Rozwoju (United Nations Conference on Environment
and Development) w Rio de Janeiro w 1992 r., ¿e postêp musi byæ zrównowa¿ony lub ekologiczny.

3. Model cywilizacyjny z antropologicznej perspektywy
Zaniepokojenie o ci¹g³oæ rodzaju ludzkiego w dobie prób opanowania
kryzysu ekologicznego wi¹¿e siê tak¿e z pytaniami o postêp w opanowaniu
si³ przyrody. Realizacja potrzeb ludzkich z jednej strony opiera siê na programach szeroko pojêtego oszczêdzania przy zmienionej strategii rozwoju ekonomicznego i wykorzystywania rodowiska, z drugiej  oczekuje siê nowych
odkryæ i wiêkszego postêpu technicznego.
Z badañ antropologa Leslie Alvina Whitea wynika, ¿e kultura na ka¿dym etapie swojego rozwoju potrzebuje ró¿nych zasobów energii. Na najprymitywniejszym poziomie wystarczy energia w³asnych r¹k, póniej energia
zwierz¹t czy wreszcie maszyn. Kultura wed³ug niego jest jedynie symboliczn¹ nazw¹, za któr¹ skrywa siê przetwarzanie przez cz³owieka materii za
pomoc¹ energii.
Jako system kultura jest cile powi¹zana z opanowaniem si³ przyrody:
Rozwa¿amy tu typy ogólne, twierdz¹c przy tym jedynie, ¿e 1) kultury s¹
systemami, tzn. sk³adaj¹ siê z powi¹zanych wzajemnie i zintegrowanych
czêci, dlatego te¿ techniczne, spo³eczne, artystyczne i filozoficzne elementy
kultury dope³niaj¹ siê wzajemnie oraz, ¿e 2) ka¿dy system pojmowany jako
ca³oæ opiera siê na i jest zdeterminowany przez w³aciw¹ mu technikê, jako
¿e jest to podstawowy i zasadniczy rodek, za porednictwem którego ludzkie
organizmy wchodz¹ w kontakt z Ziemi¹, rodkami zaspokojenia potrzeb
i obrony, krótko mówi¹c  rodkami przetrwania30.
30 L.A. White, Rozwój kultury, [w:] E. Nowicka, M. G³owacka-Grajper (red.), wiat cz³owieka  wiat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007, s. 646.
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Wzrost liczby dóbr s³u¿¹cych zaspokajaniu potrzeb oznacza zwiêkszenie
zu¿ywanej energii na zastosowanie nowych materia³ów, konstrukcyjnych
usprawnieñ narzêdzi i maszyn oraz bardziej z³o¿onej organizacji spo³ecznej.
Ka¿dy okrelony rodzaj energii posiada pu³ap eksploatacji i wykorzystania
narzêdzi pracuj¹cych na jej zasobach, a wiêc ani ich ulepszanie nie mo¿e
wzrastaæ w nieskoñczonoæ, ani te¿ sposoby wykorzystywania energii.
W komentarzu do dorobku naukowego Whitea Julian H. Steward stwierdza,
¿e: Ogólnik mówi¹cy, ¿e kultura zmienia siê z prostej w z³o¿on¹ i »prawa«
Whitea, które wyra¿aj¹ rozwój technologiczny w kategoriach kontroli cz³owieka nad energi¹, od dawna stanowi¹ akceptowane podstawy oceny kulturowych osi¹gniêæ i zmiany spo³ecznej31.
White w swoich dzie³ach przekonuje, ¿e docieramy do krytycznej granicy,
wiêc tylko nowy rodzaj energii mo¿e uratowaæ ludzk¹ cywilizacjê. Podstaw¹
gospodarcz¹ wiata jest jeszcze energia uzyskiwana z paliw kopalnych, które
s¹ przecie¿ wyczerpywalne32. Aby rosn¹ce materialne potrzeby ludzkoci mog³y byæ zaspokojone, trzeba d¹¿yæ do odkrycia nieograniczonego ród³a taniej
energii i wykorzystywaæ materia³y tanie i tak trwa³e, ¿eby mog³y bez problemu s³u¿yæ nabywcy do koñca ¿ycia. Tylko wtedy zgodnie z prawem Whitea
otworzy siê szansa na kolejny skok cywilizacyjny i dalszy rozwój. Oszczêdzanie surowców energetycznych przed³u¿y odpowiednio w czasie oczekiwanie
na now¹ jakoæ ¿ycia, lecz nie rozwi¹¿e problemu.
Wynika st¹d, ¿e to nie postêp naukowo-techniczny jest dla ludzkoci
katastrofalnym zagro¿eniem, lecz tak¿e jego zahamowanie wynikaj¹ce z braku nowych odkryæ energii, które utrzyma³yby na jeszcze wy¿szym poziomie
organizacjê ¿ycia spo³ecznego cz³owieka.

Zakoñczenie
W teorii ró¿nych dyscyplin naukowych krytykuje siê moralne, spo³eczne,
polityczne, ekonomiczne i prawne wzory podporz¹dkowywania celom cz³owieka dóbr przyrody jako przyczyny kryzysu ekologicznego. W praktyce polityczno-ekonomicznej najwa¿niejszy jest jednak rozwój gospodarczy, a ochrona zasobów przyrody, w tym zwierz¹t, jest na drugim planie, co skutkuje
stopniowym i systematycznym ubo¿eniem bioró¿norodnoci w skali ca³ego
wiata. Wzory kulturowe u¿ytkowania zasobów przyrody zale¿¹ od wielu
31 Z komentarza Juliana H. Stewarda, Ewolucja wieloliniowa: ewolucja i proces, [w:]
wiat cz³owieka  wiat kultury , s. 701.
32 Ta uwaga dotyczy tak¿e Polski, która zajmuje wysokie miejsce wród krajów o najwiêkszej skali eksploatacji kopalin, w tym szczególnie surowców energetycznych Por. Inspekcja
Ochrony rodowiska, Raport stan rodowiska w Polsce w latach 19962001, Warszawa 2003,
s. 262.
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czynników, jednym z nich jest poziom technologiczny i rodzaj energii potrzebny dla jego utrzymania. Prawo miêdzynarodowe odnosi siê do transnarodowych róde³ zanieczyszczeñ rodowiska, które powoduj¹ w efekcie wiele problemów rodowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym. Dopóki nie nast¹pi¹
prze³omowe odkrycia cywilizacyjne, alternatywê stanowi oszczêdzanie zasobów przyrody, a w stosunku do zwierz¹t konieczne s¹ g³êbsze przewartociowania, poniewa¿ stosunek cz³owieka do zwierz¹t wiadczy o poziomie jego
humanizmu. Sunt certi denique fines.

Summary
The theory and practice of law in use resources
of nature in this animals
In the article I show polarization of positions against natural resources
protection from idealistic to pragmatic which are appointed by economical
opportunities and social needs. According to scientific inquiry pragmatic basics compose norms in society. However idealistic which appreciate environment including animals are not important. Does the present world carry out
a proper model of civilization? The human needs are the most important.
This is the subject to moral assessment on the one hand but on the other
hand they are challenges to discover more and to make better technical
progress. It contributes to origin programs of different ecological development.
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Max Weber o w³adzy i odpowiedzialnoci
w polityce
Je¿eli siê spojrzy na nasze czasy, wydaj¹ siê one tak smutne;
zastanawia siê cz³owiek, czy istnieje jeszcze co,
co siê nazywa odpowiedzialnoæ, czy oznacza to jeszcze cokolwiek.
Wszyscy chc¹ rz¹dziæ, nikt nie chce ponosiæ odpowiedzialnoci.
S. Kierkegaard, Albo  albo

Zwi¹zek miêdzy w³adz¹ a odpowiedzialnoci¹ wydaje siê bezsporny. Jednak jak wiêkszoæ spraw oczywistych przy bli¿szym poznaniu okazuje siê
zawi³y i w¹tpliwy. Ju¿ samo zdefiniowanie tak w³adzy1, jak i odpowiedzialnoci
jest przedmiotem licznych kontrowersji czy to na gruncie filozoficznym, politologicznym, psychologicznym, czy socjologicznym. Nie wdaj¹c siê w szczegó³ow¹ analizê tych sporów, przyjmujê s³ownikowe znaczenie odpowiedzialnoci, zgodnie z którym odpowiedzialnoæ to: koniecznoæ, obowi¹zek moralny
lub prawny odpowiadania za swoje czyny i ponoszenia za nie konsekwencji2.
Nie pretenduj¹c do wyczerpuj¹cego ustalenia tego, czym jest w³adza3, uzna1 Nieprecyzyjnoæ pojêcia w³adzy sygnalizuje m.in. M. Weber. Stwierdza on, ¿e: Pojêcie
»w³adzy« jest z socjologicznego punktu widzenia amorficzne. Wszystkie mo¿liwe cechy cz³owieka i wszystkie mo¿liwe konstelacje mog¹ sprawiæ, ¿e znajdzie siê on w sytuacji, w której bêdzie
musia³ przeprowadzaæ sw¹ wolê. M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, Warszawa 2002, s. 40.
2 Ma³y s³ownik jêzyka polskiego, red. S. Skorupka, PWN, Warszawa 1968, s. 490.
3 Rozwa¿aj¹c prawdziwoæ tezy o nierozstrzygalnoci definicji w³adzy, T. Ball sk³ania siê
do stanowiska Connollego, zgodnie z którym dyskusje dotycz¹ce w³aciwego pojêcia i interpretacji w³adzy stanowi¹ czêæ szerszych ideologicznych debat. Ostateczne Ball uznaje, ¿e z³o¿enie
pojêciowej nierozstrzygalnoci w³adzy jest retorycznym fortelem, którego wartoæ polega na
zwróceniu uwagi na pewn¹ trwa³¹ i uporczyw¹ cechê politycznego dyskursu: na wieczn¹ mo¿liwoæ niezgody. Od czasu do czasu ta mo¿liwoæ siê urzeczywistnia, a nigdzie nie dochodzi do
tego czêciej i z wiêksz¹ gwa³townoci¹ ni¿ w dyskusjach o w³adzy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
nie da siê rozstrzygn¹æ tych kontrowersji poprzez u¿ycie si³y lub ideologiczne nawrócenie, ale
jedynie dziêki pewnej typowo ludzkiej w³adzy rozumu, argumentacji i przekonywania. T. Ball,
W³adza, [w:] R.E. Goodin, F. Pettit, Przewodnik po wspó³czesnej filozofii politycznej, Warszawa
2002, s. 707 i 709.
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jê, ¿e do pewnego stopnia pomocne w jej zrozumieniu, zw³aszcza w kontekcie powi¹zania w³adzy z odpowiedzialnoci¹, jest uwzglêdnienie rozró¿nienia miêdzy jej ujêciem kazualnym a intencjonalnym. W pierwszym przypadku w³adza jest powodowaniem nastêpstw, form¹ zwi¹zku przyczynowego,
obejmuje wiêc zdolnoæ przekszta³cania przys³uguj¹c¹ podmiotom sprawczym4. Nosicielami tak rozumianej w³adzy mog¹ byæ ludzie, a tak¿e ró¿ne
zjawiska przyrodnicze. Przyk³adowo mo¿emy powiedzieæ, ¿e w³adza huraganu objawia siê w skutkach jego dzia³ania, jakimi s¹ zniszczenia zabudowañ,
dróg, lasów itp. Trudno jednak uznaæ efekty tego rodzaju przypadkowego
oddzia³ywania za trwa³¹ zdolnoæ sprawowania w³adzy.
Rozwa¿ania dotycz¹ce odpowiedzialnoci w³adzy, zw³aszcza w powi¹zaniu z polityk¹, wymagaj¹ wykroczenia poza elementarny jêzyk przyczynowoci i skoncentrowania siê na drugim, tj. intencjonalnym ujêciu. Jego zasadniczym wyró¿nikiem jest to, ¿e podmiot sprawuj¹cy w³adzê wiadomie zak³ada
wywo³anie okrelonego skutku. Mamy tu do czynienia z d³u¿szym lub krótszym procesem urzeczywistniania pewnego celu, za w³adza postrzegana jest
przez pryzmat potencjalnego lub faktycznego oddzia³ywania na innych, przy
czym nale¿y przyj¹æ, ¿e uczestnicy relacji w³adzy, zarówno zwierzchnicy, jak
i podw³adni, s¹ zasadniczo wolni. Oczywicie nie chodzi tu tyle o wolnoæ
absolutn¹, wyra¿aj¹c¹ siê w braku jakiegokolwiek zdeterminowania przez
czynniki zewnêtrzne, ile o uznanie pewnego zakresu autonomii w kszta³towaniu swych dzia³añ, pozwalaj¹cego na dokonywanie wyboru pomiêdzy ró¿nymi wariantami postêpowania. Weber, którego teoria w³adzy wpisuje siê
w ujêcie intencjonalne, podkrela³ istotnoæ wyp³ywaj¹cej st¹d konsekwencji,
jak¹ jest koniecznoæ rozpatrywania w³adzy w relacji do mo¿liwego oporu,
jaki inni, z racji przys³uguj¹cej im wolnoci, mog¹ jej stawiæ.
Stosunek w³adzy  przez wzgl¹d, ¿e zasadniczo odnosi siê do wolnych
maj¹cych mo¿liwoæ wyboru podmiotów  zak³ada tym samym mo¿liwoæ
konfliktu miêdzy tymi podmiotami na tle ich sprzecznych d¹¿eñ. W tego
rodzaju sytuacjach wzrasta znaczenie w³adzy, choæ jej rola niekoniecznie
musi sprowadzaæ siê do groby u¿ycia przymusu, podobnie jak opór wobec
w³adzy nie zawsze musi wyra¿aæ siê w formie otwartego sprzeciwu czy bezporedniej walki. Dla Webera istot¹ w³adzy jest nie tyle faktycznie stosowana przemoc, ile mo¿liwoæ jej u¿ycia. Krótko mówi¹c, kluczowe znaczenie ma
tu sama zdolnoæ niedopuszczenia do wyst¹pienia oporu, za jego przezwyciê¿enie przy u¿yciu si³y uchodzi za ostatecznoæ. Co ciekawe, w koncepcji Webera daje siê zauwa¿yæ korelacja miêdzy stosowaniem przemocy i przymusu
a stopniem koncentracji w³adzy. Im wiêcej w³adzy posiada okrelony podmiot,
tym wiêksz¹ ma szansê na narzucenie w³asnej woli w sposób pokojowy,
jednak w tym kontekcie problematyczna staje siê kwestia dobrowolnoci
4

Por. J. Scott, W³adza, Warszawa 2006, s. 7.
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podporz¹dkowania siê w³adzy, któr¹ zw³aszcza w teorii prawomocnego panowania zak³ada Weber5.
W doktrynie Webera w³adza jest kluczow¹ kategori¹ s³u¿¹c¹ do zrozumienia zasad reguluj¹cych porz¹dek spo³eczny. Pojêcie to jest te¿ cile zwi¹zane z Weberowsk¹ definicj¹ polityki, która oznacza: d¹¿enie do udzia³u we
w³adzy lub do wywierania wp³ywu na podzia³ w³adzy czy to miêdzy pañstwami, czy te¿ w obrêbie pañstwa miêdzy grupami ludzi, jakie ono obejmuje6.
Zgodnie z tym rozumieniem polityki mo¿na przyj¹æ, ¿e jest ni¹ pewien szczególny rodzaj ludzkiej dzia³alnoci ukierunkowany na kszta³towanie ¿ycia
spo³ecznego, wp³ywaj¹cy na nie z punktu widzenia okrelonych idei i wartoci, aspiracji oraz d¹¿eñ, których realn¹ podstawê stanowi w³adza. Z w³adz¹
polityczn¹ mamy zatem do czynienia na poziomie pañstwa7, które dysponuje
mo¿liwoci¹ stosowania okrelonych rodków do realizacji celów spo³ecznych,
z przemoc¹, przymusem fizycznym i psychicznym w³¹cznie. W³adza pañstwa
oznacza szansê przeprowadzenia swej woli, tak¿e wbrew oporowi, w ramach
pewnego stosunku spo³ecznego, bez wzglêdu na to, na czym ta szansa polega8. W³adza jest tu szczególnym rodzajem stosunku spo³ecznego opartego
ma mo¿liwoci realizacji woli tego, kto t¹ w³adz¹ dysponuje. Istotê tego
stosunku bêd¹ wyznacza³y z jednej strony relacje oparte na rozkazywaniu,
kierowaniu, z drugiej na pos³uszeñstwie i podporz¹dkowaniu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e sprawowanie w³adzy i mo¿liwoæ oporu wobec niej ustanawiaj¹
dialektykê kontroli i autonomii, równowagê w³adzy ograniczaj¹c¹ pole dzia³ania uczestników w ich wzajemnej zale¿noci9. Równowaga ta opiera siê
nie tylko zmonopolizowaniu przez w³adzê prawa do legalnego stosowania
5 Prawomocnoæ panowania oznacza oczywicie tak¿e wy³¹cznie szansê, ¿e jest ona za
tak¹ w du¿ej mierze uznawana i w praktyce traktowana. M. Weber, Gospodarka..., s. 159.
6 M. Weber, Racjonalnoæ, w³adza, odczarowanie, Poznañ 2004, s. 268.
7 Pañstwem nazywamy instytucjê polityczn¹ prowadz¹c¹ ci¹g³¹ dzia³alnoæ, jeli i o ile jej
sztab administracyjny skutecznie roci sobie prawo do monopolu prawomocnego fizycznego
przymusu w celu urzeczywistnienia jej porz¹dków. M. Weber, Gospodarka..., s. 40. W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e Weberowska definicja pañstwa odwo³uj¹ca siê do przemocy
staje siê coraz bardziej przestarza³a, coraz czêciej bowiem uwa¿a siê za uprawnione to, gdy do
przemocy odwo³uj¹ siê interesy dot¹d st³umione i nie mog¹ce przybraæ formy konfliktowej,
coraz te¿ czêciej dochodzi do zmiany relacji miêdzy strukturaln¹ przemoc¹ a si³ami jej siê
przeciwstawiaj¹cymi, co przynajmniej czasami mo¿e dokonaæ siê przy u¿yciu przymusu. K. von
Beyme, Wspó³czesne teorie polityczne, Warszawa 2007, s. 163.
8 M. Weber, Gospodarka..., s. 39. Warto odnotowaæ, ¿e Weber, analizuj¹c w perspektywie
historycznej i typologicznej podstawy uzasadnienia pos³uchu wobec w³adzy, stwierdza, ¿e stosowanie bezporedniej przemocy fizycznej nie odgrywa kluczowej roli w ¿adnym z wyodrêbnionych przez niego typów panowania. Bior¹c pod uwagê to, ¿e Weber w definicji w³adzy u¿y³
s³owa tak¿e, mo¿na siê zastanawiaæ, czy prze³amywanie oporu stanowi immanentny sk³adnik
w³adzy. U¿ycie ograniczaj¹cego tak¿e  jak podnosi siê w dyskusjach nad t¹ koncepcj¹
 wskazuje, ¿e przeprowadzenie w³asnej woli niekoniecznie musi wi¹zaæ siê z przemoc¹. Por.
A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych,
Kraków 2001, s. 162163.
9 J. Scott, op. cit., s. 10.
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przemocy, lecz bazuje równie¿ na dystrybucji presti¿u spo³ecznego, oddzia³ywaniu ekonomicznym i ideologicznym czy wreszcie na godnoci oraz autorytecie podmiotów sprawuj¹cych w³adzê.
Chc¹c zachowaæ wiernoæ porz¹dkowi terminologicznemu Webera, nale¿y
uwzglêdniæ jego rozró¿nienie miêdzy w³adz¹ a panowaniem, choæ sam autor
nie zawsze konsekwentnie siê nim pos³uguje. Jak wynika z powy¿szych ustaleñ, posiadanie w³adzy oznacza posiadanie trwa³ej dyspozycji do pewnego
dzia³ania niezale¿nie od tego, czy zdolnoæ ta jest w danym momencie wykorzystywana. W³adza  podobnie jak wiedza czy pieni¹dze  mo¿e byæ posiadana i utrzymywana w gotowoci do u¿ycia, gdy zajdzie taka potrzeba. Sama
wiadomoæ przewidywanych konsekwencji jej wykorzystania mo¿e rodziæ
znacz¹ce spo³eczne nastêpstwa nawet wówczas, gdy nie dochodzi do jakiejkolwiek jawnej czy bezporedniej interwencji ze strony posiadaj¹cych w³adzê. W³adza mo¿e polegaæ na wywieraniu wp³ywu, przekonywaniu, manipulacji, a w skrajnym przypadku na zastosowaniu przemocy. W d³u¿szej
perspektywie trudno by³oby zbudowaæ w miarê trwa³¹ strukturê relacji spo³ecznych w makroskali, opieraj¹c¹ siê na czystej sile, gdy¿ wymaga³oby to
ustawicznego nadzoru. Z Weberowskich analiz kszta³towania siê w³adzy, autorytetu i administracji w pañstwach nowoczesnych i przednowoczesnych wynika³o, ¿e skutecznoæ i stabilnoæ w³adzy w du¿ej mierze zale¿y od jednostkowych motywów le¿¹cych u podstaw jej uprawomocnienia. W³adza posiadaj¹ca
uprawomocnienie zyskuje autorytet, który sprawia, ¿e osoba lub grupa osób
j¹ sprawuj¹cych ma szansê zyskaæ pos³uszeñstwo pewnej grupy ludzi wobec
okrelonych (lub wszystkich) rozkazów10. Mówimy wówczas o panowaniu.
Jak zosta³o to wczeniej zasygnalizowane, granica miêdzy w³adz¹ a panowaniem nie jest w Weberowskiej teorii wyranie zarysowana, tym bardziej
¿e niekiedy sam autor u¿ywa³ tych pojêæ zamiennie11. Wydaje siê, ¿e wprowadzenie kategorii panowania mia³o w za³o¿eniu uwypukliæ szczególny rodzaj w³adzy spo³ecznej w ogóle. Oznacza³oby to, ¿e ka¿de panowanie jest
okrelonym przypadkiem w³adzy, lecz nie ka¿da w³adza jest panowaniem.
10
11

M. Weber, Gospodarka..., s. 158.
Na trudnoci wynikaj¹ce z nieprecyzyjnoci Weberowskiej terminologii zwracaj¹ uwagê
interpretatorzy jego teorii. Przyk³adowo M. Orzechowski stwierdza, ¿e czytaj¹c teksty Webera
trudno oprzeæ siê refleksji, i¿ kategoria panowania w jego ujêciu jest wieloznaczna. Wieloznacznoæ ta ma wiele przejawów. Niekiedy definiuje on »w³adzê polityczn¹«, czyli »wymierzone
przeciwko rz¹dzonym panowanie oparte na przymusie fizycznym« lub te¿ pisze o »panowaniu
gwarantowanym przez w³adzê polityczn¹«, co mo¿e sugerowaæ, i¿ panowanie i w³adza polityczna to dwa odrêbne zjawiska, z których pierwsze ma szerszy zakres od drugiego. Pewna dowolnoæ terminologiczna sprawia, i¿ granice miêdzy w³adz¹  w³adz¹ polityczn¹  panowaniem
 rz¹dzeniem s¹ p³ynne. [...] Odnosz¹c w zasadzie kategoriê panowania do stosunków politycznych, wyodrêbnia³ równoczenie »panowanie spo³eczne«, »panowanie ekonomiczne«, »panowanie kulturowe«, wi¹¿¹c je z rodzin¹, przedsiêbiorstwem kapitalistycznym, kocio³em, parti¹,
organizacj¹ polityczn¹ i spo³eczn¹ oraz z pañstwem. M. Orzechowski, Polityka w³adza panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984, s. 226.
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W kontekcie panowania na plan pierwszy wysuwa siê znaczenie autorytetu przes¹dzaj¹cego o prawdopodobieñstwie pos³uchu. Kluczow¹ rolê odgrywaj¹ tu motywy podporz¹dkowania. W porównaniu z amorficznymi, wielopostaciowymi stosunkami w³adzy w ogóle, stosunki panowania s¹ bardziej
ustrukturalizowane, stabilne i oparte na bardziej wymiernych podstawach,
znajduj¹cych uzasadnienie w ró¿nych typach uprawomocnionego, zorganizowanego panowania. Na faktyczne pos³uszeñstwo wobec rozkazów, czyli na
panowanie, wp³ywaæ mog¹ konstelacje rozmaitych czynników, pocz¹wszy od
dróg i metod zdobywania, sprawowania oraz utrwalania w³adzy, a skoñczywszy na przyczynach zwi¹zanych z preferencjami konkretnych jednostek. Istot¹ relacji opartych na panowaniu jest to, ¿e musz¹ one bazowaæ przynajmniej
na minimum dobrowolnoci: ¿adne panowanie nie zadowala siê wy³¹cznie
materialnymi lub jedynie afektywnymi, czy te¿ wy³¹cznie wartocioworacjonalnymi motywami jako szansami swego trwania. Ka¿de stara siê tak¿e
wzbudziæ i kultywowaæ wiarê w sw¹ »prawomocnoæ«12. Podstaw¹ uprawomocnienia nie mo¿e byæ zatem ani przemoc, ani nawet wspólnoæ materialnych interesów. Za spraw¹ uprawomocnienia dochodzi do internalizacji
norm, jakimi kieruj¹ siê uczestnicy danego zwi¹zku panowania: dzia³anie
osoby pos³usznej przebiega w zasadzie tak, jakby uczyni³a ona treæ rozkazu,
dlatego, ¿e jest to rozkaz, maksym¹ swojego zachowania13.
Weber rozwija koncepcjê panowania, wskazuj¹c na ró¿nice wynikaj¹ce
z przyjmowanych przez strony zwi¹zane stosunkiem panowania uzasadnieñ,
dlaczego danemu poleceniu nale¿y siê pos³uch. Na tych podstawach argumentacyjnych, stwarzaj¹cych pod³o¿e do aprobaty danego systemu, zbudowana jest Weberowska typologia panowania14. Zak³ada ona, ¿e wraz z rodzajem
prawomocnoci, do jakiej pretenduje dane panowanie, zmieniaj¹ siê równie¿
motywy przes¹dzaj¹ce o pos³uszeñstwie  tak jednostek, jak i sztabu administracyjnego. Tym samym zmienia siê charakter sprawowania panowania
oraz jego oddzia³ywanie. Bior¹c za podstawowe kryterium to, jaka jest specyfika roszczenia do prawomocnoci, Weber wyodrêbnia trzy formy panowania15. Odwo³uj¹ siê one do charyzmy, tradycji lub regu³ legalnych. Przy czym
nale¿y zastrzec, ¿e formy te mo¿emy rozró¿niæ jedynie na poziomie teoretycznej analizy, gdy¿ w wiecie empirycznym pozostaj¹ ze sob¹ splecione w roz12
13
14

M. Weber, Gospodarka..., s. 159.
Ibidem, s. 160.
Wed³ug S. Andreskiego, lista Weberowskich typów w³adzy nie sk³ada siê na poprawn¹
klasyfikacjê: nie ma ona wspólnego kryterium lub kryteriów podzia³u, a poszczególne kategorie
nie s¹ roz³¹czne i nie wyczerpuj¹ wszystkich mo¿liwych przypadków. Pod tym wzglêdem klasyfikacja Webera jest znacznie gorsza od klasyfikacji sporz¹dzonej przez Arystotelesa. Dalej
jednak Andreski uznaje, ¿e: klasyfikacje Webera mimo swej niedoskona³oci formalnej i braku
jasnoci zas³uguj¹ na uwa¿n¹ analizê, poniewa¿ dostarczaj¹ najbardziej wszechstronnego przegl¹du mo¿liwych kombinacji rozmaitych strukturalnych charakterystyk spo³eczeñstw i grup.
S. Andreski, Maxa Webera olnienia i pomy³ki, Warszawa 1992, s. 130131.
15 Por. M. Weber, Gospodarka..., s. 159.
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maitych proporcjach. Generalnie ka¿demu z trzech typów panowania mo¿emy przyporz¹dkowaæ w³aciwy mu charakter odpowiedzialnoci, który zmienia siê wraz z postêpuj¹cym odczarowaniem wiata16, oznaczaj¹cym m.in.
wzrost czynnika racjonalnego w uzasadnianiu relacji spo³ecznych opartych
na podporz¹dkowywaniu i podleganiu.
Jak postaram siê wykazaæ w dalszej czêci artyku³u, Weber z jednej
strony traktuje zmieniaj¹ce siê w poszczególnych typach panowania podstawy uprawomocnienia jako wyznaczniki procesu postêpuj¹cej racjonalizacji
w³adzy, z drugiej jednak w charakterystyce typu panowania legalnego,
w którym rozwój nowoczesnej biurokracji odznacza siê najwiêkszym stopniem racjonalnoci, Weber wprowadza rozró¿nienie pomiêdzy administracj¹
a polityk¹, urzêdnikiem a politykiem. Krel¹c obraz polityka, zw³aszcza
w eseju Polityka jako zawód i powo³anie, Weber zatacza ko³o i zasadniczo
powraca do modelu charyzmatycznego przywódcy, którego powinnoci¹ jest
kierowanie siê etyk¹ odpowiedzialnoci.
Najni¿ej, ze wzglêdu na stopieñ racjonalnoci, w Weberowskiej triadzie
sytuuje siê typ panowania oparty na charyzmie17 . Autor Gospodarki i spo³eczeñstwa okrela charyzmê jako: uznawan¹ za niepowszedni¹ [...] cechê
jakiej osoby, z racji której uwa¿ana jest ona za obdarzon¹ nadprzyrodzonymi, nadludzkimi lub przynajmniej niezwyk³ymi, nie ka¿demu dostêpnymi
si³ami czy w³aciwociami, albo za osobê pos³an¹ przez Boga, za wzorzec
i dlatego za »przywódcê«. Dla pojêcia tego ca³kowicie obojêtne jest naturalnie
to, jak wygl¹da³aby »obiektywnie« trafna ocena tej cechy z etycznego, estetycznego lub innego punktu widzenia, chodzi wy³¹cznie o to, jak jest ona
faktycznie oceniana przez osoby podlegaj¹ce charyzmatycznemu panowaniu,
przez »zwolenników«18. W innym miejscu Weber pisze, ¿e charyzma jako
niecodzienny autorytet, osobisty dar ³aski, implikuje [...] ca³kowicie osobiste
oddanie oraz osobiste zaufanie do objawieñ, bohaterstwa lub innych w³aci16 wiat odczarowany to wiat urzeczowiony i obliczalny, dostêpny naukowemu poznaniu,
ale w³anie dlatego pozbawiony mo¿liwoci precyzowania zbawczych (religijnych) uzasadnieñ
dla ludzkiej egzystencji [...]. M. Holona, Max Weber i jego dzie³o, [w:] M. Weber, Racjonalnoæ..., s. 47.
17 L. Ko³akowski stwierdza, ¿e g³ównie Weberowi zawdziêczamy wieckie  w odró¿nieniu
od religijnego  pojêcie charyzmy, zwraca przy tym uwagê, i¿ Weber zastrzega³ siê, ¿e jest to
pojêcie niewartociuj¹ce: kiedy opisujemy kogo jako osobowoæ charyzmatyczn¹, nie wydajemy
s¹dów o jego moralnych ani intelektualnych przymiotach. Nawet gdy mówimy o charyzmie
religijnej, jest to opis socjologiczny: nie w³¹czamy weñ naszych w³asnych wierzeñ religijnych
lub obojêtnoci. Jan Pawe³ II by³ z pewnoci¹ osobowoci¹ charyzmatyczn¹, jest ni¹ tak¿e
Dalajlama i wiêkszoæ z nas potrafi to uznaæ niezale¿nie od w³asnej wiary. L. Ko³akowski, Czy
Pan Bóg jest szczêliwy i inne pytania, Kraków 2009, s. 180.
18 M. Weber, Gospodarka..., s. 181. Pojêcie charyzmy jest te¿ zakorzenione w teologii,
w której oznacza specjalny dar ³aski bo¿ej. Weber u¿ywa tego pojêcia na oznaczenie niezwyk³ych zdolnoci wybranych jednostek do narzucania innym swojego przywództwa, opartego na
niewymuszonym pos³uszeñstwie. W ujêciu tym mo¿na siê dopatrzeæ wp³ywu Nietzschego, którego równie¿ zajmowa³a kwestia roli osobowoci w zjawisku przywództwa i w³adzy.
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woci przywódczych jednostki, [...] jakie sprawowali prorok lub, w sferze
politycznej, wybrany na czas wojny wódz czy te¿ w³adca plebiscytowy, wielki
demagog i przywódca partii politycznej19.
Jak widaæ charyzmatyczne przywództwo zak³ada wykroczenie poza codzienn¹, praktyczn¹ rutynê i w swojej istocie ma charakter nadzwyczajny.
Jego podstaw¹ jest podleganie osobie uznanej za obdarzon¹ niezwyk³ymi
w³aciwociami predestynuj¹cymi j¹ do objêcia przywództwa. Podmiot obdarzony charyzm¹ stanowi ród³o szczególnego rodzaju akceptacji, zawieraj¹cej
roszczenie pos³uchu wobec adresatów, których mo¿na okreliæ mianem wyznawców, zwolenników, uczniów. Zatem przywódca charyzmatyczny to kto,
kto przyci¹ga ludzi niejako samoistnie, dysponuje autonomiczn¹ zdolnoci¹
do ich przekonywania czy nawracania i nie potrzebuje w tym celu wsparcia
instytucjonalnego. Uosobienie tego rodzaju autorytetu Weber znajdowa³
w prorokach religijnych (np. Chrystus, Mahomet  przynajmniej w pierwszym okresie swej dzia³alnoci), szamanach, wodzach w pierwotnych spo³eczeñstwach.
Weber podkrela³ silne emocjonalne wiêzi ³¹cz¹ce charyzmatycznych
przywódców z ich zwolennikami. Wspólnoty zintegrowane wokó³ charyzmatycznego przywódcy cechowa³a pewna doranoæ, w efekcie której nie organizowano trwa³ego sztabu administracyjnego opartego na fachowo wyszkolonych
urzêdnikach. Relacje cechuj¹ce te wspólnoty Weber ujmowa³ nastêpuj¹co:
»prorokowi« odpowiadaj¹ »uczniowie«, »wodzowi wojennemu«  »dru¿yna«,
ka¿demu »przywódcy«  »zausznicy«. Nie mamy tu do czynienia z »zatrudnianiem« czy »zwalnianiem«, z »karier¹« i »awansowaniem«. Lecz tylko z powo³aniem wedle intuicji przywódcy, na podstawie charyzmatycznych kwalifikacji
powo³anego. Nie istnieje »hierarchia«, wy³¹cznie ingerencje przywódcy
w przypadku ogólnej czy te¿ objawiaj¹cej siê w konkretnej sytuacji charyzmatycznej nieudolnoci sztabu administracyjnego wobec danego zadania,
lub w przypadku jego wezwania. Nie istniej¹ ¿adne »okrêgi urzêdowe«
i »kompetencje«, ale tak¿e zaw³aszczenie uprawnieñ urzêdowych za spraw¹
»przywileju«. [...] Nie ma »pensji« i »beneficjów«. Uczniowie lub zwolennicy
¿yj¹ (zwykle) z panem w komunizmie mi³oci czy kole¿eñstwa, korzystaj¹c ze
rodków dostarczonych przez mecenasów. [...] Nie ma regulaminów, abstrakcyjnych zasad prawnych, zorientowanego na nie racjonalnego stosowania
prawa, ¿adnych odwo³uj¹cych siê do tradycyjnych precedensów pouczeñ
o prawach i wyroków s¹dowych20.
Jak ilustruje powy¿szy cytat, zwi¹zek oparty na panowaniu charyzmatycznym tworzy doæ swobodny zbiór personalnych relacji, w którym prymat
maj¹ kazuistyczne i arbitralne rozstrzygniêcia przywódcy. To on tworzy nowe
19
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M. Weber, Racjonalnoæ..., s. 269.
M. Weber, Gospodarka..., s. 182183.
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przykazania i ¿¹da ich przestrzegania na mocy objawienia, natchnienia albo
aktu woli, a te przez wzgl¹d na swe ród³o zostaj¹ uznane przez wspólnotê.
Ka¿dorazowo zakres wydawanych poleceñ zale¿y wy³¹cznie od decyzji przywódcy. On równie¿ zajmuje siê rekrutacj¹ i rozdzia³em poszczególnych zadañ, za wykonanie których nie przewiduje siê jakiejkolwiek formy sta³ej
i daj¹cej siê przewidzieæ gratyfikacji. Je¿eli s³u¿y siê przywódcy realizuj¹cemu misjê, to pomoc w jej wykonaniu nie mo¿e stanowiæ ród³a regularnego
zarobkowania. Wykluczone jest podchodzenie do niej jak do zwyk³ej dzia³alnoci zawodowej z przypisanymi jej zadaniami, kompetencjami i wynagrodzeniem. Swego rodzaju wznios³oæ charyzmy nie licuje z komercyjnym spo¿ytkowaniem darów ³aski. Chocia¿ z drugiej strony Weber zaznacza, ¿e
charyzmatyczni przywódcy nie zawsze rezygnuj¹ z korzyci materialnych. Co
wiêcej, czêsto wykorzystuj¹ posiadane dobra rzeczowe dla umocnienia swego
presti¿u, jednak one same nie stanowi¹ celu ich dzia³alnoci, mog¹ siê pojawiaæ niejako przy okazji, spontanicznie, np. w formie darowizn czy ³upów.
Tak wiêc dzia³alnoæ charyzmatyczna zasadniczo jest wolna od trywialnej
troski o byt.
Odpowiedzialnoæ sprawuj¹cego w³adzê charyzmatycznego przywódcy
ma wyranie spersonalizowany oraz indywidualny charakter. Skupia siê na
konkretnej jednostce, której dzia³ania co do zasady nie podlegaj¹ ¿adnym
odgórnym regulacjom. Wywy¿szenie cech danej osoby do rangi niezwyk³oci,
akceptacja ich ponadprzeciêtnoci niesie za sob¹ zawierzenie co do s³usznoci
jej poczynañ. Charyzmatyczny przywódca dysponuje darem pozwalaj¹cym
mu zrealizowaæ jego osobiste pos³annictwo. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ma on do
wykonania misjê i bêdzie ponosi³ konsekwencje efektów jej realizacji. Oczywicie potwierdzeniu charyzmy sprzyjaj¹ takie wydarzenia, jak cud, objawienie, czyn bohaterski, jednak z racji swej sporadycznoci mog¹ okazaæ siê
niewystarczaj¹ce dla jej ¿ywotnoci. Jeli przez d³u¿szy czas tego rodzaju
dowody nie nastêpuj¹, jeli kto obdarzony charyzmatycznymi ³askami zdaje siê opuszczony przez swego Boga lub przez sw¹ magiczn¹ czy bohatersk¹
moc, sukcesy nie nadchodz¹, a gwarancje spo³ecznej pomylnoci topniej¹,
wtedy ³atwo b¹d o utratê wiary we w³asn¹ charyzmê, b¹d o zanik prawomocnoci i w zwi¹zku z tym poczucie utraty obowi¹zku wykonywania rozkazów przywódcy21. Charyzmatyczny przywódca nie jest zatem wartoci¹ autoteliczn¹, poniewa¿ gdy jego magia przestaje dzia³aæ, przestaje byæ u¿yteczny
i jego prawomocnoæ zostaje uniewa¿niona.
Zwi¹zek oparty na panowaniu charyzmatycznym zawiera w sobie du¿¹
dozê maj¹cej emocjonalne pod³o¿e wzglêdnoci oraz enigmatycznoci. Zawierzenie przywódcy wyp³ywa z entuzjazmu, nadziei, chêci za¿egnania nieszczêcia itp. Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e panowanie charyzmatyczne jest irracjonalne
21
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Max Weber o w³adzy i odpowiedzialnoci w polityce

47

w tym sensie, ¿e nie sposób go poddaæ dyskursywnej analizie, wymyka siê
logicznym regu³om. Podporz¹dkowanie charyzmatycznemu autorytetowi nie
wynika z rozumowego przekonania o jego s³usznoci, ale  jak ju¿ wczeniej
zosta³o stwierdzone  jest zwi¹zane z uznaniem szczególnej mocy jego osobowoci. Poddani ulegaj¹ przekonaniu o swoistej nieomylnoci przywódcy, niejako apriorycznie zak³adaj¹ jego s³usznoæ. St¹d te¿ istota odpowiedzialnoci
charyzmatycznego przywódcy wydaje siê tkwiæ w utracie pok³adanego w nim
spo³ecznego zaufania. Skoro pole jego dzia³ania zasadniczo nie jest skrêpowane regulacjami normatywnymi, to nie mo¿e on podlegaæ odpowiedzialnoci
formalnoprawnej. Za ewentualne pora¿ki ponosi wy³¹cznie osobist¹ odpowiedzialnoæ, za ostateczna konsekwencja niepowodzeñ sprowadza siê do utraty charyzmy.
Weber, ujmuj¹c charyzmê jako swoisty dar zjednywania ludzi, wzbudzania ich respektu i pos³uszeñstwa, które nie opiera siê ani na grobie u¿ycia
si³y, ani na regulacjach obyczajowych czy prawnych, przeciwstawia³ j¹ w³adzy zinstytucjonalizowanej. W sytuacji, w której podpor¹ dla panowania charyzmatycznego zaczynaj¹ byæ zorganizowane struktury w³adzy lub zaplecze
militarne, przestajemy mieæ do czynienia z charyzm¹ w czystej postaci. Weber
z w³aciw¹ sobie wnikliwoci¹ oraz umiejêtnoci¹ przeprowadzania porównañ
analizowa³ przekszta³cenia charyzmy i ukazywa³, w jaki sposób przechodzi
ona w rutynê i przybiera ustabilizowan¹ formê rz¹dów22. Przyczynkiem rodz¹cym koniecznoæ przeobra¿enia lub wyganiêcia panowania charyzmatycznego jest choæby problem sukcesji23.
Cz³owieka obdarzonego charyzm¹ trudno zast¹piæ przez innego, trudno
przyswoiæ jego dar i skutecznie naladowaæ jego oddzia³ywanie. Czynnikiem
implikuj¹cym przekszta³cenia jest równie¿ wzrost liczebnoci wspólnoty skupionej wokó³ charyzmatycznego przywódcy. Ma³o prawdopodobne jest utrzymanie pos³uchu na masow¹ skalê za spraw¹ samej tylko charyzmy. Jeli chce
siê unikn¹æ chaosu, si³¹ rzeczy powstaje koniecznoæ powo³ania do ¿ycia
jakich mechanizmów regulacyjnych przeciwdzia³aj¹cych rozproszeniu. Najczêciej wi¹¿e siê to koniecznoci¹ wdro¿enia okrelonej hierarchii, co z kolei
zaczyna kszta³towaæ nawyk podporz¹dkowania, który mo¿e byæ coraz bardziej oderwany od indywidualnych cech tego, kto stanowi ród³o charyzmatycznego przywództwa. Tym samym nastêpuje przejcie w kolejn¹ opart¹ na
tradycji formê panowania.
Podstaw¹ prawomocnoci w³adzy tradycjonalnej jest wiara stanowi¹ca
rezultat zasadniczo bezrefleksyjnego nawyku. Tak rz¹dz¹cy, jak i rz¹dzeni
aprobuj¹ uwiêcony przesz³oci¹ charakter istniej¹cego porz¹dku i w³aciwych mu rodków sprawowania w³adzy. Pan (lub wielu panów) wskazywany
22
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jest przez odwieczn¹, utrwalon¹ w spo³ecznej wiadomoci regu³ê, za pos³uszeñstwo wobec niego wynika z godnoci nadanej mu przez tradycjê. Godnoæ
ta wcale nie musi wi¹zaæ siê z jakimi wyj¹tkowymi cechami konkretnej
osoby. Jej ród³em jest zinternalizowana w drodze wychowania wiara w presti¿ okrelonych ról spo³ecznych zwi¹zanych ze sprawowaniem w³adzy. Wykroczenie poza uwiêcone tradycj¹ granice wywo³uje doæ powszechny i pierwotny opór zwi¹zany z lêkiem przed magicznymi, zgubnymi skutkami
niepos³uszeñstwa. Bariera psychiczna stanowi tu tamê przeciwdzia³aj¹c¹
zmianie utartych przyzwyczajeñ dzia³aj¹cych, a wielorakie interesy, wi¹¿¹ce
siê zwykle z zachowaniem pos³uszeñstwa wobec obowi¹zuj¹cego porz¹dku,
przyczyniaj¹ siê do jego utrzymania24.
Podejmowanie decyzji przez w³adcê jest uwarunkowane tradycj¹ okrelaj¹c¹ treæ i zakres rozporz¹dzeñ. W zwi¹zku z tym istniej¹ ograniczenia
arbitralnoci w³adzy, która ponosi odpowiedzialnoæ za wykroczenie poza
przypisane odwiecznie granice dzia³ania. Ich naruszenie mog³oby stwarzaæ
zagro¿enie dla autorytetu w³adcy i prowokowaæ opór wobec niego. Indywidualna odpowiedzialnoæ w³adcy jest tu zawê¿ona do tych obszarów, które wymykaj¹ siê wyznaczonym przez tradycjê regu³om. W ich obrêbie pan mo¿e,
[...] swobodnie rozdzielaj¹c swe ³aski i nie³aski, wedle osobistej sympatii lub
antypatii, na mocy czysto osobistej, czêsto okupionej darami  stanowi¹cymi
ród³o »niezale¿noci«  arbitralnej decyzji okazaæ »wzglêdy«. Jeli kieruje siê
przy tym jakimi zasadami, to s¹ to zasady materialnej etycznej s³usznoci,
sprawiedliwoci lub utylitarnej celowoci, a nie  jak w przypadku panowania legalnego  zasady formalne25.
Typ panowania legalnego  ostatni z Weberowskiej triady  odwo³uje siê
do uprawomocnienia procedur reguluj¹cych relacje zachodz¹ce miêdzy
uczestnikami zwi¹zku politycznego. Prawomocnoæ w³adzy legalnej znajduje
zakorzenienie w wierze w legalnoæ ustanowionych porz¹dków i legalnoæ
prawa wydawania poleceñ przez osoby powo³ane do sprawowania panowania26. Podbudow¹ owej wiary w s³usznoæ porz¹dku prawnego jest racjonalnoæ jego ustanowienia, która oznacza, ¿e porz¹dek ten zosta³ zorientowany
celoworacjonalnie lub/i wartocioworacjonalnie27.
24
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26
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Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 169.
Ibidem, s. 160.
W wyjanieniu kategorii celoworacjonalnej i wartocioworacjonalnej nale¿y siê odwo³aæ
do Weberowskiej teorii dzia³añ spo³ecznych, w której przyjmuje on, ¿e zasadniczo owe dzia³ania
mog¹ przybieraæ cztery formy ze wzglêdu na to, jakie dominuj¹ce motywy le¿¹ u ich ród³a.
Przy czym motyw oznacza tu [...] strukturê sensu, któr¹ sam dzia³aj¹cy lub obserwator
traktuje jako sensown¹ »podstawê« danego zachowania (ibidem, s. 10). Bior¹c powy¿sze pod
uwagê, Weber wyodrêbnia dzia³ania: (1) celoworacjonalne, zorientowane na d¹¿enie do realizacji szczegó³owo rozwa¿onych celów. Istotna jest tu efektywnoæ, uwzglêdniaj¹ca warunki,
rodki oraz przewiduj¹ca skutki uboczne; (2) wartocioworacjonalne, które opieraj¹ siê na
wiadomej wierze w bezwarunkow¹ samoistn¹ wartoæ (etyczn¹, estetyczn¹, religijn¹ lub jako
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W typie panowania legalnego mamy do czynienia z sytuacj¹, w której
zarówno w³adca, jak i podmioty jemu podporz¹dkowane podlegaj¹ okrelonym procedurom. Obowi¹zuje zatem przedstawienie, ¿e uczestnicy zwi¹zku
pos³uszni s¹ panu, ale nie za spraw¹ jego przymiotów osobistych czy dlatego,
¿e tak nakazuje tradycja, ale ze wzglêdu na bezosobowy porz¹dek prawny
i dlatego zobowi¹zani s¹ do pos³uszeñstwa jedynie w ograniczonym, wyznaczonym rzeczowo zakresie. Ujmuj¹c rzecz najkrócej: pos³uszeñstwo okazywane jest regu³om, a nie osobie. W nowoczesnych pañstwach funkcjonuje uporz¹dkowany wedle sta³ych zasad system urzêdniczy okrelany przez Webera
mianem biurokracji28. System ten najbardziej przystaje do czystego typu
panowania legalnego, za jego dzia³anie jest: racjonaln¹ trosk¹ o wskazywane przez porz¹dki zwi¹zku interesy, w granicach wyznaczonych przez regu³y
prawne, i zgodn¹ z ogólnymi zasadami, aprobowanymi lub przynajmniej nie
dezaprobowanymi przez porz¹dki zwi¹zku29. Dla w³aciwego funkcjonowania systemu urzêdniczego istotne znaczenie ma niweluj¹cy arbitralnoæ formalizm, który po pierwsze  gwarantuje rozstrzyganie spraw bez wzglêdu
na osobê, co w praktyce nakazuje, by ka¿dego interesanta znajduj¹cego siê
w identycznej faktycznej sytuacji traktowaæ tak samo, zgodnie z zasad¹ równoci; po drugie  o ile zupe³nie nie eliminuje, to przynajmniej znacz¹co
redukuje podyktowan¹ afektami uznaniowoæ. Prawdziwy urzêdnik  pisze
Weber  [...] nie powinien zgodnie ze swoim w³aciwym powo³aniem zawodowym uprawiaæ polityki, tylko »administrowaæ« i byæ przy tym bezstronnym.
[...] Sine ira et studio  bez gniewu i stronniczoci  urzêdnik powinien
inaczej interpretowan¹) pewnego zachowania jako takiego, bez wzglêdu na jego skutki;
(3) afektywne, zdeterminowane emocjami. Afektywnie dzia³a ten, kto zaspokaja swoj¹ potrzebê
zemsty, przyjemnoci, kontemplacji czy odreagowania stanów uczuciowych. Sens takiego dzia³ania nie zawiera siê w zewnêtrznym wobec niego skutku, lecz w swoicie ukszta³towanym
dzia³aniu jako takim; (4) tradycjonalne, stanowi¹ce rezultat utrwalonych nawyków, którym
towarzyszy jednak przynajmniej szcz¹tkowa wiadomoæ, ¿e trzymanie siê utrwalonego od
dawna sposobu postêpowania jest jako takie po¿¹dane. Zasadnicz¹ rolê odgrywa tu motywacja
zakorzeniona w sferze obyczajowej lub konwencjonalnej. Por. ibidem, s. 19.
28 W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e Weberowskie ujêcie biurokracji odbiega od
innych ujêæ tego pojêcia, które z zdecydowanej wiêkszoci, zw³aszcza w jêzyku polskim, maj¹
pejoratywne konotacje. Dlatego nazywanie ka¿dej machiny urzêdniczej mianem biurokracji jest
myl¹ce, gdy¿ termin ten z regu³y jest u¿ywany na okrelenie przerostu w³adzy urzêdników lub
te¿ rozmaitych braków w funkcjonowaniu cia³ urzêdniczych. S. Andreski trafnie rozgranicza
cztery znaczenia, które mo¿emy wi¹zaæ z pojêciem biurokracji, stwierdzaj¹c przy tym, ¿e ka¿de,
z wyj¹tkiem trzeciego, mo¿emy zast¹piæ innym terminem ni¿ biurokracja. I tak: (1) zespó³ ludzi
wykonuj¹cych funkcje administracyjne w sposób opisany przez Webera, mo¿emy nazwaæ systemem urzêdniczym, funkcjonariuszami, klas¹ administracyjn¹; (2) sieæ stosunków, w które s¹
uwik³ani  hierarchi¹ urzêdnicz¹; (3) obszar w³adzy, któr¹ dysponuj¹  biurokracj¹;
(4) rozmaite usterki i zaburzenia w funkcjonowaniu machiny administracyjnej  biuropati¹
lub biuropatologi¹. Autor podkrela, ¿e z punktu widzenia etymologii s³owo biurokracja
powinno byæ zarezerwowane dla sytuacji, gdy w³adza administratorów jest potê¿niejsza od
w³adzy jakiejkolwiek grupy przywódców, tzn. gdy dominuj¹ oni w danym spo³eczeñstwie. W tym
znaczeniu biurokracja jest pojêciem stopniowalnym. Szerzej: A. Andreski, op. cit., s. 132135.
29 M. Weber, Gospodarka..., s. 161.
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sprawowaæ swój urz¹d. Nie powinien zatem robiæ tego w³anie, co polityk
 zarówno przywódca, jaki i jego stronnicy  musi robiæ zawsze i bezwzglêdnie: walczyæ30.
Nie podejmuj¹c siê w tym miejscu wyczerpuj¹cej rekonstrukcji zasad
funkcjonowania zwi¹zanego z panowaniem legalnym systemu administracji,
zamierzam zwróciæ uwagê na ró¿nice, jakie uwypukla Weber w odniesieniu
do w³adzy i zwi¹zanej z ni¹ odpowiedzialnoci urzêdnika i polityka. W³adzê
urzêdnika wyznacza uregulowany formalnie zakres kompetencji, za zakres
zwi¹zanych z nimi uprawnieñ w³adczych wyznacza miejsce, jakie zajmuje on
w stabilnej biurokratycznej hierarchii. Urzêdnicy zostaj¹ zatrudnieni na podstawie kontraktu w wyniku swobodnej selekcji wedle kryterium fachowych
kwalifikacji. W zakresie swoich urzêdowych czynnoci podlegaj¹ te¿ jednolitej dyscyplinie i kontroli31.
Specyfika dzia³ania urzêdniczego polega na jego odtwórczym charakterze
skoncentrowanym na bie¿¹cym dzia³aniu, za³atwianiu okrelonej kategorii
spraw cile wed³ug formalnego wzorca. Powinnoci¹ urzêdników nie jest
perspektywiczne kreowanie rzeczywistoci, a jedynie w miarê sprawna realizacja celów wyznaczonych przez polityków. U urzêdników liczy siê nie tyle
kreatywnoæ, co pos³uszeñstwo zwierzchnikom i fachowoæ. Prawdziwy
urzêdnik powinien byæ bezstronny, jego honor [...] polega na umiejêtnoci,
by w sytuacji, gdy wbrew jego zdaniu nadrzêdna wobec niego w³adza obstaje
przy poleceniu, które wydaje mu siê nies³uszne, wykonaæ je na odpowiedzialnoæ wydaj¹cego to pozwolenie w sposób sumienny i dok³adny, tak jak gdyby
odpowiada³o ono w³asnemu przekonaniu urzêdnika; bez tej w najg³êbszym
sensie moralnej dyscypliny i zdolnoci urzêdnika do zaparcia siê samego
siebie rozpad³by siê ca³y aparat32. Urzêdnicy w swej zawodowej dzia³alnoci
s¹ odpowiedzialni przed prawem, mog¹ równie¿ ponosiæ konsekwencje za
naruszenie okrelonych przepisów.
W odmiennym od urzêdniczego duchu Weber postrzega dzia³alnoæ
i odpowiedzialnoæ polityków: [...] walka namiêtnoæ  ira et studium  to
elementy okrelaj¹ce polityka. A przede wszystkim politycznego przywódcê33. Weber wyodrêbnia grupê polityków zawodowych, którzy uczynili
z polityki zawód g³ówny; polityków przywódców, mê¿ów stanu ponosz¹cych
wy³¹czn¹, osobist¹ odpowiedzialnoæ za w³asne czyny34. Wród nich s¹ lu30
31
32
33
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M. Weber, Racjonalnoæ..., s. 286.
Por. M. Weber, Gospodarka..., s. 164.
M. Weber, Racjonalnoæ..., s. 287.
Ibidem, s. 286287.
Warto zauwa¿yæ, ¿e do grupy op³acanych zawodowych polityków Weber zalicza³ te¿
dziennikarzy, a pisanie i wydawanie gazet traktowa³ jako jedyn¹ formê nieprzerwanego uprawiania polityki. Inn¹ form¹ jest ju¿ tylko sesja parlamentarna. Tak jak staro¿ytni politycy
demagodzy w rodzaju Peryklesa pos³ugiwali siê mow¹, tak wspó³czeni dziennikarze pos³uguj¹
siê s³owem drukowanym. Por. ibidem, s. 287 i 293.
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dzie, którzy  jak nieco sarkastycznie stwierdza Weber  ¿yj¹ dla polityki
albo te¿ z polityki, co zreszt¹ nie musi siê wykluczaæ. Ludzie ¿yj¹cy dla
polityki, podobnie jak charyzmatyczni przywódcy, postrzegaj¹ swoj¹ dzia³alnoæ jako rodzaj misji. Polityka nie jawi im siê jako samo zdobywanie w³adzy
dla niej samej, ale jako rodek do innych celów, jako s³u¿ba sprawie: Jaka to
ma byæ sprawa, której s³u¿¹c polityk d¹¿y do w³adzy i w³adzy u¿ywa, jest
kwesti¹ wiary. Mo¿e on s³u¿yæ celom narodowym albo celom ludzkoci, celom
spo³ecznym i etycznym albo kulturowym, celom wiata doczesnego albo religijnym, mo¿e go inspirowaæ silna wiara w »postêp«  wszystko jedno w jakim
sensie zawsze musi to byæ jaka wiara35.
Ambicj¹ autentycznych polityków jest wyznaczanie celów, a tak¿e okrelanie rodków i metod ich realizacji. Mamy tu do czynienia, inaczej ni¿
w przypadku urzêdników, nie z odtwórczym, lecz twórczym dzia³aniem,
w którym nie nale¿y przyjmowaæ postawy asekuranckiej, tylko dzia³aæ
z pewnym rozmachem i dalekowzrocznoci¹, poczuwaj¹c siê do kszta³towania
rzeczywistoci. W nowo¿ytnych pañstwach demokratycznych jest to tym
trudniejsze, ¿e cele polityczne wyznaczane s¹ nie tylko przez samych polityków, ale przy wspó³udziale ró¿nych grup spo³ecznych. Zadaniem polityków
jest skutecznoæ w osi¹ganiu tych celów, choæ nie wszystkie one s¹ racjonalne, a niekiedy bywaj¹ ze sob¹ sprzeczne. Politycy musz¹ wiêc jednoczenie
s³uchaæ postulatów spo³ecznych oraz narzucaæ swoj¹ wolê. Wymaga to rzetelnego, trzewego os¹du dotycz¹cego tego, co jest mo¿liwe i co jest najkorzystniejsze dla spo³eczeñstwa36. Dlatego ludzi tych  jak metaforycznie uj¹³ to
Weber  powinno wyró¿niaæ gor¹ce serce i ch³odne oko37. Z jednej strony
musi ich cechowaæ szczeroæ intencji, zaanga¿owanie ideowo-emocjonalne,
z drugiej strony nieodzowne jest wyczucie w ocenie, umiejêtnoæ zachowania
dystansu wobec rzeczy, ludzi i siebie. Brak dystansu jako taki jest jednym ze
miertelnych grzechów ka¿dego polityka i jedn¹ z tych cech, których hodowanie u m³odej generacji naszych intelektualistów skarze ich na polityczn¹
nieudolnoæ. [...] Politykê robi siê g³ow¹, a nie inn¹ czêci¹ duszy [...], dlatego
polityk musi codziennie, w ka¿dej godzinie, pokonywaæ bardzo trywialnego
i jak¿e ludzkiego wroga w sobie samym: najpospolitsz¹ pró¿noæ, miertelnego wroga wszelkiego rzeczowego zaanga¿owania i wszelkiego dystansu,
w tym wypadku dystansu wobec samego siebie38. Temu, kto przezwyciê¿y
w³asn¹ pychê, ³atwiej przyjdzie przyznanie siê do b³êdu, spojrzenie na problem z kilku stron. Elastyczna postawa sprzyja równie¿ umiejêtnoci poszukiwania rozwi¹zañ kompromisowych39.
35
36
37
38
39

Ibidem, s. 309.
Por. M. Król, Filozofia polityczna, Kraków 2008, s. 141.
M. Weber, Racjonalnoæ..., s. 308.
Ibidem.
J. Baszkiewicz wskazuje na wyrane zwi¹zki kompromisu z demokratyzacj¹ systemu
politycznego. Trening demokratyczny  pisze  w znacznej mierze polega na æwiczeniu sztuki
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Próbuj¹c odpowiedzieæ na pytanie: jakim trzeba byæ cz³owiekiem, by
móc k³aæ rêkê w szprychy ko³a historii, Weber dochodzi do rozró¿nienia
etyki przekonañ i etyki odpowiedzialnoci40 . Ró¿nica miêdzy nimi jest cile
skorelowana z ró¿nic¹ miêdzy tzw. zwyk³ym cz³owiekiem a politykiem. Cz³owiek nie bêd¹cy politykiem mo¿e poruszaæ siê w krêgu w³asnej, subiektywnej
prawdy, mo¿e sobie pozwoliæ na kierowanie siê w dzia³aniu wyznawanymi
przez siebie wartociami i ideami bez uwzglêdnienia skutków tych dzia³añ.
Zasadniczo kierunek jego zachowañ mog¹ wyznaczaæ dobre intencje i s³uszne
przekonania w myl zasady religijnej: chrzecijanin czyni dobrze, a rezultat
pozostawia Bogu. Jeli skutki dzia³aj¹cego wed³ug etyki czystych przekonañ
s¹ z³e, to winê mo¿na przypisaæ okolicznociom zewnêtrznym, np. wiatu,
g³upocie innych ludzi lub woli Boga. Wyznawca etyki przekonañ mo¿e sobie
pozwoliæ na prostoduszn¹ wiarê, ¿e z dobra wynika tylko dobro, a ze z³a z³o.
Tego rodzaju naiwnoæ niedopuszczalna jest u polityka, którego powinna
obowi¹zywaæ przede wszystkim etyka odpowiedzialnoci. Musi on stawiæ czo³a faktowi, ¿e osi¹ganie dobrych celów jest w wielu wypadkach zwi¹zane ze
zgod¹ na u¿ycie moralnie w¹tpliwych lub niebezpiecznych rodków, jak równie¿ z tym, ¿e mo¿liwe s¹ z³e skutki uboczne41. Polityk wkracza wiêc
w obszar moralnej niepewnoci, w którym musi próbowaæ przewidzieæ natychmiastowe i d³ugofalowe skutki podejmowanych decyzji. Ponadto dzia³a
on w warunkach szerokiej niewiedzy, co dodatkowo zwiêksza ryzyko pope³nienia b³êdu. B³êdu, za który ponosi wy³¹czn¹ i niezbywaln¹ odpowiedzialnoæ: Honor przywódcy politycznego, czyli mê¿a stanu zajmuj¹cego siê kierowaniem, polega w³anie na wy³¹cznej odpowiedzialnoci osobistej, jak¹
ponosi za w³asne czyny. Odpowiedzialnoci tej nie mo¿e on  i nie wolno mu
 nie przyj¹æ albo siê jej pozbywaæ42.
Weber nie waha siê stwierdziæ, ¿e ten, kto zajmuje siê z polityk¹, jako
narzêdzi u¿ywa w³adzy i przemocy, st¹d te¿ nie mo¿e liczyæ, i¿ na tej drodze
znajdzie zbawienie w³asnej duszy: Kto chce uprawiaæ politykê w ogóle lub
nawet traktowaæ j¹ jako zawód (lub powo³anie), musi byæ wiadom tych
etycznych paradoksów i swojej odpowiedzialnoci za to, co mo¿e staæ siê
z nim samym pod ich cinieniem. Zadaje siê on, powtarzam to, z diabelskimi
kompromisów: bez tej umiejêtnoci trudno mówiæ o demokratycznej kulturze. J. Baszkiewicz,
W³adza, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1999, s. 126. Na zawieranie politycznych kompromisów mo¿na te¿ spojrzeæ z punktu widzenia ich zagro¿enia dla demokracji, które widoczne jest
w zachowaniach polityków stosuj¹cych kompromis jako zasadê samoistn¹, korzystn¹ w rozstrzyganiu doranych interesów, oderwan¹ za od wartoci prawdy i sprawiedliwoci.
40 M. Weber, Racjonalnoæ..., s. 313.
41 Ka¿da etyka wiata musi stawiæ czo³o faktowi, ¿e osi¹ganie »dobrych« celów jest
w wielu wypadkach zwi¹zane ze zgod¹ na u¿ycie moralnie w¹tpliwych lub co najmniej niebezpiecznych rodków, jak równie¿ z tym, ¿e mo¿liwe lub te¿ prawdopodobne s¹ z³e skutki uboczne. I ¿adna etyka wiata nie mo¿e przes¹dziæ, kiedy i jakim zakresie etycznie dobry cel »uwiêca« etycznie niebezpieczne rodki i skutki uboczne. Por. ibidem, s. 314.
42 Ibidem, s. 287.
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mocami, które kryj¹ siê za ka¿d¹ przemoc¹43. Oczywicie idea³em, niestety
bliskim myleniu ¿yczeniowemu, by³oby zespolenie ze sob¹ etyki przekonañ
i etyki odpowiedzialnoci, jednak w sytuacji konfliktu miêdzy nimi w dzia³aniu politycznym powinna przewa¿yæ ta druga.
Otwart¹ kwesti¹ pozostaje to, czy wspó³czenie potrzebujemy charyzmatycznych przywódców, czy przeciwnie  nale¿y siê ich wystrzegaæ? Zwa¿ywszy, ¿e w charyzmatyczn¹ moc wyposa¿eni byli zarówno Gandhi, Jan Pawe³ II,
Mandela, jaki i Hitler, Stalin, Mussolini, nietrudno stwierdziæ, ¿e przywódca
charyzmatyczny mo¿e nieæ dobro lub z³o. Mo¿e wydobywaæ z wyznawców
wszystko, co w ludzkiej naturze najgorsze  gotowoæ do przemocy i okrucieñstwa, bezmylnoæ i pychê; mo¿e te¿ korzystaæ ze swego autorytetu, by
rozsiewaæ pokój i zdolnoæ do powiêcenia44.
* * *
Przedstawiony w niniejszym artykule zarys Weberowskiej teorii w³adzy
prowadzi do nastêpuj¹cych konkluzji:
Po pierwsze, w ka¿dym z typów panowania widoczne jest d¹¿enie do
uprawomocnienia w³adzy, gdy¿ dopiero wówczas profity, jakie siê dziêki niej
zyskuje, mog¹ siê staæ ród³em autentycznego presti¿u45. Z punktu widzenia
skutecznoci w³adzy nale¿a³oby te¿ dodaæ, ¿e jej umocowanie oraz przewiadczenie o jej niezbêdnoci na gruncie danej spo³ecznoci warunkuje jej trwa³oæ. Zdolnoæ w³adzy do realizacji okrelonych ponadjednostkowych celów
zale¿y w znacznej mierze od tego, czy strony uczestnicz¹ce w relacji podporz¹dkowania i pos³uchu, czyli rz¹dz¹cy i rz¹dzeni, subiektywnie uznaj¹ stosunki panowania jako wi¹¿¹ce. Rozstrzygaj¹ca w tym wzglêdzie by³aby odpowied na pytanie: na jakich ostatecznych zasadach mo¿e opieraæ siê wa¿noæ
panowania, tzn. prawo (roszczenie) reprezentantów w³adzy do pos³uszeñstwa? Wyjanienia tej kwestii szuka³ Weber stosunkach spo³ecznych zakorzenionych w sferach prawa, obyczajowoci, religii, ekonomii, polityki, sztuki.
Po drugie, nale¿y stwierdziæ, ¿e ewolucja typów panowania zwi¹zana jest
z postêpuj¹c¹ racjonalizacj¹ wiata, konsekwencj¹ której by³ upadek wiatopogl¹du metafizyczno-religijnego oraz postêp naukowo-techniczny wp³ywaj¹cy na przekszta³cenie instytucjonalnej struktury tradycyjnych spo³eczeñstw
i ich kultur46. Proces odczarowania wiata doprowadzi³ m.in. do profesjona43
44
45

Ibidem, s. 318319.
L. Ko³akowski, Czy Pan Bóg..., s. 183.
Weber pisa³: Dotychczasowe dowiadczenie wskazuje na to, ¿e ¿adne panowanie nie
zadowala siê dobrowolnie wy³¹cznie materialnymi lub jedynie afektywnymi, czy te¿ wy³¹cznie
wartocioworacjonalnymi motywami jako szansami swego trwania. Ka¿de stara siê kultywowaæ
wiarê w sw¹ »prawomocnoæ«. M. Weber, Gospodarka..., s. 159.
46 Por. P. Polaczuk, Spo³eczeñstwo obywatelskie wobec kryzysu legitymacji. O koncepcji
legitymacji Jurgena Habermasa, Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y im. Paw³a W³odkowica
w P³ocku 2009, t. 38, s. 102.
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lizacji ról polityków, stopniowego redukowania arbitralnoci w³adzy oraz
efektywniejszego zorganizowania zarz¹dzania respektuj¹cego zasady organizacji biurokratycznej. Czynniki te wp³ynê³y na zmianê mechanizmów kontroli oraz relacji miêdzy stronami zwi¹zku opartego na panowaniu. Pozycja
tych, wobec których podejmowane s¹ dzia³ania w³adcze, ewoluowa³a od rangi
zwolenników, wyznawców, s³ug, wasali do obywateli. Podobnie podmioty strony panuj¹cej przekszta³ca³y siê od charyzmatycznego przywódcy, w³adcy tradycjonalnego do bezosobowej struktury administracyjnej, uzupe³nionej jednak kreatywnoci¹ zawodowych polityków sk³onnych podporz¹dkowaæ sw¹
dzia³alnoæ wymogom etyki odpowiedzialnoci.
Po trzecie, mimo znacz¹cych podobieñstw, jakie rysuj¹ siê miêdzy charyzmatycznym przywódc¹ a wykreowanym przez Webera typem wspó³czesnego
polityka traktuj¹cego swój zawód jako powo³anie, zachodzi miêdzy nimi ta
ró¿nica, ¿e polityk dzia³aj¹cy w pañstwie, w którym podstaw¹ prawomocnoci jest legalnoæ, nie mo¿e dzia³aæ niezgodne z formalnie obowi¹zuj¹cym
porz¹dkiem prawnym i za skutki dzia³añ podejmowanych w ramach tego
porz¹dku ponosi on wy³¹czn¹, osobist¹ i niezbywaln¹ odpowiedzialnoæ.
Po czwarte, na podstawie Weberowskiego pojmowania polityki i zwi¹zanej z ni¹ mo¿liwoci u¿ycia przemocy oraz wynikaj¹cej st¹d odpowiedzialnoci, wy³ania siê okrelony wizerunek polityka, który powinien zdecydowanie
wyrastaæ ponad przeciêtnoæ i s³uszne jest oczekiwanie od niego wiêcej ni¿ od
zwyk³ych ludzi.

Summary
Max Weber on power and responsibility in politics
In Webers theory, power is perceived from the angle of potential or
actual impact on other entities, on condition that the participants of this
relationship are relatively free and able to resist. The significance of power
depends to a large degree on its ability to prevent resistance, the countering
of which by force is seen as the last resort. In this context, Weber differentiates between power and legitimate rule. The latter takes place when obedience towards the entity holding power stems from its authority rather than
a monopoly on the legitimate use of physical force. Depending on the motivation to dominate, legitimate rule may be based on authorizations conditioned
by charisma, tradition or the functioning of rational legal and administrative
systems. Depending on the type of rule, there appear various forms of political responsibility.
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O empirycznym obowi¹zywaniu racjonalnego
prawa wed³ug Maksa Webera
Uwagi zamieszczone w niniejszym artykule dotycz¹ racjonalnego prawa
stanowionego, które w myl typologii Webera, opartej na kryteriach racjonalnoci i racjonalizacji1, uchodzi za rezultat procesu racjonalizacji prawa. Za
tekst ród³owy dla rekonstrukcji stanowiska Webera pos³u¿¹ mi fragmenty
Gospodarki i spo³eczeñstwa oraz rozpraw pt.: Roscher und Knies oraz
R. Stammlers Überwindung der materialistischen Geschichtsauffassung ze
zbioru Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftlehre2.
Rozpocz¹æ nale¿y od charakterystyki socjologicznego ujêcia prawa, którego empiryczne obowi¹zywanie Weber rozwa¿a. Otó¿ w ww. rozprawach
podejmuje on polemikê ze stanowiskiem Stammera, kwestionuj¹c cechy ¿ycia
spo³ecznego, które Stammler uznaje za konstytutywne dla metod stosowanych w naukach spo³ecznych3. Weber stwierdza, ¿e autor ten przeciwstawia
¿ycie spo³eczne badanej w sposób empiryczny naturze. Przybiera bowiem ono
postaæ uregulowanego przez zewnêtrzne regu³y wspó³¿ycia ludzi, którzy
w tworzonych przez owe regu³y warunkach wzajemnie na siebie oddzia³uj¹4.
W ten sposób  jeli trafnie interpretujê sens polemiki  Stammler uznaje
normatywnie obowi¹zuj¹cy porz¹dek spo³eczny za formê dzia³ania spo³ecznego, która obowi¹zuje bez zwi¹zku z realnym dzia³aniem5. Pytanie, jakie
na gruncie takiego ujêcia mo¿na postawiæ, dotyczyæ mo¿e przeto wy³¹cznie
tego, czy z prawnego punktu widzenia dany [...] porz¹dek »stosuje siê« do
1 M. Weber, Gospodarka i spo³eczeñstwo. Zarys socjologii rozumiej¹cej, prze³o¿y³a i wstêpem opatrzy³a D. Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 28, 593 i nast.
2 M.Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 5., erneut durchgesehene Auflage herausgegeben von Johannes Winckelmann, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1982,
s. 291359.
3 M.Weber, Gesammelte..., s. 322; por. F. Loos, Zur Wert- und Rechtslehre Max Webers,
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1970, s. 9399.
4 M.Weber, Gesammelte..., s. 322.
5 M. Weber, Gospodarka..., s. 24.
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zdarzenia, do którego doprowadzi³o dzia³anie ludzkie6. Przyjêta przez Stammlera normatywna perspektywa wyklucza zatem otwarcie nauk spo³ecznych
na metodê empiryczno-analityczn¹. Uzasadnienie jej stosowania wi¹¿e siê
u Stammlera ze specyfik¹ przedmiotu nauk przyrodniczych na tyle, by zastosowanie wspomnianej metody ograniczaæ wy³¹cznie do nauk maj¹cych za
przedmiot naturê i jedynie na ich gruncie badaæ i ustalaæ relacje przyczynowe. Weber podejmuje siê zatem polemiki, której argumenty maj¹ pozwoliæ na
ugruntowanie postulowanego zastosowania metody empirycznej na gruncie
nauk spo³ecznych7.
Krytyczna argumentacja Webera siêga do pojêcia regu³y. Autor ten
stwierdza bowiem, ¿e regu³a mo¿e byæ rozumiana dwojako. Po pierwsze, jako
wypowied ogólna dotycz¹ca powi¹zañ przyczynowych. Pojêcie regu³y zbiega
siê tu wpierw ze rozumieniem praw natury, czy trafniej  prawid³owoci
zachodz¹cych w przyrodzie. Regu³om w tym znaczeniu przypisujemy bezwarunkow¹ cis³oæ w takim oto sensie, ¿e od opisanych w prawach regu³
przebiegu zjawisk nie istniej¹ wyj¹tki. Weber podkrela wszak, ¿e wiele tak
rozumianych regu³ wymogu cis³oci nie spe³nia i mog¹ one uchodziæ wy³¹cznie za regu³y, nie za regu³y cis³e, które okrelamy mianem praw. Wymogu,
o którym wspomnia³em, nie spe³niaj¹ regu³y dowiadczenia, do których odwo³uj¹ siê zwykle nauki spo³eczne8. Istniej¹ równie¿ tzw. prawa empiryczne
i jakkolwiek zachowuj¹ one wy³¹cznoæ dla zjawisk okrelonego typu i w tym
sensie nie ma od nich wyj¹tków, nie jest im w³aciwy wystarczaj¹co teoretyczny wgl¹d w przyczynowe uwarunkowania zjawisk. Po drugie, pod pojêciem regu³y rozumieæ mo¿na normê, do której odnoszone bêd¹ przesz³e, teraniejsze i przysz³e zdarzenia czy dzia³ania w celu sformu³owania s¹du
dotycz¹cego tego, jaki kszta³t b¹d przebieg zdarzenie czy te¿ dzia³anie powinno mieæ z perspektywy logicznej, estetycznej czy etycznej9.
Weber twierdzi, ¿e obok powy¿szych znaczeñ tego pojêcia, które okrela
jako podstawowe, regu³ê rozumieæ mo¿na tak¿e jako maksymê dzia³ania10,
tj. regu³ê subiektywnie uznawan¹ za obowi¹zuj¹c¹11, na któr¹ orientowaæ siê
mo¿e12 dzia³anie ludzkie. Innymi s³owy  ludzie zdolni s¹ dzia³aæ13 w myl
sensu danego porz¹dku, który owe regu³y tworz¹, tak, jak jest on przeciêtnie rozumiany14. Tak rozumiana regu³a jest przes³ank¹ donios³ej z perspektywy dotychczas rozwa¿anego ujêcia prawa relacji miêdzy faktycznym dzia6
7
8
9
10
11
12

Ibidem.
F. Loos, Zur Wert..., s. 94.
Ibidem, s. 95.
M.Weber, Gesammelte..., s. 323.
Ibidem.
F. Loos, Zur Wert..., s. 95.
Jak pisze Weber (Gospodarka..., s. 24), dzia³aj¹cy mog¹ orientowaæ siê na ni¹ przeciêtnie i w przybli¿eniu.
13 M.Weber, Gesammelte..., s. 323.
14 M. Weber, Gospodarka..., s. 24.
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³aniem a okrelonym porz¹dkiem spo³ecznym. Konstytuuje j¹ pojêcie subiektywnego przedstawienia15, ¿e norma danego porz¹dku powinna obowi¹zywaæ
w odniesieniu do dzia³ania16. Porz¹dek prawny17 w postulowanym przez
Webera ujêciu tworz¹ przeto normy, które faktycznie istniej¹ w tym oto
sensie, ¿e dotycz¹ ich przedstawienia w umys³ach dzia³aj¹cych, które stanowi¹ przyczyny, za spraw¹ których formu³uj¹ siê wola i dzia³anie ludzkie18 .
Podkrelmy, ¿e faktyczne prawo rozumiane jest tu nie tyle przez pryzmat
zaistnia³ych oddzia³ywañ wzglêdem dzia³ania ludzkiego. Twierdzi siê bowiem
zasadnie, ¿e Weber stara siê uchwyciæ ju¿ szansê (prawdopodobieñstwo), ¿e
dzia³aj¹cy w okrelonej przestrzeni spo³ecznej bêd¹ orientowaæ swoje dzia³ania na wyobra¿enia o normach porz¹dku prawnego19.
Powy¿szy zarys wywodów powiêconych socjologicznemu ujêciu prawa
oraz empirycznemu obowi¹zywaniu prawa uzupe³niæ nale¿y o uwagê, ¿e nie
jest to jedyne ujêcie, które wystêpuje siê u Webera. W argumentacji polemicznej wzglêdem stanowiska Stammlera pojawia siê tak¿e prawo w ujêciu
jurydycznym, któremu Weber przypisuje normatywne, nie za empiryczne
obowi¹zywanie. W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e nie idzie tu
o przedmiot to¿samy z dotychczas przedstawionym. Okrela je bowiem ró¿nie ukierunkowane zainteresowanie poznawcze badacza i metoda, któr¹ siê
on pos³u¿y20. W przypadku prawa w ujêciu socjologicznym Weber sprowadza
zainteresowanie poznawcze do pytania: Czy i jak »oddzia³uje« on empirycznie?, podczas gdy prawo w ujêciu jurydycznym konstytuuje pytanie: Jakie
jest jego pojêciowe »znaczenie«?21. Paragraf, którego oba pytania dotycz¹,
15 Weber podkrela epistemologiczne korzenie jego krytyki wzglêdem stanowiska Stammlera, z czego, jak rozumiem, wywodzi pojêcie przedstawienia (ibidem).
16 M. Weber, Gesammelte..., s. 331: [...] nicht das »ideelle Gelten« einer Norm, sondern
die empirische Vorstellung des Handelnden, dass die Norm für sein Verhalten »gelten solle«, ist
der Grund.
17 Pos³ugujê siê tu pojêciem porz¹dku prawnego, który na gruncie wywodów Webera
dotycz¹cych prawa w ujêciu socjologicznym jest jednym z porz¹dków spo³ecznych. W czêci
powiêconej racjonalizacji pos³u¿y³em siê tak¿e pojêciem systemu prawnego, uznaj¹c, ¿e odpowiada on pojêciu systemu zasad prawnych, jakim obok pojêcia prawa pos³uguj¹ siê Weber i jego
interpretatorzy w charakterystyce rezultatu racjonalizacji prawa rozwa¿anego w ujêciu jurydycznym. Trzeba wszak podkreliæ, ¿e w tej czêci rozwa¿añ Webera przeplataj¹ siê jurydyczne
pojêcie prawa (sygnalizowane pojêciem system zasad prawnych wzglêdnie prawo, jak
u Webera, czy system prawny i prawo, jak w niniejszym artykule) i socjologiczne ujêcie
prawa (Weber pos³uguje siê pojêciami prawo i porz¹dek prawny). Ró¿nica pomiêdzy pojêciami porz¹dku prawnego i systemu prawnego, tak donios³a na gruncie wspó³czesnego prawoznawstwa, ma w kontekcie socjologicznego ujêcia prawa znaczenie marginalne.
18 M.Weber, Gesammelte..., s. 87.
19 M. Rehbinder, Max Webers Rechtssoziologie. Eine Bestandaufnahme, [w:] R. König,
J. Winckelmann (ed.), Max Weber zum Gedächtnis, Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen
1963, s. 472.
20 F. Loos, Zur Wert..., s. 96.
21 M. Weber, Gesammelte..., s. 345346: Man kann bezüglich des gedachten Paragraphen
nun noch fragen, einmal: was »bedeutet« er begrifflich?  und ein anderes Mal: was »wirkt« er
empirisch?.
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jest w pierwszym przypadku, jak powiadaj¹, prawdopodobieñstwem, szans¹,
¿e po faktach opisanych w okolicznociach okrelonych w paragrafie nast¹pi¹
fakty opisane w paragrafie jako wskazane w nim konsekwencje prawne22.
W drugim za przypadku paragraf jest zwi¹zkiem wys³owionych myli, który bêdzie traktowany jako przedmiot tylko pomylany, czysty, i poddawany
przez badacza prawnika analizie pojêciowej23. Innymi s³owy  jeli badacz
jest zainteresowany faktycznym oddzia³ywaniem normy porz¹dku prawnego,
ukonstytuuje siê prawo faktyczne, zatem prawo w ujêciu socjologicznym.
Jeli badacz nie jest zainteresowany faktycznym oddzia³ywaniem normy, lecz
jej znaczeniem ustalanym w oparciu o pojêcia, którymi pos³u¿ono siê
w budowie paragrafu (czy szerzej  jednostki redakcyjnej tekstu prawnego),
wyodrêbniony zostanie przedmiot badania, jakim jest prawo w ujêciu jurydycznym24. Dodaæ nale¿y, ¿e Weber okrela wspomnian¹ analizê pojêciow¹
mianem interpretacji.
Z dotychczasowych rozwa¿añ wynika, ¿e empiryczne obowi¹zywanie normy i odpowiednio ca³ego porz¹dku prawnego Weber rozumie jako przedstawienie obowi¹zywania. Weber zdaje siê bowiem wyra¿aæ tak¹ oto myl, ¿e
w pojêciu empirycznego obowi¹zywania porz¹dku prawnego zawarte jest
przedstawienie obowi¹zywania25. Stwierdza nawet, ¿e dzia³anie orientuje
siê na przedstawienie obowi¹zywania tak a nie inaczej rozumianego
porz¹dku26. Jako przedstawienie tego rodzaju normy pe³ni¹ funkcjê mo¿liwych przyczyn ludzkiego dzia³ania b¹d skutków wydarzeñ historyczno-spo³ecznych27, które zachodz¹ za jego spraw¹.
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e wywody Webera, w których odnosi siê on do
zagadnienia empirycznego obowi¹zywania tego porz¹dku (normy), mog¹ budziæ w¹tpliwoci. Weber wi¹¿e bowiem pojêcie empirycznego obowi¹zywania
tak¿e z faktem regularnoci zachowañ ludzkich. Jest tak na gruncie tej
czêci wywodów, w których odnosi siê on tak¿e do konwencji i obyczaju28.
Stwierdza mianowicie, ¿e empiryczne obowi¹zywanie prawa oznacza co
wiêcej ni¿ uwarunkowan¹ obyczajem i konwencj¹ regularnoæ przebiegu
dzia³ania spo³ecznego29. W dalszych rozwa¿aniach pos³uguje siê pojêciem
empirycznego obowi¹zywania w odniesieniu do prawa, ale równie¿ wzglêdem
22 F. Loos, Zur Wert..., s. 96 [...] bedeutet er die Wahrscheinlichkeit, eine Chance, dass
auf die Fakten, die im Tatbestand des Paragraphen beschrieben sind, die als Rechtsfolge
beschriebenen Fakten eintreten werden.
23 M. Weber, Gesammelte..., s. 346: ist [...], der Paragraph nämlich, eine in Worte gefasste Gedankenverbindung, die nun immer weiter als rein ideelles, vom juristischen Forscher
destilliertes Objekt begrifflicher Analyse behandelt wird.
24 Por. F. Loos, Zur Wert..., s. 96.
25 Ibidem, s. 102.
26 M. Weber, Gospodarka..., s. 2425.
27 M.Weber, Gesammelte..., s. 87.
28 F. Loos, Zur Wert..., s. 102.
29 M. Weber, Gospodarka..., s. 25.
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konwencji30. Pisze tak¿e o okrelonym przedstawieniu faktycznych konsekwencji, które mog¹ skutkowaæ okrelonym, zewnêtrznym zachowaniem31
(regularnoci¹).
W literaturze przedmiotu pierwsz¹ z w¹tpliwoci (obowi¹zywanie jako
fakt regularnoci) rozstrzyga siê w oparciu o przywo³any ju¿ fragment rozprawy R. Stammlers Ueberwindung der materialistischen Geschichtsauffassung32. Chodzi o tê jej czêæ, w której Weber stwierdza, ¿e za przyczynê
regularnoci dzia³añ ludzkich uznaæ nale¿y empiryczne przedstawienie dzia³aj¹cego, ¿e norma »powinna obowi¹zywaæ« w odniesieniu do jego dzia³ania33. Innymi s³owy  charakteryzuje on istotê wspomnianych regularnoci
przez pryzmat przedstawienia obowi¹zywania, które stanowi przyczynê ich
wystêpowania i przez to istotê empirycznego obowi¹zywania prawa. £¹czy
zatem w pojêciu empirycznego obowi¹zywania dwa elementy: przedstawienie
obowi¹zywania i regularnoæ dzia³ania. Przytoczone natomiast twierdzenie
dotycz¹ce przedstawienia faktycznych konsekwencji rozwa¿yæ nale¿a³oby
w kontekcie zagadnienia mo¿liwych róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa. Chodzi o przyczyny wystêpowania owych przedstawieñ obowi¹zywania.
Niejasne jest wszak, co Weber za wspomniane ród³o uznaje. Rzecz bowiem w tym, ¿e dzia³aj¹cy, jak przekonuje, mo¿e orientowaæ swoje dzia³anie
tak¿e na niejednokrotnie sprzeczne z sob¹ porz¹dki34, które Weber subsumuje pod pojêciami obyczaju i konwencji35. Granice pomiêdzy tymi porz¹dkami
s¹ za p³ynne36. Tote¿ przyj¹æ nale¿a³oby, ¿e regularnoci przebiegu dzia³añ
spo³ecznych mog¹ mieæ swoj¹ przyczynê w przedstawieniu obowi¹zywania,
które dotyczy nie tylko obowi¹zywania normy porz¹dku prawnego, ale tak¿e
obowi¹zuj¹cej konwencji.
Szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce róde³ empirycznego obowi¹zywania
prawa nale¿a³oby rozpocz¹æ od sprecyzowania znaczenia, jakie Weber nadaje
pojêciom konwencji i obyczaju. Nie od rzeczy bêdzie zwrócenie uwagi na
pogl¹d wyra¿any w literaturze przedmiotu, zgodnie z którym sposób, w jaki
Weber pojêcia te rozumie, uznaæ nale¿y za swoisty. Pierwszemu z pojêæ Weber nadaje znaczenie zbli¿one do tego, które nadajemy s³owu obyczaj37.
30
31

Ibidem, s. 22.
M. Weber, Gesammelte..., s. 346: [...] bestimmte Vorstellungen über die faktischen
Konsequenzen [...], welche ein bestimmtes äusseres Verhalten nach sich ziehen könne.
32 F. Loos, Zur Wert..., s. 95.
33 M. Weber, Gesammelte..., s. 330331: Wenn man in den letzten Fällen [...] sagt, dass
die betreffende, sittlichem konventionelle, teleologische, Regel »Ursache« eines bestimmten
Handelns sei, so ist dies natürlich höchst ungenau ausgedrückt: nicht das »ideelle Gelten« einer
Norm, sondern die empirische Vorstellung des Handelnden, dass die Norm für sein Verhalten
»gelten solle«, ist der Grund.
34 M. Weber, Gospodarka..., s. 24.
35 M. Rehbinder, op. cit., s. 472.
36 M. Weber, Gospodarka..., s. 22.
37 M. Rehbinder, op. cit., s. 472.
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Stwierdza bowiem, ¿e konwencj¹ jest obyczaj uznawany w ramach pewnego
krêgu ludzi za obowi¹zuj¹cy i gwarantowany przez dezaprobatê wobec odchylenia siê od niego38. W wietle tych uwag jako pierwszoplanowe przedstawia siê zagadnienie ró¿nic dziel¹cych obyczaj od prawa.
Weber podkrela, ¿e w przypadku obyczaju chodzi o zwyczaj rozumiany
jako rzeczywicie istniej¹ca szansa regularnoci nastawienia dzia³ania
spo³ecznego39. Zastrzega przy tym, ¿e szansa ta musi mieæ swoje ród³a
wy³¹cznie w faktycznym powtarzaniu siê40 okrelonych regularnoci
w okrelonym krêgu ludzi, przeto dzia³anie zgodnie z regu³¹ obyczaju jest
bezrefleksyjne i wynika z przyzwyczajenia41. Dzia³aj¹cy dostosowuje siê do
regu³ obyczaju, tj. naladuje zachowania regu³¹ tak¹ wyznaczone42. Regularnoæ dzia³ania mo¿e przeobraziæ siê w normê porz¹dku spo³ecznego, a z ni¹
wi¹¿e siê poczucie obowi¹zku, którego naruszenie spowoduje reakcjê rodowiska przybieraj¹c¹ postaæ dezaprobaty i odpowiednio aprobaty w przypadku
dzia³añ zgodnych z dan¹ norm¹. Wówczas obyczaj przechodzi w obowi¹zuj¹c¹
konwencjê43. Tak koncypowane pojêcie konwencji ró¿ni od pojêcia prawa
brak zorganizowanego sztabu ludzi powo³anego do wymuszania przestrzegania konwencji, w przypadku której idzie wy³¹cznie o pewien kr¹g ludzi
i oczekiwanie dezaprobaty i represaliów poszkodowanego przez naruszenia
konwencji44. Skala oddzia³ywañ wspomnianej dezaprobaty mo¿e byæ wszak
dotkliwsza ni¿ w przypadku przymusu prawnego ordynowanego przez powo³any do tego sztab (sêdziowie, prokuratorzy, urzêdnicy itp.). Z powy¿szego
wynika, ¿e konwencjê ró¿ni od prawa istnienie przymusu realizowanego
przez tak czy inaczej rozumiany sztab, nie jest natomiast kryterium skala
dolegliwoci wymierzanej w przypadku naruszenia konwencji i prawa.
Drugim kryterium pozwalaj¹cym przeprowadziæ dystynkcjê miêdzy konwencj¹ a prawem jest struktura przymusu. Ró¿nice miêdzy przymusem
w przypadku konwencji i prawa wynikaæ bêd¹ nie tylko z tego, ¿e w pierwszym przypadku mamy do czynienia z amorficzn¹ dezaprobat¹. Taki charakter przypisaæ mo¿na tak¿e krêgowi ludzi, którzy ow¹ dezaprobatê wyra¿aj¹, przyrównawszy ich do relatywnie wyodrêbnionego krêgu ludzi45, tj.
sztabu, o którym Weber pisze w kontekcie stosowania przymusu w nastêpstwie naruszenia prawa46. Sztab ten stanowi gwarancjê zastosowania przy38
39
40
41
42
43

M. Weber, Gospodarka..., s. 25.
Ibidem, s. 21.
Ibidem.
Ibidem, s. 22.
Ibidem; M. Rehbinder, op. cit., s. 472.
Dodaæ nale¿y, ¿e zdaniem tego autora mo¿liwe jest równie¿ zjawisko odwrotne. Ponadto
proces przeobra¿eñ, zarysowany tu od obyczaju do konwencji, mo¿e prowadziæ do wykszta³cenia
siê normy porz¹dku prawnego. Por. ibidem.
44 M. Weber, Gospodarka..., s. 25.
45 F. Loos, Zur Wert..., s. 103.
46 Ibidem, s. 102.
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musu w drodze szczególnego dzia³ania47, zatem takiego, którego przedmiotem jest zastosowanie przymusu48. Na tle tej charakterystyki wy³ania siê
trzecie kryterium rozdzia³u prawa od konwencji  mechanizm reakcji na
naruszenia prawa49.
W kontekcie powy¿szych ustaleñ poczynionych powstaje pytanie, co Weber uznaje za ród³o empirycznego obowi¹zywania prawa. Wspomnia³em, ¿e
odnosi on obowi¹zywanie do prawa i konwencji, wykluczaj¹c zatem obyczaj
jako ród³o interesuj¹cych nas ustaleñ. Zarysowuje mo¿liwy przebieg rozwoju prawa, którego normy powstaj¹ w wyniku przeobra¿eñ obyczajów w konwencje oraz konwencji w prawo. Stwierdza tak¿e, ¿e granice miêdzy obyczajem, konwencj¹ a prawem s¹ p³ynne, za wszêdzie to, co obowi¹zuje, wywodzi
siê zwykle z tego, co faktycznie przyjête50. Jest to donios³a uwaga, jeli
zwa¿yæ, ¿e odnosi siê tak¿e do prawa stanowionego. Wreszcie znaczenie,
jakie nadaje pojêciu konwencji, Weber ustala opieraj¹c siê na pojêciu obyczaju. Uznaæ przeto nale¿y, ¿e ród³em empirycznego obowi¹zywania prawa jest
nie tylko zorganizowany przymus, ale tak¿e dezaprobata oraz przyzwyczajenie. Z wywodów Webera nie wynika przy tym, ¿e przymus jest czynnikiem
najdoniolejszym. Zwiêksza on jednak szansê, ¿e dzia³aj¹cy w okrelonej
przestrzeni spo³ecznej bêd¹ orientowaæ swoje dzia³ania na przedstawienia
dotycz¹ce norm porz¹dku prawnego i pozwala usun¹æ konflikty miêdzy
przedstawieniami obowi¹zywania norm koliduj¹cych z sob¹ porz¹dków.
Nie wyczerpuje to zagadnienia róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa. Weber stwierdza bowiem, ¿e liczne regularnoci przebiegu dzia³añ spo³ecznych [...] nie wynikaj¹ z ich zorientowania na jak¹ uwa¿an¹ za obowi¹zuj¹c¹ normê czy na obyczaj, ale [z tego], [...] ¿e dany rodzaj dzia³ania
spo³ecznego z natury rzeczy odpowiada [...] subiektywnie ocenianym interesom uczestników51. Ocena tych interesów prowadzi, zdaniem Webera, do
racjonalnego, planowego dostosowania siê do nich52.
Wspomnia³em, ¿e odnosz¹c empiryczne obowi¹zywanie porz¹dku prawnego do regularnoci dzia³ania, Weber porusza zagadnienie subiektywnie
rozumianych interesów jednostki. Dowodzi, ¿e im bardziej dzia³ania orientuj¹ siê na w³asne interesy dzia³aj¹cego i w tym sensie staj¹ siê dzia³aniami
celoworacjonalnymi, tym bardziej jednolite staj¹ siê [...] reakcje53 ludzi na
okrelone sytuacje. Wynikaj¹ z tego podobieñstwa, ci¹g³oæ nastawienia
i oraz regularnoci dzia³ania54. W procesie kszta³towania siê regularnoci
47
48
49
50
51
52
53
54

Ibidem, s. 103; M. Weber, Gospodarka..., s. 25.
F. Loos, Zur Wert..., s. 103104.
Ibidem, s. 104.
M. Weber, Gospodarka..., s. 22.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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tego rodzaju wewnêtrzne podporz¹dkowanie siê utartemu obyczajowi zostaje zast¹pione dzia³aniem planowym, opartym na relacji rodka do celu.
Proces ten Weber rozumie jako racjonalizacjê, choæ dodaje, ¿e zarysowany
mechanizm pojêcia racjonalizacji nie wyczerpuje55. Racjonalizacja niesie ze
sob¹ bowiem tak¿e przeobra¿enia w sferze dzia³ania opartego na traktowanych jako ostateczne i zobowi¹zuj¹ce wartociach56. Proces racjonalizacji,
oparty na kalkulacji subiektywnych interesów, prowadzi wed³ug Webera do
zmniejszenia znaczenia postaw wartocioworacjonalnych57 a¿ do poziomu
antagonizmu miêdzy odmiennymi postaciami dzia³ania58. Nie wydaje siê bowiem, choæ zarzut taki formu³owany jest przez krytyków Webera59, by oparta na wartociach wiara w absolutne obowi¹zywanie porz¹dku czy trafniej
 refleksja wartocioworacjonalna60 mog³a zostaæ w zupe³noci zast¹piona
kalkulacj¹ celoworacjonaln¹61. Uzasadnienie przyjêtego przeze mnie stanowiska, w którym za ród³o empirycznego obowi¹zywania prawa uznajê zarówno kalkulacjê w ramach schematu celoworacjonalnego dzia³ania62, jak
i przeciwstawiane jej ród³a postaw wartocioworacjonalnych, wymaga
wszak zarysowania Weberowskiego ujêcia racjonalizacji prawa i przedstawienia argumentów uzasadniaj¹cych twierdzenie, zgodnie z którym system
prawny charakteryzuj¹ dwa wymiary racjonalnoci, z którymi koresponduj¹
kalkulacja oraz refleksja.
55
56
57

Ibidem, s. 2223.
Ibidem, s. 25.
Por. L. Nagl, Gesellschaft und Autonomie. Historisch-systematische Studien zur Entwicklung der Sozialtheorie von Hegel bis Habermas, Verlag der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien 1983, s. 138139.
58 W. Schluchter, Die Entstehung des modernen Rationalismus. Eine Analyse von Max
Webers Entwicklungsgeschichte des Okzidents, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998,
s. 192; L. Nagl, op. cit., s. 138.
59 Por. np. M. Hennen, Krise der Rationalität-Dilemma der Soziologie. Zur kritischen
Rezeption Max Webers, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1976.
60 L. Nagl, op. cit., s. 137: autor ten trafnie podkrela, ¿e Weber celowo trywializuje
pojêcie racjonalnoci opartej na wartociach. W moim przekonaniu definiowanie postaw wartocioworacjonalnych przez pryzmat wiary w absolutne obowi¹zywanie porz¹dku, jest tego wyrazem. Rozmija siê zreszt¹ z istot¹ racjonalnoci opartej na wartociach tak¿e na gruncie rozumowañ Webera. Pos³ugujê siê dlatego wyra¿eniem refleksja wartocioworacjonalna.
61 Por. np. L. Nagl, op. cit., s. 136137: autor zwraca uwagê na absolutyzacjê racjonalnoci opartej na relacji rodka do celu w teorii spo³ecznej Webera, dowodz¹c, ¿e Weberowska
typologia dzia³ania ma swoje ród³a w Kantowskich imperatywach hipotetycznym i kategorycznym. Typy dzia³ania celoworacjonalnego i wartocioworacjonalnego s¹ prób¹ ich przeformu³owania na gruncie socjologii. Jeli trafnie odczytujê rozumowanie Nagla, absolutyzacja dzia³ania
celoworacjonalnego i wyrugowanie racjonalnoci zwi¹zanej z imperatywem kategorycznym 
jak pisze autor  na peryferie teorii spo³ecznej, którym towarzyszy trywializacja pojêcia
racjonalnoci opartej na wartociach, ma wymiar metodologiczny i s³u¿y konstrukcji idealnego
typu biurokratycznej struktury racjonalnego gospodarowania, legitymizowanego w pozytywistycznie koncypowanym legalnym systemie panowania. Krytyczna analiza tego zabiegu dowodzi, ¿e systemu tego nie sposób jednak pomyleæ bez podstaw w postaci motywacji wartocioworacjonalnej.
62 F. Loos, Zur Wert..., s. 104105.
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Rozpocz¹æ nale¿y od charakterystyki dwóch wymiarów racjonalnoci prawa, których przeobra¿eñ m.in. proces racjonalizacji prawa dotyczy. Systematyzuj¹c wywody Webera zamieszczone w Socjologii prawa, nale¿a³by przyj¹æ,
¿e tworzenie i stosowanie prawa mo¿e uchodziæ za racjonalne w wymiarze
formalnym i materialnym. Prawo jest pod wzglêdem formalnym racjonalne,
jeli istotne prawnie bêd¹ wy³¹cznie jednoznaczne ogólne znamiona stanu
faktycznego63. Prawnie istotne znamiona mog¹ mieæ przy tym charakter
zmys³owo-naoczny (np. z³o¿enie podpisu). Mog¹ byæ tak¿e wywodzone dziêki
 jak twierdzi Weber  logicznej generalizacji sensu64. W tym drugim przypadku chodzi o tworzenie i stosowanie abstrakcyjnych regu³ prawnych65.
Kontekst, w jakim Weber odwo³uje siê do pojêcia racjonalnoci formalnej
prawa, pozwala przyj¹æ w pewnym uproszczeniu, ¿e w przypadku tej postaci
racjonalnoci chodzi o formê prawa b¹d prociej  proceduralny wymiar
jego tworzenia i stosowania (prawo formalne)66. Prawo jest natomiast racjonalne materialnie (prawo materialne), jeli nakazy ogólne pod wzglêdem
treci, takie jak postulaty etyczne, polityczne czy utylitarne, prze³amuj¹ formalizm zewnêtrznych znamion, jak i logicznej abstrakcji (rozstrzygniêcia
formalne67). Jeli zatem prawo jest racjonalne materialnie, dochodzi do prze³amania rozstrzygniêæ formalnych przez treæ rozstrzygniêcia, po¿¹dan¹ np.
z uwagi na cel czy okrelony postulat etyczny. W pierwszym przypadku
prawo legitymuje sposób, w jaki rozstrzygniêcie wy³oniono, w drugim za
treæ rozstrzygniêcia68.
ród³em przeobra¿eñ dwóch wymiarów racjonalnoci prawa, które Weber
przedstawia w rozwoju historycznym69 i które prowadz¹ ostatecznie do dominacji, ale nie wy³¹cznoci racjonalnoci formalnej70, jest po³¹czenie trzech
zjawisk: generalizacji, które na gruncie przedstawionych wywodów ma znaczenie szczególnie donios³e, kazuistyki oraz systematyzacji71. Generalizacja
oznacza redukcjê podstaw przes¹dzaj¹cych o rozstrzygniêciu konkretnego
przypadku do jednej lub wielu maksym72, tj. generalnych i abstrakcyjnych
norm postêpowania73. Kazuistyka, wskazuj¹c istotne z prawnego punku widzenia elementy, umo¿liwia konstruktywne ujmowanie prawnie istotnych
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M. Weber, Gospodarka..., s. 501.
Ibidem.
M. Rehbinder, op. cit., s. 474.
W. Schluchter, op. cit., s. 190.
M. Rehbinder, op. cit., s. 474.
W. Schluchter, op. cit., s. 190.
A. Gimmler, Institution und Individuum. Zur Instituionentheorie von Max Weber und
Jürgen Habermas,Campus Verlag, Frankfurt  New York 1998, s. 124.
70 W. Schluchter, op. cit., s. 193; A. Gimmler, op. cit., s. 124: chodzi zatem o ród³a
racjonalizacji formalnej.
71 A. Gimmler, op. cit., s. 124125.
72 M. Weber, Gospodarka..., s. 500.
73 A. Gimmler, op. cit., s. 125.
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stosunków ¿yciowych74. Systematyzacja natomiast prowadzi do powstania
niesprzecznego i zupe³nego systemu prawnego75.
Weber stwierdza, ¿e formalna racjonalnoæ staje siê cech¹ prawa, jeli
zrealizuje siê d¹¿enie do najbardziej precyzyjnych w formalno-prawniczym
wymiarze rozwi¹zañ, optymalnych przez wzgl¹d na mo¿liwoæ kalkulowania
szans i racjonaln¹ systematykê prawa i procedury76. W literaturze przedmiotu twierdzi siê, ¿e odniesienie powy¿szych uwag do pojêcia racjonalnoci
materialnej prawa, innymi s³owy  powi¹zanie Weberowskiego ujêcia racjonalnoci materialnej oraz zarysowanych aspektów formalnej racjonalizacji
prawa, pozwala przyj¹æ, ¿e system prawny immanentnie charakteryzuj¹ dwa
wymiary racjonalnoci77.
Argumentacja na rzecz wy¿ej postawionej tezy odwo³uje siê tak¿e do tzw.
transcendentnego i immanentnego aspektu racjonalizacji formalnej. Twierdzi
siê, ¿e racjonalizacja w tym wymiarze dotyczy nie tylko przeobra¿eñ w relacji
prawa materialnego i formalnego (immanentny aspekt racjonalizacji formalnej), lecz zachodzi tak¿e w relacji prawa do innych porz¹dków (transcendentny aspekt racjonalizacji formalnej)78. Oto bowiem wraz z racjonalizacj¹ formaln¹ postêpuje separacja materialnych i formalnych komponentów
prawa, które staj¹ siê abstrakcyjne. Wyraniej zarysowuje siê równie¿ granica pomiêdzy normami porz¹dku prawnego a normami innych uznawanych
w danej wspólnocie za obowi¹zuj¹ce porz¹dków spo³ecznych, prowadz¹c do
specyfikacji obowi¹zywania norm porz¹dku prawnego i wzrostu prawdopodobieñstwa wyst¹pienia niezgodnoci pomiêdzy nimi a normami innych porz¹dków. Chodzi w szczególnoci o imperatywy etyczne, maksymy polityczne
i postulaty utylitarystyczne79. Podkrela siê to dlatego, ¿e Weberowska koncepcja racjonalizacji formalnej kreuje konflikt pomiêdzy ró¿nymi typami
norm, które kszta³tuje system prawny. Jakkolwiek rezultatem tego procesu
jest system prawny formalnie racjonalny, który cechuje autonomia, dalsze
za jego przeobra¿enia prowadz¹ do tego, ¿e jest on bardziej zamkniêty na
komponenty pozaprawne i jednoczenie bardziej jednorodny (niem. Tendenz
zur immanenten Geschlossenschheit), nie staje siê jednak systemem autarkicznym. Logiczny formalizm opiera siê nawet w tak koncypowanym systemie na pozaprawnych komponentach racjonalnoci80.
Argumentów uzasadniaj¹cych twierdzenie, zgodnie z którym system
prawny charakteryzuj¹ dwa wymiary racjonalnoci, dostarcza tak¿e analiza
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M. Weber, Gospodarka..., s. 500.
A. Gimmler, op. cit., s. 125.
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Weberowskiego ujêcia racjonalizacji materialnej. W tej czêci argumentacji
eksponuje siê przede wszystkim znaczenie prawa typu tradycyjnego81 i rezultatu opartego na idei prawa naturalnego procesu prowadz¹cego do przezwyciê¿enia formalizmu zmys³owo-naocznego przez formalizm logiczny. Prawo tradycyjne obowi¹zuje bowiem jako dane, czy wymowniej  uwiêcone
tradycj¹, co ogranicza tworzenie nowych norm postêpowania82. Kluczowe
znaczenie dla przezwyciê¿enia tego ograniczenia ma dla Webera sekularyzacja prawa naturalnego, którego podstaw¹ sta³a siê idea, w myl której zasady
prawa wywieæ mo¿na w sposób rozumowy. Idea ta uzasadnia ich uniwersalny charakter oraz toruje drogê zró¿nicowanym podstawom obowi¹zywania
prawa (podstawy metaprawne), stanowi¹c tak¿e impuls dla formalizmu logicznego i przekonania o potrzebie stanowienia prawa jako rodkach pozwalaj¹cych usun¹æ sprzecznoci miêdzy zasadami prawa. System prawny, o którego autonomii wspomnia³em w kontekcie racjonalizacji formalnej, nie
opiera siê na metaprawnych podstawach obowi¹zywania. Ich miejsce zajmuj¹ hipotetyczne zasady prawne (np. Kelsenowska Grundnorm) podtrzymuj¹ce uzasadnienie dla stosowania rozumowañ logicznych w prawie oraz relacjê
wzglêdem czynników pozaprawnych83.
Na gruncie powy¿szych ustaleñ uznaæ nale¿y, ¿e ród³em empirycznego
obowi¹zywania prawa jest tak¿e kalkulacja w ramach celoworacjonalnego
dzia³ania84 oraz przeciwstawiana jej refleksja oparta na wartociach. W obu
przypadkach chodzi w istocie o wewnêtrzne gwarancje prawomocnoci porz¹dku85. W charakterze swoistych gwarancji zewnêtrznych (podstaw) empirycznego obowi¹zywania prawa odpowiadaj¹ im przymus, dezaprobata
i bezrefleksyjne przyzwyczajenie86.
Podsumowuj¹c rozwa¿ania powiecone racjonalizacji prawa w kontekcie
mo¿liwych róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa, stwierdzi³em, ¿e refleksja celowocioworacjonalna oraz wiara w wartoci, postulaty czy maksymy
uznawane s¹ przez Webera za gwarancjê prawomocnoci porz¹dku. Okazuje
siê zatem, ¿e problematyka róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa zbiega
siê z zagadnieniem prawomocnoci panowania i obowi¹zywania porz¹dku.
81
82

Ibidem, s. 205.
Ibidem, s. 205206: autor podkrela, ¿e w myl rozumowañ Webera dzieje siê tak tak¿e
dlatego, ¿e prawo tradycyjne dotyczy jedynie okrelonych grup spo³ecznych. Jego obowi¹zywanie opiera siê na dualizmie moralnoci grupy tworz¹cej zamkniêty kr¹g podmiotów, dla których
normy prawa tradycyjnego s¹ wi¹¿¹ce, i moralnoci pozosta³ych. Ponadto normy prawa tradycyjnego s¹ wi¹¿¹ce jedynie na obszarze zasobu ziemskiego wspomnianych grup.
83 W. Schluchter, op. cit., s. 205208.
84 F. Loos, Zur Wert..., s. 104105.
85 Twierdzenie to nie oznacza, ¿e uto¿samiam pojêcie prawomocnoci porz¹dku z zakresem jego empirycznego obowi¹zywania. Jeli jednak Weber pisze o gwarancjach prawomocnoci
porz¹dku, oczywiste jest, ¿e to, co owe gwarancje stanowi, mo¿e zostaæ uznane za ród³o
empirycznego obowi¹zywania porz¹dku prawnego i tworz¹cych go norm.
86 Por. M. Weber, Gospodarka..., s. 25.
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W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e problematyka prawomocnoci
aktów w³adzy, które ów porz¹dek kreuj¹, oraz  co oczywiste  prawomocnoci samej w³adzy ma d³ug¹ historiê, jakkolwiek dopiero w czasach nowo¿ytnych kszta³tuj¹ siê kryteria legitymacji wi¹¿¹ce (pojmowan¹ jako polityczne
ród³o w³adzy) wiadomoæ cz³owieka z prawomocnoci¹ w³adzy i aktów
przez tê w³adzê zdzia³anych87. Na gruncie wywodów Webera relacja ta przybiera bardzo z³o¿on¹ postaæ, której ramy w interesuj¹cym mnie aspekcie
róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa wyznacza zwi¹zek pomiêdzy socjologi¹ panowania, w której przedstawiane s¹ idealnotypowe ujêcia prawomocnego panowania88 i porz¹dku, a socjologi¹ prawa. Zwi¹zek ten wydaje
siê oczywisty89 ju¿ choæby przez wzgl¹d na koncepcjê Gospodarki i spo³eczeñstwa czy wyra¿one w tym dziele twierdzenie, zgodnie z którym pomiêdzy
formami panowania a znamionami prawa istnieje okrelona, ewolucyjnie
koncypowana relacja90.
87 H. Hofmann, Legitimität und Rechtsgeltung. Verfassungstheoretische Bemerkungen zu
einem Problem der Staatslehre und der Rechtsphilosophie, Duncker & Humblot Verlag, Berlin
1977, s. 11-12; por. tak¿e: M.Th. Greven, Macht in der Demokratie. Denkanstösse zur Widerbelebung einer klassischen Frage in der zeitgenössischen Politischen Theorie, Nomos Verlag, BadenBaden 1991.
88 Por. H. Speer, Herrschaft und Legitimität. Zeitgebundene Aspekte in Max Webers Herschaftssoziologie, Duncker & Humbolt Verlag, Soziologische Schriften, Band 28, Berlin 1978,
s. 17 oraz P. Polaczuk, Legalnoæ jako kryterium legitymacji. Kilka uwag o koncepcji Maxa
Webera, [w:] Pañstwo, prawo, spo³eczeñstwo, P³ock 2010 (w druku): ró¿nica pomiêdzy panowaniem a w³adz¹ sprowadza siê do oporu, jaki w³adzy jest okazywany, nie jest natomiast przez
Webera zak³adany w przypadku panowania.
89 Zwi¹zek taki za³o¿y³em, przyjmuj¹c w charakterze ród³a rekonstrukcji socjologicznego
ujêcia prawa fragmenty Podstawowych pojêæ socjologicznych, stanowi¹cych wspóln¹ czêæ dla
wywodów powiêconych socjologii prawa i socjologii panowania zamieszczonych w Gospodarce
i spo³eczeñstwie.
90 Zwi¹zek taki za³o¿y³em, przyjmuj¹c w charakterze ród³a rekonstrukcji socjologicznego
ujêcia prawa fragmenty Podstawowych pojêæ socjologicznych, stanowi¹cych wspóln¹ czêæ dla
wywodów powiêconych socjologii prawa i socjologii panowania, zamieszczonych w Gospodarce
i spo³eczeñstwie. W. Schluchter, op. cit., s. 181182: W kontekcie poruszanego tu problemu
autor zwróci³ uwagê na list skierowany do wydawcy, w którym Weber anonsuje z³o¿enie do
druku Gospodarki i spo³eczeñstwa. Wynika z niego, ¿e Gospodarka i spo³eczeñstwo koncypowane by³a przez Webera jako dzie³o prezentuj¹ce ca³ociowy wyk³ad w dziedzinê socjologii pañstwa i panowania. Schluchter przypisuje mu tak¿e systematyczny charakter przez wzgl¹d na
sposób ujêcia w Socjologii panowania spo³ecznych zasad strukturalnych. Schluchter podkrela
bowiem szeroki, tak¿e historycznie, kontekst rozwa¿añ Webera powiêconych socjologii panowania. Sprawia on, ¿e prezentowana przez niego socjologia panowania stanowi socjologicznohistoryczn¹ naukê prawa konstytucyjnego. Podkrela, ¿e z jednej strony Weber przedstawia
historyczne przeobra¿enia relacji form powstawania oraz stosowania prawa, jak równie¿ administrowania pañstwem wraz z przemianami na p³aszczynie struktury organów podejmuj¹cych
dzia³ania w tych sferach; z drugiej  Weberowska socjologia panowania pokazuje proces powstawania relacji miêdzy legitymacj¹ a jej uzasadnieniem w nadrzêdnych zasadach prawa (prawomocne panowanie we wzorcowym typie to panowanie legalne). Koncypowane w tych ramach
ujêcie prawa zmierza do uchwycenia prawnej organizacji struktur panowania. Innymi s³owy,
konsekwencj¹ przyjêtej przez Webera historyczno-socjologicznej struktury argumentowania jest
ujêcie prawa w ci¹gu ewolucyjnych zmian badanych na poziomie prawnej organizacji struktur
panowania.
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Spojrzenie na problem róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa z perspektywy wywodów Webera powiêconych panowaniu pozwala dostrzec, ¿e
Weber ³¹czy w sposób równorzêdny instytucjonalny wymiar panowania z tzw.
aspektem ewaluacyjnym, w ramach którego rozwa¿ane s¹ pozainstytucjonalne uwarunkowania prawomocnoci wspomnianego panowania91. Ca³oæ spaja za³o¿enie postêpuj¹cej racjonalizacji, wnosz¹ce do rozwa¿añ Webera ci¹g³oæ historyczn¹ i wyjaniaj¹ce kluczowe przyczyny przeobra¿eñ ujêtych
w pojêciach idealnotypowych typów panowania. W powsta³ej w myl tych
za³o¿eñ typologii najdoniolejsze znaczenie Weber zdaje siê przypisywaæ idealnemu typowi panowania legalnego92. Jest tak z dwóch zasadniczych powodów: po pierwsze dlatego, ¿e Weber ujmuje w nim konsenkwencje racjonalizacji w ich idealnotypowej, czystej postaci93. Po drugie, idealny typ panowania
legalnego uchodzi za wzorcowy94, co przes¹dza o donios³oci implikowanej
w tym typie panowania podstawy empirycznego obowi¹zywania prawa.
Po tych uwagach wyjaniaj¹cych istotê i sens przyjêtego rozumowania
pozostaje stwierdziæ, ¿e czynnikiem ewaluacyjnym w idealnym typie panowania legalnego jest legitymacja, która wi¹¿e siê z legalnoci¹ porz¹dku i regu³
ten porz¹dek tworz¹cych. Za donios³y czynnik empirycznego obowi¹zywania
prawa nale¿a³oby przeto uznaæ przedstawienie legitymizacyjne95, którego
ród³em we wzorcowym typie ewoluuj¹cych zgodnie z mechanizmem racjonalizacji typów panowania jest legalnoæ porz¹dku. Legalnoæ jako kryterium
prawomocnoci porz¹dku wymaga wszak uprawomocnienia. Innymi s³owy
 nie jest samoistnym czynnikiem skutkuj¹cym aprobat¹ (prawomocnoci¹)
porz¹dku i ju¿ z tego wzglêdu wy³¹cznym ród³em przedstawienia obowi¹zywania racjonalnego prawa. W przypadku prawomocnoci panowania i porz¹dku Weber odwo³uje siê do konstrukcji porozumienia stron i narzucenia
podporz¹dkowania96. W kontekcie empirycznego obowi¹zywania prawa nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e obok przedstawienia legitymacyjnego przyczyn¹ wystêpowania regularnoci dzia³añ ludzkich bêd¹ gwarancje prawomocnoci porz¹dku i swoiste gwarancje zewnêtrznych (podstaw) empirycznego
obowi¹zywania prawa (przymus, dezaprobata i bezrefleksyjne przyzwyczajenie).
91
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W. Schluchter, op. cit., s. 182183.
M. Weber, Gospodarka..., s. 682 i nast.: do takiego wniosku sk³ania ju¿ choæby systematyka Socjologii panowania.
93 Por. np. P-U.Merz, Max Weber und Heinrich Rickert. Die erkenntniskritischen Grundlagen der verstehenden Soziologie, Epistemata, Würzburg 1990, s. 415.
94 Por. F. Maier, Zur Herrschaftslogik des sozialen Handelns. Eine kritische Rekonstruktion von Max Webers Gesellschaftstheorie, Königstein/Ts. 1982, s. 137151.
95 F. Loos, Zur Wert..., s. 104.
96 M. Weber, Gospodarka..., s. 27. W. Lübbe, Legitimität kraft Legalität. Sinnverstehen
und Institutionenanalyse bei Max Weber und seinen Kritikern, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 1991, s. 9: autorka formu³uje zarzut tautologii w rozumowaniach Webera; por. tak¿e
P. Polaczuk, Legalnoæ jako kryterium legitymacji...
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Na zakoñczenie pozostaje zwróciæ uwagê na jeszcze jeden donios³y na
gruncie róde³ empirycznego obowi¹zywania prawa czynnik. Przedstawiaj¹c
Weberowskie socjologiczne ujêcie prawa, stwierdzi³em, ¿e porz¹dek prawny
w tym ujêciu tworz¹ normy porz¹dku prawnego, które faktycznie istniej¹
jedynie jako przedstawienia w umys³ach dzia³aj¹cych i stanowi¹ przyczyny
wystêpowania regularnoci w dzia³aniach ludzi. Na wspomniane przedstawienia sk³adaj¹ siê tak¿e przekonania o poprawnej interpretacji norm, której
dokonuj¹ sêdziowie oraz przedstawiciele nauk prawnych97. Innymi s³owy
 porz¹dek prawny w postulowanym przez Webera ujêciu tworz¹ przedstawienia dotycz¹ce norm oraz rezultatów tzw. normatywnej interpretacji tych
norm. W wietle tej uwagi uznaæ nale¿a³oby, ¿e ród³em empirycznego obowi¹zywania prawa jest tak¿e praktyka orzecznicza sêdziów, którzy owej
interpretacji dokonuj¹, oraz pogl¹dy formu³owane na gruncie nauk prawnych (np. przez nauki dogmatycznoprawne), które wspomnianej interpretacji dotycz¹.
Celem rozwa¿añ zamieszczonych w niniejszym artykule by³a rekonstrukcja i przedstawienie w zarysie Weberowskiego ujêcia empirycznego obowi¹zywania racjonalnego prawa. Rezultaty tych rozwa¿añ mo¿na podsumowaæ
nastêpuj¹co: istot¹ empirycznego obowi¹zywania prawa jest przedstawienie
obowi¹zywania norm porz¹dku prawnego. W pojêciu empirycznego obowi¹zywania mieszcz¹ siê tak¿e regularnoci w dzia³aniach ludzi, których przyczynê owe przedstawienia stanowi¹. ród³ami przedstawienia obowi¹zywania
s¹, obok przymusu, przyzwyczajenia i dezaprobaty, wspomniane gwarancje,
przedstawienie legitymizacyjne oraz praktyka orzecznicza sêdziów i nauki
prawne.

Summary
The empirical binding force of rational law
by Max Weber
The purpose of the considerations given in this article is to provide
reconstruction and recognition of the empirical validity of rational law. The
analysis shows that the essence of the empirical validity of the law is to
provide the binding force of its norms. Acting recognize that the legal standard should apply to their concept of acting. The regularity in the humans
activities join with the concept of the empirical binding force.
Causes of representations of the law are manifold. Weber refers to the
validity of both, the law and conventions. He also states that the legal norms
97

F. Loos, Zur Wert..., s. 97.
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are created as a result of transformations of the traditions into the conventions and the conventions into the law. The analysis of these transformations, called rationalization, can consider compulsion, the force of habit and
disapproval as sources of representation. According to Weber, they include
the presentation of legitimazation and the judicature practice of the judges
as well as legal sciences.
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The Place and Position of Political Parties
under the Slovak Legal System
1. The concept of political parties, how it is understood nowadays, has its
origin in the second half of the 19th century which was significantly influenced by the development of the parliamentary movement and the spread of
the right to vote. Political parties differ considerably from other social groups, e.g. interest groups or social movements. They are basically different in
that aspect that they are internally unified by means of social and political
preferences as well as by their overall ideological identity. They strive for an
execution of governing power through the achievement of political posts.
Finally, political parties can be characterized as organized bodies with
a formal membership and the ownership of a party identity card. All of them
are generally concerned with a wide scope of problems which are related to
the most pressing questions of government policy. At the same time, political
parties enable citizens to participate in a community political life, especially, in
the creation of the Slovak National Council and organs of the local administration. It can be said, that political parties represent one of the essential phenomenon of a political system and under the constitution and political system of
the Slovak republic they keep a key social position and play a significant role
in our society. By means of political parties, an individual can take part in the
creation of the public policy, in the decision  making processes related to state
affairs as well as in solving public matters, and thus, he or she can participate
in building up of the democratic, social and political environment1.
Under the democracy the existence of political parties creates an inevitable basis for the selection of the further direction of a community as well as
the choice for the execution of policy and its personal representation. Without their existence the representative democracy would not exist2.
1
2

p. 91.

I. Palú, Political Rights in the Slovak Republic, Pravny obzor 1996, No.1, p. 62.
J. Chovanec, I. Palú, Lexicon of the Constitutional Law, Procom Ltd., Bratislava 2004,
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The aim of each political party is to promote its own priorities, interests
and opinions, which are interrelated to the most decisive questions connected with the life of state, furthermore, to shape conceptual plans for the
further development of society and to reach the maximum share in power
within the state. Taking into consideration the fact that society is structured
in this way, it means that it is composed of many different social groups, and
therefore, tasks and obligations of political parties are to encourage those
social groups whose interests they represent. Parliamentary political parties
are engaged into the most important spheres of state and society life; they
can significantly influence the composition of government and the allocation
of higher posts within the state administration.
The Constitution of the Slovak republic does not regulate political parties as an independent institute. The issues of constitutional conception
could be found in the collection of political rights and freedoms. The constitutional conception of political rights in our Constitution accepts their natural
non-legal base. The content of individual political parties enclosed in our
Constitution is simply defined and stated by the determination of their aims
and tasks which have to be in favor of those who they represent, respectively, they have to act in accordance with the character and spirit of their
obligations3.
Freedom of assembly in political parties is closely connected with other
constitutional rights having a political character, namely, with the freedom
of speech, freedom of gathering and petition rights. Constitutional and legal
conceptions of the place of political parties are derivable from the principle of
equality. According to the Article 31 of the Slovak Constitution the legal
adjustment concerning all political parties and freedoms has to enable safeguarding the free competition of all political forces in our democratic society.
As to the political rights and freedoms, the Constitution, as the fundamental
law of our state, modifies the freedom of assembly in the Article 29, which
recognizes several types of associations. More precisely speaking, the right to
assembly freely is conceivable in two conceptual levels. The first level embodies the right to assembly freely in various associations, groupings, clubs
and other affiliations. This right is given to everybody including foreigners.
The second level of assemblage is expressed by the right to set up political
parties and political movements and to meet up there. The second level is
guaranteed only to citizens of the Slovak republic. From what was mentioned before, we can regard a political party as a specific type of affiliation. On
the basis of the valid legal provisions, political parties are seen as the legal
entities without having any semblance of state bodies. In the Article 29, Sec. 4
of the Constitution of the Slovak republic their separation from state is
3
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accentuated, however, it does not mean that political parties cannot contribute in some way to the operation of state.
The right to vote and to be elected to the organs of a certain political
party is exclusively given only to the Slovak citizens with a permanent
residence in the territory of the Slovak republic. They have to be of a needed
legal capacity and at the date of elections they must reach the age of 18
years. The valid legal provision does not forbid membership in more than
one political party. In relation to the institute of membership in political
parties the past legal provision had forbidden membership in more than one
party. That provision had been found unconstitutional by the Constitutional
Court of the Slovak republic. In connection with that fact, it was clearly
stated that the prohibition of malty-party-membership in political parties
was irrelevant concerning the protection of the state security, or the safety of
the community order, or that it had something to do with any preventive
measures against the commitment of crimes, or with the defense of individual rights and freedoms4.
The previous legal injunction had not either fulfilled any urgent requirement which would be of a social demand, and would be otherwise inevitable
and needful. Therefore, the Constitutional Court of the Slovak republic decided to emphasize the fact that a citizen has the right to decide freely whether he or she would make use of his/her right to assembly in political
parties and in what scope it would be done.
The right of citizens to found political parties and to meet there is not of
an absolute character. The Constitution of the Slovak republic admits limitation of the law to create political parties and political movements and to
convene there. Those limitations can be divided into two groups. The first
group embodies limits which are adopted in the Article 29, Section3 of the
SR Constitution. According to this provision the execution of rights; the right
to establish political parties and political movements and to meet there; can
be restricted only in cases stated by the Law. The limits are: if it is essential
for the security of our state, or for the safety of the public community order,
or for the prevention of crimes, or in favor of the protection of the further
rights and freedoms. The valid legal adjustment forbids political parties
whose rules, programs or activities violate the Constitution of the Slovak
republic, or the constitutional laws, rules, provisions, Acts and international
treaties.
The second group is represented by the restrictions stated in the Article
54 of the Constitution of the Slovak republic. They cover the area of the
right to assembly in relation to a certain category of citizens. According to
this Article judges and prosecutors are restricted of having the right to
4
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provide entrepreneur activities, businesses and other economic activities. In
the Article 29, Section2 of the Constitution there are set up restrictions
which are related to the specific professions or posts covering the state
bodies. We can come up to the conclusion that the Constitution exactly
settles the terms for the abridgement of the right to assembly. Restrictions
established by the Constitution require the completion of two conditions. The
first one is of a material character and has to be fulfilled in order to safeguard the achievement of one of the stated aims of the Article 29, Sec. 3 of the
Constitution concerning, e.g. safety of the public community order. The second material condition required by the Constitution is the fact that in
a democratic society there has to be willingness and necessity to accept
limits; it means an abridgement is needful for the achievement of stated
aims and obligations.
Position of political parties, their foundation, failure and financing is
adjusted by the Act N. 85/2005 COLL. on political parties and political
movements. As amended by the Adjustment a political party is a legal entity
which is founded on the day of its enter into the registration file of political
parties which is under the control of the Ministry of Internal Affairs of the
Slovak republic. To put forward a proposal for the registration of a political
party is presented by the steering committee. As amended by the valid legal
Adjustment, Ministry of Internal Affairs will register a political party within
a period of 15 days, started from the beginning of the proceedings, if there
are no obstacles or shortcomings which might influence refusal of the registration. The registration procedure has not a character of the permission
modus operandi, in cases when all conditions are fulfilled as it is required
by the Act, then there are given the vested rights to provide the registration.
Afterwards, the duties for state organs arise in order to make the registration available. Registrations can be refused only on the grounds specifically
declared by the Constitution or by the Act. When claims for a registration
are refused, they can lay an indictment to the Highest Court of the Slovak
republic and it has to be signed by all members of the steering committee.
A political party finishes its existence on the day when Ministry deletes
a party from the register of political parties. Malfunction of a political party
is preceded by its cancel. The Act presents several ways, respectively forms,
how to make a political party malfunction. It might be voluntarily canceled,
or it might be done by means of an amalgamation with another political
party, or by an announcement of competition, or a rejection of the proposal to
announce competition on the grounds of the lack of property. It is also within
the competences of the Highest Court of the Slovak republic to give a valid
decision regarding the devolution of a certain political party and this decision has to be based on the proposal of the General Prosecution of the Slovak
republic. It is done in cases when a political party acts in contradiction with
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the Act dealing with political parties, besides mentioned methods, there are
other reasons which are more distinctively declared in the Act.
By the legal adjustment the economy and financing of political parties
are basically in accord with the European standard. The present legal status
in the Slovak republic has its origin in the principle that all political parties
are dealt like individuals of the private law, which means that they are free
in ways how they have achieved their financial and material means being
necessary for their activities and fulfillment of their goals, but only under
the condition that they are not in contradiction with the law5.
The Act on political parties divides incomes of political parties into two
groups. The first one consists of incomes achieved from the non-state resources, e.g. shares from business benefits, except from those coming from publicity, advertising and publishing activities, the further incomes are from
membership contributions, presents and donations, from the inheritance,
selling, leasing or the letting out premises or movables, from loans and
credits and perks earned by means of doing the business with securities on
the common markets.
The Act on political parties includes also some incomes from the state
budget; there are three types of contributions: subsidies for votes which have
been obtained in elections, a contribution for activities and a subsidy for
achieving a mandate.
Contributions for votes are paid either to an individual political party or
to a coalition when they reach in elections to the Slovak National Council
more than 3percent from the total number of all valid votes casted by
constituents of the Slovak republic. For each vote a political party obtains
a subsidy reaching 1 percent of the nominal wage achieved by the state
economy during the previous year when parliamentary elections were hold.
According to my opinion, combining payment of the contribution with the
necessary percentage cannot be considered to be a kind of interference into
the free competition of political forces, as the sum of subsidies is allocated
only after the time when the results of elections are clear. The state shows
a respect for equality of chances for all political parties according to the
stated terms defined by the legal adjustment concerning the competition and
laying-up claims of the participants. Payment of the contribution, which is
bound to the achievement of more than 3% of the total number of casted
votes, serves at the same time as a kind of a test in order to find out whether
their election intentions have been really serious. Finally, it can be said, that
the mentioned legal adjustment referring to the subsidy does not cause any
unparallel, respectively, unbearable discrimination.
5 I. Palú, L. Somorová, State Law in the Slovak Republic, Law Faculty, University of P.J. afarik, Koice 2008, p. 210.
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As amended by the Act a contribution for activities is awarded to an
individual political party or a coalition if they have reached or obtained the
right for contribution for votes. The contribution is equal to the whole sum of
the contribution achieved for votes and it is divided into 48 shares.
The subsidy for mandate belongs to political parties which under the
results of elections have been able to get to the Parliament. For each mandate obtained by a political party it is possible to receive the sum of money
which is thirty times bigger than the total average wage. This rule is available only for twenty mandates, for the 21st mandate and more a party has the
right to obtain a contribution amounting to the sum which is twenty times
bigger than the average wage. During the whole election period the contribution is payable to one mandate per a year to that party on whose candidate
list a deputy is enrolled. I consider the payment of this contribution to
parliamentary parties in such an amount of money as well as the whole idea
of its implementation to be totally inadequate and unfair. The mentioned
state subsidies to parliamentary parties create a fundamental obstruction for
the economic equality of the participation in the election competition, and at
the same time, according to my opinion, the ruling of the Constitution relating to the separation of political parties and political movements from the
state is threaten as well. In this way, a state indirectly creates, respectively,
recognizes better and worse political parties. Even the reasonable costs of
political parties should not be financially covered by the state, as that money
is in fact the money of the tax payers. Their coverage should have its
foundation predominantly in the membership base. The use of the mentioned contributions from the state budged is obligatorily restricted by the Act
on political parties, and it is bound to the fulfillment of some other obligations which are distinctively specified by the law. The legal position of political parties is not only entirely defined by the adjustment embodied in the
mentioned Act, but it is as well related to other laws.
As amended by the Article 129, Sec. 4 of the SR Constitution, the Constitutional Court of the Slovak republic has the power to decide whether the
decision to disband or suspect the activity of a political party or political
movement was in accord with constitutional and other laws. The Act No. 38/
1993 Coll. on the organization of the Constitutional Court of the Slovak
republic concerning its proceedings and the position of the constitutional
judges, as amended and promulgated by the supplements of law, modifies
and revises the decision to disband and suspect the activity of a political
party or political movement. In this case the Constitutional Court is given
a guarantee to protect not only constitutionality but legitimacy as well. The
proposal to start the proceeding can be put down at least by one fifth of
deputies of the Slovak National Council, or by the president of the SR, by
the Slovak government, or the Court related to the pronouncement of its
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decision activities, the General Prosecution of the Slovak republic, a political
party or a political movement. I am of the opinion that an initiator which
might be declared to be unconvinced is the General court as it is not easy to
find out a connection between a specific proceeding of this court and the
proceeding of the Highest Court of the Slovak republic concerning the matter in question. Of the same importance is the argument that the proposal of
the General court in this matter might be against the ruling of the Highest
Court of the Slovak republic. Even the president of the Slovak Republic
might be recognized not to be convinced as the petitioner if we take into
consideration that the president has to act beyond any party interests. The
Constitutional Court does not decide in the proceeding whether a political
party or a political movement will be disbanded, or if their activities will be
suspended. However, it investigates decisions of the Highest Court of the SR,
which is the General court, and thus constitutes the body of judicial power
obtaining responsibility for decisions concerning the suspending or disbanding activities of a political party or a political movement as it is stated by
the Law. The Highest Court can decide on this matter only on the basis of
the prosecutors proposal. The General Prosecutor can lay down such proposal to the Highest Court of the Slovak republic in case if a political party
with its articles, its program or activities violates the Constitution, constitutional rules, laws, or international treaties. The suspension of the activities
of a political party has not been incorporated into the current-legitimate
legal adjustment, therefore, the constitutional adjustment in this case is an
obsolete one. During the existence of the Constitutional Court of the Slovak
republic proceeding of this kind has not been realized as no such proposal
from the justified subjects has been presented until now. It is determined by
the reality that the Highest Court of the Slovak republic decided only in one
case regarding the disbanding a political party and no one of the justified
subjects objected against it by submitting a bid to investigate its decision.
2. The most important event for all political parties are elections, mainly elections to the National Council of the Slovak republic, and, therefore, all
political subjects put the most careful attention to them. Constitutional and
legal adjustments as well as the political system provide for political parties
and political movements a sufficient space for their accomplishment in
elections not only to the local administration bodies, but to the higher
territorial units and the European Parliament as well. As amended by the
Act No. 333/2004 on elections to the National Council of the Slovak republic
there are constituted and created special commissions with the equal number of representatives from all political parties, political movements or coalitions. They are set up on all levels; they are the following ones: the Central
election commission, regional and district election commissions, and circuit
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election commissions. The election commissions and committees are considered to be the representative bodies of public power which is executed with
the aim to protect the general public interests6.
It is without any doubt that the well-done election campaign considerably contributes to the success of political parties in elections, which is labeled
by the mentioned Act as a political advertise. The Election Act regulates
rules which are to safeguard equality of all political parties and to avoid any
discrimination which might occur during the election campaign. Under the
conditions of law to broadcast political advertise, it is provided by the Slovak
radio, the Slovak television as well as by the broadcasters who are certified
to do it on the base of having the proper license. During the campaign all
political parties and political movements, which candidate in elections, have
a free access to mass media. In elections each political party has the right to
participate and to contest under the condition that it is enrolled in the
register list of political parties, which is supervised by the Ministry of Internal Affairs of the Slovak Republic, and when a political party fulfils conditions affirmed by the Election Law.
One of the conditions necessary for the registration of the candidacy
entry list of a political party for the elections to the Parliament, that is to the
Slovak National Council, is the payment of the election financial guarantee
amounting to 16 596 euro, and 1659 euro when participating in elections to
the European Parliament. The ultimate deadline to pay the financial
gua-rantee for a political party or coalitions has to be 90 days before the day
of elections to the National Council of the Slovak republic. Paid financial
guarantee will be returned back to a political party or coalitions in
one-month-time after the announcement of the election results in case when
candidature papers of a political party or coalitions were not registered, or in
case when a political party or coalitions received at least two percents from
the total number of the valid casted votes. An argument in favor of the
convenience of a financial guarantee is mainly influenced by the fact that it
is the most appropriate tool by means of which it is probable to present at
least the minimal representation of a political party, and at the same time it
enables to diminish the possible number of votes, the facts which are not
taking into consideration when examining the election results. I think, that
the place of voting financial guarantee as a necessary precondition for an
execution of the passive right to vote creates an unconstitutional misuse of
the constitutional right of political parties to take part in the shaping of the
Parliament, the National Council of the Slovak Republic, and at the same
time it violates the constitutional right of citizens to run in elections and to
obtain a mandate. Election financial guarantee creates a serious obstacle for
6
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some political parties to participate in elections. By means of election financial guarantee our state tries to decrease, respectively, to obstruct participation in elections of those political parties whose representation is lower than
2% of all casted votes. It is advisable that the state should enable participation to all political parties in elections when they are appropriately registered, the use of financial guarantee obstructs this and in this way the principle expressed in Sec. 31 of the Slovak Constitution, the principle of the free
competition of all political forces in the democratic society is threaten as
well. The system of proportional representation creates sufficient integration
incentives by the use of conclusive clauses, by their implementation the
principle of free competition among political parties in elections is not hampered as they are applicable only in the phase of the distribution of mandates, on the other hand, election financial guarantee excludes, respectively,
impedes the election participation of all political parties. Under the system
of the proportional representation election financial guarantee stands for the
substitution of financial gears which should not be the part of elections.
From the point of the representative democracy it is admissible to incorporate into the legal adjustment the efficient integrating impulses if there
are sufficient reasons for it, e.g. the split of votes among a big number of
political parties. The election law has to contain certain rules and regulations which would guarantee seriousness of the election intentions of subjects which participate in elections. The mentioned reasons provide significant grounds for the use of conclusive clauses which are needed for the
entrance of political parties into the Parliament, and for the payment of the
state contribution to cover expenses of political parties as well as their other
unexpected necessities of a similar kind. In comparison to the election financial guarantee the so-called conclusive clause does not obstruct the principle
of the free competition among political parties in elections as its application
is provided only in the period of the distribution of mandates, that is when
the free competition is finished and the finding out of the election results is
already apparent. The legitimate adjustment sets different clauses for the
entrance of political parties and coalitions into the Parliament. An individual
political party has to obtain at least 5% of the valid casted votes, a coalition
consisting of two or three political parties 7%, and a coalition comprising
four and more political parties has to reach 10% of the valid casted votes.
The difference in conclusive clauses needful for the entrance into the Parliament for political parties and coalitions is balanced by the legitimate objectives which are followed by the legal adjustment. The essence of legitimacy is
done by providing opportunities which are given to a wide representation of
the vast political spectrum which is evident in the National Council of the
Slovak republic. In this way the free competition of all political forces is
respected. The stated legal impediment is acceptable by the Constitution set

80

Julia Ondrova

up in the Article 13, Sec. 4. As amended in the Article 30. Sec. 1 of the
Constitution the essence and importance of the basic right is not violated in
relation to the passive right of citizens. All candidates have equal conditions
to decide freely with which political subject they will participate in elections
to the Parliament. The percentage election limits are settled beforehand by
means of setting up the objective criterions which are of a non-personal
character.
The Constitution of the Slovak Republic endowed with powers the Constitutional Court to decide on the constitutionality and legitimacy of elections. The essence of safeguarding constitutionality concerning election matters lays in the protection of both, the active as well as the passive election
rights. During the proceedings on the legitimacy and legality of elections the
Constitutional Court examines whether the elections were done in accordance with the legal provisions enforced by the law regarding the elections. One
of the subjects which are justified to present a petition in order to start the
proceedings concerning the matter in question that means to present an
election claim is the political party which participated in elections. Other
subjects having an active procedural legitimacy to lay down a claim are the
following ones: at least one fifth of deputies of the Slovak National Council,
the president of the Slovak republic, the government of the Slovak republic,
the Court related to its own decision activities, the General Prosecution of
SR, 10% of the justified constituents of a certain constituency, the candidate
who achieved at least 10% of voters in his election constituency. If necessary,
the Constitutional Court requires all documents and reports regarding the
elections. It might declare elections invalid, it can cancel the claimed results
of elections, it can cancel the decision of the election commission and to
declare that one to be the winner of election who was properly elected, or it
can cancel an election claim. Each of these decisions represents an independent variety. Those varieties cannot be mutually combined7.
If there is not a real connection among the found abuse of the election
law and the results of elections, and the election results were found to be
basically correct by the election committees than there is no reason to declare elections invalid, nor to abolish the decision of the election commission
and to declare petitioner to be eligibly elected. The breach of constitutionality and legality during the preparatory phase of elections might issue into the
pronouncement of elections to be invalid; on the other hand, when the constitutionality and legitimacy are infringed during the period of election phase,
it might cause not only the declaration of elections invalid but the results of
elections might be canceled as well. In case, when there were found serious
constitutional or legal failures which cannot be qualified on the base of the
7
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trustworthiness of election results, the conclusion of invalidity of elections
comes into effect8.
Whats more, the infringement of free competition among political forces
can be caused by other factors which can finally result in narrowing the
space necessary for the execution of the passive election law for candidates
of political parties and political movements, or respectively, for their coalitions. Individuals and institutions participating in elections might breach
some rulings of law in a certain extent and intensity, but, what is more
important; their breach of law might cause diverse impacts. Not every breach
of the election law has causal consequences on the results of elections, which
are in some cases considered to be defective by the petitioner. If it is clear that
the results of elections were not considerably influenced by the infringement
of the Law, then, there is no reason to announce elections for null and void.
The powers of the Constitutional Court to cancel results of elections or to
declare elections for invalid is applicable only in cases when the Law has been
seriously abused having considerably harmful influences on the free competition of all political forces in the democratic society, or if the laws concerning
regulation and continuance of elections have been repeatedly violated9.
3. As amended by the Law political parties and political movements
have the right within the referendum as well. The political party which has
a representation in Parliament can by means of their representatives initiate
an acceptance of the proposal to announce referendum. In this case the
referendum is facultative and it is related to important interests of a public
concern. Similarly, as in the case of elections, political parties delegate their
nominees to referendum commissions designed for all levels. Furthermore, they
have their own representatives in the bodies which are established in the time
when a president is recalled from his office by a public voting. As it is stated by
the Law both commissions, election and referendum, play an important role
in safeguarding proper and legitimate acts, which were mentioned above.
4. For political parties which were successful in elections to the Slovak
National Council, it means that they had received minimum 5% of the total
valid votes, another legal ruling is important concerning The Rule of Procedure of the National Council of the Slovak republic as amended by the Act
No. 350/1996. This legal ruling is also connected with the place and position
of political parties. Deputies of political parties, who were able to get into the
Parliament, can significantly contribute to the execution of state power; they
play an important role in decision- making processes regarding the essential
8
9
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questions of state interests and society wellbeing. The most significant deficiency, respectively deformation, of our parliamentary democracy can be
considered in now commonly used practices, when in some cases after the
elections the specialists are replaced by the non-specialists whose advantages are assumed to be in having the so called proper credit of the right
political affiliation. Such practices are especially typical for the lower state
posts and subordinate office positions. According to the generally accepted
opinion, the replacement is acceptable only when they are related to the
higher state posts and only in case when it is necessary for the fulfillment of
the election program, respectively the government program. Furthermore,
they have to be generally accepted and supported by constituents themselves; on the other hand, they are irrational and out of question regarding the
lower administrative clerical posts.
In accord with the Rule of Procedure deputies are associated in parliamentary member clubs depending on their affiliation to political parties and
political movements or election coalitions. Parliamentary political parties are
justified to propose their representatives into the parliamentary organs and
bodies and into the committees which create together a kind of control
organs of the Slovak National Council and besides that they nominate their
members into a variety of other commissions and committees.
The Opposition parties, those parties which obtained lesser support in
elections, fulfill an important role, which rests mainly in their control how is
the state power exercised by the governing political parties. This control can
be done in several ways, e.g. by means of interpellations, by questions and
answers which are put to the fore during the time specially reserved for this,
by the pronouncement of distrust to the government or to a member of the
government, respectively by a proposal to impeach the government or some
of its members. With reference to the government activities, deputies have
the right to interpellate the government or its members. The opposition
parties, besides already mentioned tools, might use other ways of control,
e.g. one fifth (30) deputies of the Parliament can initiate proceedings L
Coram the Constitutional Court of the Slovak Republic. It is particularly
important in cases of questing law or its parts, respectively its rulings, if
they are in accordance with the Constitution of the Slovak republic, or with
the constitutional law or with the international treaties ratified by the Slovak republic. If they are found to be in contradiction with the Constitution
then they are proclaimed to be invalid as it is stated by the law. Deputies
can provide the parliamentary control in ministries and other government
institutions and bodies. The rights as well as duties of the Opposition are to
observe and to make public wrongful solutions and decisions done by the
Government, especially those which are the most pressing and important
having an immense impact on the whole society.
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Streszczenie
Miejsce i stanowisko partii politycznych w porz¹dku
prawnym Republiki S³owackiej
Artyku³ opisuje status prawny partii politycznych i ruchów politycznych
w s³owackim porz¹dku prawnym, zbudowanym na zasadach demokratycznych. Zawiera krótk¹ analizê orzeczeñ s¹dowych i regulacji prawnych
dotycz¹cych statusu prawnego partii politycznych i ruchów politycznych.
W szczególnoci opisuje prawne warunki ich tworzenia i rozwi¹zywania,
re¿im maj¹tkowy, zasady finansowania oraz prowadzenia dzia³alnoci.

84

UWM

Studia Prawnoustrojowe 11

85

2010

Magdalena Sitek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybo³ówstwa
 Community Fisheries Control Agency (CFCA)
1. Wspólnotowa polityka rybo³ówstwa
Morze od tysi¹cleci dostarcza³o ludziom po¿ywienia. Z czasem eksploatacja zasobów morskich zosta³a przez cz³owieka zorganizowana i jako taka
sta³a siê instrumentem rywalizacji miêdzy pañstwami oraz jednym z podstawowych róde³ bogactw tzw. krajów morskich, takich jak Francja, W³ochy,
Hiszpania, Islandia czy Norwegia. Badania naukowe prowadzone w po³owie
XX w. wykaza³y, ¿e ekspansywna eksploatacja zasobów morskich prowadzi
do biologicznej degradacji mórz. Organizacje miêdzynarodowe, w tym g³ównie ONZ i Wspólnoty Europejskie, postulowa³y koniecznoæ wypracowania
miêdzynarodowych zasad korzystania z zasobów morskich.
Pocz¹tki wspólnotowej polityki rybo³ówstwa siêgaj¹ 1970 r. Wówczas to
rozpoczêto wspóln¹ organizacjê rynku. G³ównym za³o¿eniem tego dzia³ania
by³o wprowadzenie równowagi miêdzy poda¿¹ a popytem, czyli rybakami
a konsumentami ryb i innych owoców morza.
Do g³ównych celów wspólnej polityki rybo³ówstwa UE zalicza siê:
 ochronê zasobów przed prze³owieniem,
 zagwarantowanie dochodów rybaków,
 zapewnienie konsumentom i przemys³owi przetwórczemu regularnych dostaw po rozs¹dnych cenach,
 zrównowa¿on¹ eksploatacjê ¿ywych zasobów wodnych z biologicznego, rodowiskowego i gospodarczego punktu widzenia.
Szczególnym celem wspólnotowej polityki rybo³ówstwa, okrelonym
w Zielonej ksiêdze1, jest nadanie gospodarczemu i spo³ecznemu rozwojowi
zrównowa¿onego charakteru. Oznacza to koniecznoæ zachowania produk1 Reforma wspólnotowej polityki rybo³ówstwa, COM/2009/0163 koñcowy. Tzw. Zielona
ksiêga zosta³a wydana 24 kwietnia 2009 r.
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tywnych stad ryb oraz zdrowego ekosystemu morskiego. W perspektywie
d³ugoterminowej cele ekologiczne, ekonomiczne i spo³eczne nie s¹ zatem ze
sob¹ sprzeczne, chocia¿ w perspektywie krótkoterminowej rzeczywicie nie
s¹ zgodne, zw³aszcza gdy konieczne okazuje siê czasowe ograniczenie uprawnieñ do po³owów w celu odbudowy prze³owionych stad. St¹d wszelkie kompromisy zawierane w celu z³agodzenia bezporednich gospodarczych i spo³ecznych
skutków tego typu ograniczeñ musz¹ korelowaæ z d³ugoterminowymi za³o¿eniami ekologicznego zrównowa¿onego rozwoju i zapewniæ jak najmniej odczuwalne oddzia³ywanie rybo³ówstwa2 na ekosystemy. Zrównowa¿ony ekologicznie rozwój jest zatem podstawowym warunkiem wstêpnym, bez którego
nie jest mo¿liwe zapewnienie rybo³ówstwu w Europie ekonomicznej i spo³ecznej przysz³oci.
Wspólnotowa polityka rybo³ówstwa opiera siê na koordynacji dzia³añ
podejmowanych przez pañstwa cz³onkowskie w zakresie kontroli i inspekcji3
na swoich terytoriach l¹dowych, na wodach wspólnotowych i miêdzynarodowych zgodnie z prawem miêdzynarodowym4, a w szczególnoci w zakresie
zobowi¹zañ Unii Europejskiej w ramach regionalnych organizacji rybo³ówstwa oraz wynikaj¹cych z porozumieñ z pañstwami trzecimi. Celem kontroli
i inspekcji po³owów jest zwalczanie po³owów nielegalnych, niezg³aszanych
i nieuregulowanych5.
Wspólnotowa polityka rybo³ówstwa budowana jest na licznych aktach
prawnych. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y zaliczyæ:
1) Decyzjê Komisji 2008/949/WE z 6 listopada 2008 r. w sprawie przyjêcia wieloletniego programu wspólnotowego zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady
(WE) nr 199/2008 w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia
danych, zarz¹dzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybo³ówstwa
oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybo³ówstwa6.
2 Rybo³ówstwo oznacza dzia³alnoæ po³owow¹ polegaj¹c¹ na eksploatacji pewnych zasobów
rybnych okrelonych przez Radê, w szczególnoci zgodnie z art. 5 i 6 Rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównowa¿onej eksploatacji
zasobów rybo³ówstwa w ramach wspólnej polityki rybo³ówstwa.
3 Chodzi tu o wszelkie rodki podejmowane przez pañstwa cz³onkowskie, g³ównie na
podstawie art. 23, 24 i 28 rozporz¹dzenia (WE) nr 2371/2002, w celu dokonania kontroli
i inspekcji dzia³alnoci po³owowej objêtej zakresem wspólnej polityki rybo³ówstwa, w tym dzia³ania w zakresie nadzoru i monitorowania, takie jak satelitarne systemy monitorowania ruchu
statków i dzia³ania w ramach systemów obserwacji.
4 Miêdzynarodowy program kontroli i inspekcji to program okrelaj¹cy cele, wspólne priorytety i procedury dotycz¹ce dzia³añ w zakresie kontroli i inspekcji, wspieraj¹cy wype³nianie
miêdzynarodowych zobowi¹zañ Wspólnoty dotycz¹cych kontroli i inspekcji.
5 Do przeprowadzenia kontroli i inspekcji stosowane s¹ odpowiednie rodki kontroli
i inspekcji, czyli statki, samoloty, pojazdy i inne zasoby materialne s³u¿¹ce do prowadzenia
nadzoru, jak równie¿ inspektorzy, obserwatorzy i inne zasoby ludzkie wykorzystywane przez
pañstwa cz³onkowskie do prowadzenia kontroli i inspekcji.
6 Dz.U. WE L 346 z 23 grudnia 2008, s. 3788.
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2) Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z 29 wrzenia 2008 r. ustanawiaj¹ce wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym
i nieuregulowanym po³owom oraz ich powstrzymywania i eliminowania,
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr
601/2004 oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/
19997.
3) Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 861/2006 z 22 maja 2006 r. ustanawiaj¹ce wspólnotowe rodki finansowe na rzecz wdra¿ania wspólnej polityki
rybo³ówstwa oraz w obszarze prawa morza8.
4) Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z 19 lipca 2004 r. ustalaj¹ce
maksymalny roczny nak³ad po³owowy odnosz¹cy siê do niektórych obszarów
po³owowych i ³owisk9.
5) Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 104/2000 z 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybo³ówstwa i akwakultury10.
6) Rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z 12 padziernika 1993 r.
ustanawiaj¹ce system kontroli maj¹cy zastosowanie do wspólnej polityki rybo³ówstwa11.
Organem UE odpowiedzialnym za kreowanie i realizacjê wspólnotowej
polityki rybo³ówstwa jest powo³ana w 2005 r. Wspólnotowa Agencja Kontroli
Rybo³ówstwa (Community Fisheries Control Agency  CFCA). Pierwotnie
mia³a siedzibê w Brukseli, od 17 lipca 2008 r. mieci siê w Vigo w Hiszpanii.
Do jej g³ównych zadañ nale¿y udzielanie pomocy organom unijnym oraz
pañstwom cz³onkowskim w zakresie ich stosunków z pañstwami trzecimi lub
regionalnymi organizacjami rybo³ówstwa. Agencja zajmuje siê równie¿ pomoc¹ naukow¹ i techniczn¹ w dziedzinie kontroli i inspekcji po³owów.

2. Podstawa prawna organizacji, funkcjonowania
i kontroli Agencji
Agencja jest organem Unii Europejskiej i posiada osobowoæ prawn¹.
W ka¿dym z pañstw cz³onkowskich CFCA ma zdolnoæ prawn¹ w najszerszym zakresie przyznanym osobom prawnym przez ustawodawstwa krajowe.
Mo¿e ona w szczególnoci nabywaæ lub zbywaæ ruchomoci i nieruchomoci
oraz byæ stron¹ postêpowañ s¹dowych.
Podstawê prawn¹ funkcjonowania CFCA stanowi rozporz¹dzenie Rady
(WE) nr 768/2005 z 26 kwietnia 2005 r. ustanawiaj¹ce Wspólnotow¹ Agencjê
7
8
9
10
11

Dz.U. WE L 286 z 29 padziernika 2008, s. 132.
Dz.U. WE L 160 z 14 czerwca 2006, s. 111.
Dz.U. WE L 258 z 5 sierpnia 2004, s. 15.
Dz.U. WE L 017 z 21 stycznia 2000, s. 2252.
Dz.U. WE L 261 z 20 padziernika 1993, s. 116.
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Kontroli Rybo³ówstwa oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 2847/93
ustanawiaj¹ce system kontroli maj¹cy zastosowanie do wspólnej polityki rybo³ówstwa. Ponadto podstawê prawn¹ stanowi art. 37 TWE oraz rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony
i zrównowa¿onej eksploatacji zasobów rybo³ówstwa w ramach wspólnej polityki rybo³ówstwa12.
Na podstawie rozporz¹dzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 padziernika 1993 r. zosta³ wprowadzony system kontroli maj¹cy zastosowanie
do wspólnej polityki rybo³ówstwa, a procedura kontroli zosta³a okrelona
w rozporz¹dzeniu (WE) nr 2371/2002. Zgodnie z tymi aktami prawnymi na
terytorium pañstw cz³onkowskich musz¹ znajdowaæ siê odpowiednie rodki
kontroli i inspekcji.
Agencja posiada w³asny bud¿et, którego dochody pochodz¹ z wk³adu
wspólnotowego, jak równie¿ z op³at za us³ugi kontraktowe wiadczone przez
CFCA. Mog¹ to byæ równie¿ dotacje, którymi obci¹¿any jest bud¿et ogólny
Unii Europejskiej. Rewizjê ksi¹g przeprowadza Trybuna³ Obrachunkowy.
Wszelkie nadu¿ycia finansowe s¹ zwalczane na podstawie rozporz¹dzenia
(WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 maja 1999 r.
dotycz¹cego dochodzeñ prowadzonych przez Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych (OLAF).
Do dokumentów bêd¹cych w posiadaniu Agencji stosuje siê rozporz¹dzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostêpu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W terminie szeciu miesiêcy od daty
pierwszego posiedzenia Zarz¹d przyjmuje wytyczne dotycz¹ce wykonywania
tego rozporz¹dzenia. Ponadto Agencja mo¿e z w³asnej inicjatywy udostêpniaæ
informacje w dziedzinach objêtych misj¹ CFCA. Informacje dotycz¹ce jej
pracy winny byæ podawane w sposób obiektywny, wiarygodny i ³atwo zrozumia³y. Decyzje Agencji dotycz¹ce jawnoci informacji mog¹ byæ powodem z³o¿enia skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub stanowiæ przedmiot postêpowania przed Trybuna³em Sprawiedliwoci. Informacje zgromadzone przez
Komisjê i Agencjê podlegaj¹ przepisom rozporz¹dzenia (WE) nr 45/2001
o ochronie osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych
przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich
danych.
Komisja ma pe³ny dostêp do wszelkich informacji zgromadzonych przez
CFCA. Agencja dostarcza Komisji na jej wniosek oraz w formie okrelonej
przez Komisjê wszelkie informacje oraz opiniê dotycz¹c¹ tych informacji.
Pañstwa cz³onkowskie, których dotyczy konkretne dzia³anie CFCA, maj¹
dostêp do informacji zgromadzonych przez Agencjê w zwi¹zku z takim dzia³aniem na warunkach, które mog¹ byæ ustanowione zgodnie z procedur¹
12

Dz.U. L 358 z 31 grudnia 2002, s. 59.
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okrelon¹ w art. 30 ust. 2 rozporz¹dzenia (WE) nr 2371/2002. Przepisy rozporz¹dzenia nr 1 z 15 kwietnia 1958 r. okrelaj¹, ¿e uznawane s¹ wszystkie
jêzyki pañstw cz³onkowskich. Us³ugi t³umaczeniowe niezbêdne dla funkcjonowania Agencji wiadczy Centrum T³umaczeñ dla Organów Unii Europejskiej.
Agencja ponosi odpowiedzialnoæ za zaci¹gniête zobowi¹zania wobec
pañstw, instytucji i pracowników. Jej odpowiedzialnoæ umowna podlega prawu w³aciwemu dla danej umowy. Wszelkie spory wynikaj¹ce z klauzuli
arbitra¿owej zamieszczonej w umowie zawartej przez Agencjê rozstrzyga
Trybuna³ Sprawiedliwoci. W odniesieniu do odpowiedzialnoci pozaumownej
CFCA jest zobowi¹zana naprawiæ, na zasadach ogólnych wspólnych dla praw
pañstw cz³onkowskich, szkody wyrz¹dzone przez ni¹ lub jej pracowników
przy wykonywaniu ich funkcji. W³aciwym do rozstrzygania takich sporów
jest równie¿ Trybuna³ Sprawiedliwoci. Odpowiedzialnoæ osobist¹ pracowników wobec Agencji reguluj¹ przepisy ustanowione w regulaminie pracowniczym lub warunkach zatrudnienia maj¹cych do nich zastosowanie.

3. Zadania Agencji
Zadania i zakres obowi¹zków Agencji zosta³y okrelone przez pañstwa
cz³onkowskie i s¹ zgodne z celami i priorytetami UE. G³ównym zadaniem
CFCA jest przyczynianie siê do ujednolicenia i zwiêkszenia skutecznoci procesu wdra¿ania przepisów wspólnotowych poprzez wspólne realizowanie na
szczeblu unijnym i krajowym rodków kontroli rybo³ówstwa i monitorowania
zasobów oraz przez koordynacjê egzekwowania przepisów. Agencja wprowadza krajowe rodki inspekcji i kontroli oraz dysponuje zadaniami horyzontalnymi, zw³aszcza w zakresie szkolenia inspektorów, technik i metodologii
kontroli maj¹cych na celu harmonizacjê stosowania wspólnej polityki rybackiej na szczeblu wspólnotowym.
Dla wykonywania swoich zadañ Agencja ma dostêp do dokumentów UE,
zgodnie z rozporz¹dzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostêpu do dokumentów
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Prawo to nie narusza prawa osób
fizycznych do prywatnoci, okrelonego w rozporz¹dzeniu (WE) nr 45/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób
fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje
i organy wspólnotowe i o swobodnym przep³ywie takich danych.
Podstawowym zadaniem Agencji jest harmonizacja wspólnotowej polityki
rybo³ówstwa. Zadanie to realizowane jest poprzez koordynacjê prowadzonych
przez pañstwa cz³onkowskie kontroli i inspekcji zwi¹zanych ze zobowi¹zaniami Wspólnoty w zakresie kontroli i inspekcji, zw³aszcza w zwalczaniu nielegalnych, niezg³aszanych i nieuregulowanych po³owów zgodnie z przepisami
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wspólnotowymi. Koordynacja obejmuje równie¿ rozmieszczenie krajowych
rodków kontroli i inspekcji gromadzonych przez zainteresowane pañstwa
cz³onkowskie.
W ramach konkretnych dzia³añ pracownicy Agencji uczestnicz¹ w pracach pañstw cz³onkowskich i Komisji dotycz¹cych badañ i rozwoju technik
kontroli i inspekcji. Agencja odpowiada za szkolenia inspektorów i wymianê
dowiadczeñ miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
3.1. Zadania Agencji na polu wspó³pracy miêdzynarodowej
Agencja posiada uprawnienia do podejmowania dzia³añ równie¿ poza
Uni¹ Europejsk¹. I tak, na wniosek Komisji CFCA mo¿e udzielaæ wsparcia
Wspólnocie i pañstwom cz³onkowskim w ich stosunkach z pañstwami trzecimi
i regionalnymi organizacjami rybo³ówstwa, których cz³onkiem jest Wspólnota.
Mo¿e podejmowaæ wspó³pracê z w³aciwymi organami miêdzynarodowymi
i regionalnymi organizacjami rybo³ówstwa w odniesieniu do zobowi¹zañ
Wspólnoty dotycz¹cych kontroli i inspekcji, w ramach ustaleñ roboczych podjêtych z takimi w³aciwymi organami.
Na wniosek Komisji Agencja mo¿e podj¹æ wspó³pracê z w³aciwymi organami pañstw trzecich w sprawach dotycz¹cych kontroli i inspekcji w ramach
porozumieñ zawartych pomiêdzy Wspólnot¹ i tymi krajami. Ponadto w zakresie swoich kompetencji mo¿e wykonywaæ w imieniu pañstw cz³onkowskich zadania w ramach miêdzynarodowych umów w dziedzinie rybo³ówstwa, których stron¹ jest Wspólnota.
3.2. Koordynacja operacyjna
Koordynacja operacyjna obejmuje inspekcjê i kontrolê dzia³alnoci po³owowej, w tym przywóz, transport i wy³adunek produktów rybo³ówstwa, a¿ do
punktu, w którym produkty te s¹ odbierane przez pierwszego nabywcê po
wy³adunku. Do celów koordynacji operacyjnej Agencja opracowuje wspólne
plany rozmieszczenia oraz organizuje operacyjn¹ koordynacjê kontroli i inspekcji prowadzonej przez pañstwa cz³onkowskie.
Na wniosek pañstw cz³onkowskich Agencja mo¿e wiadczyæ na rzecz tych
pañstw us³ugi kontraktowe dotycz¹ce kontroli i inspekcji w powi¹zaniu z ich
zobowi¹zaniami dotycz¹cymi rybo³ówstwa na wodach wspólnotowych lub miêdzynarodowych, w tym us³ugi takie, jak czarterowanie, obs³uga i obsada personalna platform kontrolnych i inspekcyjnych oraz zapewnianie obserwatorów dla
wspólnych operacji prowadzonych przez zainteresowane pañstwa cz³onkowskie.
W celu wsparcia pañstw cz³onkowskich w lepszym wype³nianiu ich obowi¹zków wynikaj¹cych z zasad wspólnej polityki rybo³ówstwa Agencja
w szczególnoci:
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a) okrela i opracowuje podstawowy program nauczania dla potrzeb
szkolenia instruktorów szkol¹cych inspektorów rybo³ówstwa z pañstw cz³onkowskich oraz zapewnia dodatkowe kursy i seminaria szkoleniowe dla tych
inspektorów oraz pozosta³ego personelu zaanga¿owanego w dzia³ania zwi¹zane z monitorowaniem, kontrol¹ i inspekcj¹;
b) na wniosek pañstw cz³onkowskich podejmuje wspólne udzielanie zamówieñ publicznych na zakup towarów i us³ug zwi¹zanych z dzia³aniami
w zakresie kontroli i inspekcji prowadzonymi przez pañstwa cz³onkowskie,
jak równie¿ prowadzenie przygotowañ i koordynacji wdra¿ania wspólnych
projektów pilota¿owych;
c) opracowuje wspólne procedury operacyjne dotycz¹ce wspólnych dzia³añ w zakresie kontroli i inspekcji podejmowanych przez dwa lub wiêksz¹
liczbê pañstw cz³onkowskich;
d) opracowuje kryteria dotycz¹ce wymiany rodków kontroli i inspekcji
pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi i pañstwami trzecimi, a tak¿e opracowuje kryteria dotycz¹ce zapewnienia
takich rodków przez pañstwa cz³onkowskie.
3.3. Wspólne plany rozmieszczenia
Do celów koordynacji operacyjnej Agencja opracowuje wspólne plany rozmieszczenia konieczne do wdra¿ania indywidualnych programów kontroli
i inspekcji. Ka¿dy wspólny plan rozmieszczenia musi:
 spe³niaæ wymagania odpowiedniego programu kontroli i inspekcji;
 stosowaæ kryteria referencyjne, priorytety i wspólne procedury inspekcji okrelone przez Komisjê w programach kontroli i inspekcji;
 dostosowaæ istniej¹ce krajowe rodki kontroli i inspekcji do potrzeb
rozmieszczenia tych rodków;
 zorganizowaæ wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w odniesieniu do okresów i stref, w których rodki te maj¹ byæ rozmieszczone, w tym
dzia³anie zespo³ów inspektorów wspólnotowych pochodz¹cych z wiêcej ni¿
jednego pañstwa cz³onkowskiego;
 uwzglêdniaæ istniej¹ce zobowi¹zania zainteresowanych pañstw cz³onkowskich w odniesieniu do innych wspólnych planów rozmieszczenia, a tak¿e
wszelkie swoiste ograniczenia regionalne lub lokalne;
 okreliæ warunki, zgodnie z którymi rodki kontroli i inspekcji danego
pañstwa cz³onkowskiego mog¹ wkraczaæ na wody podlegaj¹ce zwierzchnictwu i jurysdykcji innego pañstwa cz³onkowskiego.
Procedura dotycz¹ca przyjmowania wspólnych planów rozmieszczenia
rozpoczyna siê od powiadomienia. W terminie trzech miesiêcy od otrzymania
takich powiadomieñ dyrektor zarz¹dzaj¹cy Agencji ustanawia w porozumieniu z zainteresowanymi pañstwami cz³onkowskimi projekt wspólnego planu
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rozmieszczenia. W projekcie wspólnego planu rozmieszczenia okrela siê
rodki kontroli i inspekcji mo¿liwe do zgromadzenia w celu realizacji programu kontroli i inspekcji, którego dotyczy plan, na podstawie zainteresowania
pañstw cz³onkowskich odpowiednim ³owiskiem. Zainteresowanie to jest szacowane na podstawie nastêpuj¹cych kryteriów, których wzglêdna waga zale¿y od swoistych cech ka¿dego planu:
1) wzglêdny obszar wód podlegaj¹cych zwierzchnictwu lub jurysdykcji
danego pañstwa cz³onkowskiego, który objêty jest dzia³aniem danego wspólnego planu rozmieszczenia, je¿eli taki obszar istnieje;
2) iloæ ryb wy³adowanych na terytorium pañstwa cz³onkowskiego
w danym okresie referencyjnym, stanowi¹ca odsetek ca³kowitej wielkoci
wy³adunków ryb pochodz¹cych z ³owiska, którego dotyczy dany wspólny plan
rozmieszczenia;
3) wzglêdna liczba wspólnotowych statków rybackich p³ywaj¹cych pod
bander¹ danego pañstwa cz³onkowskiego (moc silnika i tona¿ brutto) i bior¹cych udzia³ w po³owach na ³owisku, którego dotyczy dany wspólny plan
rozmieszczenia, w stosunku do ca³kowitej liczby statków bior¹cych udzia³ w
po³owach na tym ³owisku;
4) wzglêdna wielkoæ przydzia³u kontyngentu danego pañstwa cz³onkowskiego lub, w przypadku braku kontyngentu, wielkoci po³owu danego
pañstwa cz³onkowskiego na tym ³owisku w danym okresie referencyjnym.
Wspólne dzia³ania w zakresie kontroli i inspekcji s¹ przeprowadzane na
podstawie wspólnych planów rozmieszczenia. Pañstwa cz³onkowskie, których
dotyczy wspólny plan rozmieszczenia, winny:
 udostêpniæ rodki kontroli i inspekcji zaanga¿owane do wdro¿enia
wspólnego planu rozmieszczenia;
 wyznaczyæ jeden krajowy punkt kontaktowy/ koordynatora posiadaj¹cego wystarczaj¹ce uprawnienia, aby móc reagowaæ w terminie na wnioski
CFCA dotycz¹ce wdra¿ania wspólnego planu rozmieszczenia oraz powiadamiaæ o tym Agencjê;
 rozmieciæ swoje zgromadzone rodki kontroli i inspekcji zgodnie ze
wspólnym planem rozmieszczenia;
 zapewniæ Agencji internetowy dostêp do informacji niezbêdnych do
wdro¿enia wspólnego planu rozmieszczenia;
 wspó³pracowaæ z Agencj¹ przy wdra¿aniu wspólnego planu rozmieszczenia;
 zapewniæ, by wszelkie rodki kontroli i inspekcji wyznaczone do wdra¿ania wspólnotowego wspólnego planu rozmieszczenia prowadzi³y swoj¹
dzia³alnoæ zgodnie z zasadami wspólnej polityki rybo³ówstwa.
Agencja przeprowadza roczn¹ ocenê skutecznoci ka¿dego ze wspólnych
planów rozmieszczenia, jak równie¿  na podstawie dostêpnych danych
 analizê wystêpowania ryzyka prowadzenia dzia³alnoci po³owowej niezgod-
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nie z maj¹cymi zastosowanie rodkami kontrolnymi. Wyniki przeprowadzanych ocen s¹ przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, Komisji i pañstwom cz³onkowskim.
3.4. Kontrola i inspekcja
Do celów koordynacji operacyjnej Agencja organizuje operacyjn¹ koordynacjê kontroli i inspekcji prowadzonej przez pañstwa cz³onkowskie. Koordynacja ta realizowana jest na wniosek Komisji i stanowi wype³nienie miêdzynarodowych programów kontroli i inspekcji.
Dwa lub wiêksza liczba pañstw cz³onkowskich mog¹ zwróciæ siê do Agencji z wnioskiem o koordynowanie rozmieszczenia ich rodków kontroli i inspekcji w odniesieniu do ³owiska lub obszaru, który nie podlega programowi
kontroli i inspekcji. Koordynacja taka odbywa siê zgodnie z kryteriami kontroli i inspekcji oraz priorytetami uzgodnionymi pomiêdzy zainteresowanymi
pañstwami cz³onkowskimi.
Dostêpne informacje dotycz¹ce wspólnych dzia³añ w zakresie kontroli
i inspekcji prowadzonych na wodach wspólnotowych i miêdzynarodowych s¹
wymieniane pomiêdzy Komisjê, Agencjê oraz w³aciwe organy pañstw cz³onkowskich. Poufnoæ przekazywanych informacji zapewnia ka¿dy w³aciwy
organ krajowy.
Ka¿dego roku do 15 padziernika pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane
do powiadomienia Agencji o rodkach kontroli i inspekcji, które pozostaj¹ do
jej dyspozycji, na cele prowadzenia kontroli i inspekcji w roku nastêpnym.
Pañstwa cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane równie¿ do powiadomienia Agencji o
rodkach, za pomoc¹ których zamierzaj¹ wykonaæ miêdzynarodowy program
kontroli i inspekcji lub indywidualny program kontroli i inspekcji, który
dotyczy tego pañstwa. Obowi¹zek ten winni spe³niæ nie póniej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od powiadomienia pañstw cz³onkowskich o decyzji ustanawiaj¹cej taki program.

4. Struktura wewnêtrzna Agencji
4.1. Zarz¹d
Podstawowym organem Agencji jest zarz¹d, który sk³ada siê z przedstawicieli pañstw cz³onkowskich i szeciu przedstawicieli Komisji. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie jest uprawnione do mianowania jednego cz³onka. Pañstwa
cz³onkowskie i Komisja mianuj¹ po jednym zastêpcy ka¿dego cz³onka Zarz¹du, który reprezentuje cz³onka Zarz¹du pod jego nieobecnoæ. Cz³onkowie
Zarz¹du mianowani s¹ na podstawie posiadanego przez nich istotnego do-
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wiadczenia i wiedzy fachowej z zakresu kontroli i inspekcji po³owów. Mandat ka¿dego cz³onka wynosi piêæ lat od dnia mianowania i jest odnawialny.
Do kompetencji zarz¹du nale¿y:
 mianowanie i odwo³anie dyrektora zarz¹dzaj¹cego;
 przyjêcie do 30 kwietnia ka¿dego roku sprawozdania ogólnego Agencji
za poprzedni rok i przekazanie go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie,
Komisji, Trybuna³owi Obrachunkowemu i pañstwom cz³onkowskim; sprawozdanie podawane jest do wiadomoci publicznej;
 przyjêcie do 31 padziernika ka¿dego roku, uwzglêdniaj¹c przy tym
opiniê Komisji i pañstw cz³onkowskich, programu prac Agencji na nadchodz¹cy rok oraz przekazanie tego programu Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie, Komisji i pañstwom cz³onkowskim;
 przyjêcie koñcowego bud¿etu Agencji przed rozpoczêciem roku bud¿etowego, dostosowuj¹c go w razie potrzeby do wk³adu Komisji i wszelkich
innych dochodów CFCA;
 wykonanie swojego obowi¹zku w odniesieniu do bud¿etu Agencji;
 sprawowanie nadzoru dyscyplinarnego nad dyrektorem zarz¹dzaj¹cym;
 okrelenie swojego regulaminu wewnêtrznego, który mo¿e przewidywaæ w razie potrzeby stworzenie podkomitetów Zarz¹du;
 przyjêcie procedury niezbêdnej do wykonywania przez Agencjê jej zadañ.
Zarz¹d wybiera prezesa sporód przedstawicieli Komisji i wiceprezesa
sporód swoich cz³onków. Wiceprezes automatycznie zastêpuje prezesa
w przypadku, gdy ten nie mo¿e wykonywaæ swoich obowi¹zków. Ich mandaty
s¹ trzyletnie i koñcz¹ siê wraz z ustaniem cz³onkowstwa w Zarz¹dzie. Mandaty te s¹ jednokrotnie odnawialne.
Prezes zwo³uje posiedzenia Zarz¹du i okrela ich porz¹dek obrad
z uwzglêdnieniem propozycji sk³adanych przez cz³onków Zarz¹du oraz dyrektora zarz¹dzaj¹cego Agencji. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy i przedstawiciel mianowany przez Radê Doradcz¹ bior¹ udzia³ w obradach Zarz¹du bez prawa do
g³osowania. Zarz¹d odbywa posiedzenia zwyczajne co najmniej raz w roku,
a dodatkowo z inicjatywy prezesa lub na wniosek Komisji lub jednej trzeciej
pañstw cz³onkowskich reprezentowanych w Zarz¹dzie. W przypadku wyst¹pienia kwestii poufnej lub konfliktu interesów Zarz¹d mo¿e zdecydowaæ siê
na omówienie poszczególnych punktów porz¹dku obrad z wy³¹czeniem obecnoci przedstawicieli mianowanych przez Radê Doradcz¹. Zarz¹d mo¿e zaprosiæ do wziêcia udzia³u w posiedzeniach w charakterze obserwatora ka¿d¹
osobê, której opini¹ mo¿e byæ zainteresowany. Cz³onkowie Zarz¹du mog¹
zgodnie z przepisami regulaminu wewnêtrznego korzystaæ z pomocy doradców lub ekspertów. Sekretariat Zarz¹du jest zapewniany przez Agencjê.
Zarz¹d podejmuje decyzje absolutn¹ wiêkszoci¹ g³osów. Ka¿dy cz³onek
ma jeden g³os. W przypadku nieobecnoci cz³onka uprawnionym do wykonywania jego prawa g³osu jest jego zastêpca. Regulamin wewnêtrzny okrela
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bardziej szczegó³owe przepisy dotycz¹ce g³osowania, w szczególnoci warunki
dzia³ania przez cz³onka w imieniu innego cz³onka, jak równie¿ w odpowiednich przypadkach wymagania dotycz¹ce kworum.
Cz³onkowie Zarz¹du sk³adaj¹ deklaracje interesów, wskazuj¹ce zarówno
na brak jakichkolwiek interesów, które mog³yby podwa¿aæ ich niezawis³oæ,
jak i na jakiekolwiek bezporednie lub porednie interesy, które mog³yby byæ
uwa¿ane za podwa¿aj¹ce ich niezawis³oæ. Deklaracje te s¹ sk³adane co roku
na pimie lub w ka¿dym przypadku, gdy mo¿e zaistnieæ konflikt interesów
w odniesieniu do punktów porz¹dku obrad. W tym ostatnim przypadku dany
cz³onek nie jest uprawniony do g³osowania nad takimi punktami porz¹dku
obrad.
Cz³onkowie Zarz¹du, dyrektor zarz¹dzaj¹cy i cz³onkowie personelu
Agencji, podobnie jak cz³onkowie innych instytucji Unii, po zaprzestaniu
pe³nienia swoich funkcji s¹ zobowi¹zani nie ujawniaæ informacji objêtych ze
wzglêdu na swój charakter tajemnic¹ zawodow¹, a zw³aszcza informacji dotycz¹cych przedsiêbiorstw i ich stosunków handlowych lub kosztów w³asnych
(art. 287 TWE). Zarz¹d mo¿e przedstawiæ wewnêtrzne zasady dotycz¹ce
praktycznych uzgodnieñ zwi¹zanych ze stosowaniem wymagañ dotycz¹cych
poufnoci.
4.2. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy
Agencja jest zarz¹dzana przez dyrektora zarz¹dzaj¹cego, który ponosi
odpowiedzialnoæ za swoje dzia³ania przed Zarz¹dem. W czasie pe³nienia
swojej funkcji nie mo¿e on zwracaæ siê po instrukcje ani ich przyjmowaæ od
jakiegokolwiek rz¹du czy innego organu. W trakcie wykonywania swoich
zadañ winien kierowaæ siê zasadami wspólnej polityki rybo³ówstwa. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy ma nastêpuj¹ce obowi¹zki i uprawnienia:
1) Przygotowuje projekt programu prac i przedk³ada go Zarz¹dowi po
konsultacjach z Komisj¹ i pañstwami cz³onkowskimi. Podejmuje kroki konieczne do wprowadzenia w ¿ycie programu prac, jego zasad wykonawczych
i wszelkich maj¹cych zastosowanie przepisów prawa.
2) Podejmuje wszelkie konieczne kroki, w tym obejmuj¹ce przyjêcie wewnêtrznych instrukcji administracyjnych oraz publikowanie obwieszczeñ,
w celu zapewnienia organizacji i funkcjonowania Agencji.
3) Podejmuje wszelkie konieczne kroki, w tym obejmuj¹ce przyjêcie decyzji dotycz¹cych odpowiedzialnoci Agencji, w tym czarterowania i dzia³ania
rodków kontroli i inspekcji oraz dzia³ania sieci informacyjnej.
4) Ustosunkowuje siê do wniosków Komisji oraz do wniosków o udzielenie wsparcia sk³adanych przez pañstwo cz³onkowskie.
5) Zapewnia skuteczny system monitorowania w celu porównania osi¹gniêæ Agencji z jej celami operacyjnymi. Na podstawie tego porównania dy-

96

Magdalena Sitek

rektor zarz¹dzaj¹cy przygotowuje ka¿dego roku projekt sprawozdania ogólnego i przedk³ada go Zarz¹dowi. Ustanawia tak¿e procedury przeprowadzania regularnych ocen, spe³niaj¹ce uznane normy zawodowe.
6) Dyrektor zarz¹dzaj¹cy sporz¹dza preliminarz dochodów i wydatków
Agencji.
Dyrektor zarz¹dzaj¹cy jest mianowany przez Zarz¹d na podstawie jego
kwalifikacji merytorycznych i udokumentowanego odpowiedniego dowiadczenia w dziedzinie wspólnej polityki rybo³ówstwa oraz kontroli i inspekcji
po³owów. Do konkursu musi byæ zg³oszonych co najmniej dwóch kandydatów
zaproponowanych przez Komisjê po przeprowadzeniu procedury wyboru nastêpuj¹cej po publikacji og³oszenia o wolnym stanowisku w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej oraz publicznego wezwania do wyra¿enia zainteresowania w innych ród³ach. Zarz¹d mo¿e odwo³aæ dyrektora zarz¹dzaj¹cego
na wniosek Komisji lub jednej trzeciej swoich cz³onków. Powo³anie i odwo³anie dyrektora dokonuje siê na podstawie decyzji zarz¹du podjêtej wiêkszoci¹
dwóch trzecich g³osów swoich cz³onków. Mandat dyrektora zarz¹dzaj¹cego
wynosi piêæ lat. Mandat ten mo¿e byæ przed³u¿ony jeden raz na kolejne piêæ
lat na wniosek Komisji i zatwierdzony wiêkszoci¹ dwóch trzecich g³osów
cz³onków Zarz¹du.
4.3. Rada Doradcza
Agencja posiada cia³o o charakterze doradczym. W sk³ad Rady Doradczej
wchodz¹ przedstawiciele regionalnych komitetów doradczych, przewidzianych w art. 31 rozporz¹dzenia (WE) nr 2371/2002, w liczbie jednego przedstawiciela wyznaczonego przez ka¿dy taki komitet. Przedstawiciele mog¹ byæ
zastêpowani przez zastêpców mianowanych w tym samym czasie. Cz³onkowie Rady Doradczej nie mog¹ jednoczenie pe³niæ funkcji cz³onków Zarz¹du.
Rada Doradcza wyznacza jednego ze swoich cz³onków do wziêcia udzia³u
w obradach Zarz¹du bez prawa g³osu. Na wniosek dyrektora zarz¹dzaj¹cego
Rada Doradcza s³u¿y mu rad¹ w zakresie wykonywania jego obowi¹zków
zgodnie z niniejszym rozporz¹dzeniem. Radzie Doradczej przewodniczy dyrektor zarz¹dzaj¹cy. Rada zbiera siê na zaproszenie przewodnicz¹cego nie
rzadziej ni¿ raz do roku. Agencja zapewnia Radzie niezbêdne wsparcie logistyczne oraz udostêpnia sekretariat na jej posiedzenia. W posiedzeniach
Rady mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Zarz¹du.
4.4. Personel Agencji
Personel Agencji sk³ada siê z urzêdników mianowanych lub oddelegowanych tymczasowo przez Komisjê oraz z innych pracowników zatrudnionych
przez CFCA niezbêdnych dla wykonywania jej zadañ. Agencja mo¿e równie¿
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zatrudniaæ urzêdników tymczasowo oddelegowanych przez pañstwa cz³onkowskie.
W odniesieniu do personelu Agencji stosuje siê regulamin pracowniczy
urzêdników oraz warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, okrelone w rozporz¹dzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68
oraz zasady przyjête wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich dla
celów stosowania tego regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Do pracowników zatrudnionych przez Agencjê ma zastosowanie protokó³ w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich.

5. Finanse Agencji
Zasady finansowe Agencji przyjmuje zarz¹d po uzyskaniu zgody Komisji
oraz opinii Trybuna³u Obrachunkowego. Zasady te mog¹ nie odbiegaæ od
rozporz¹dzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z 23 grudnia 2002 r.
w sprawie ramowego rozporz¹dzenia finansowego dotycz¹cego organów okrelonych w art. 185 rozporz¹dzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
w sprawie rozporz¹dzenia finansowego maj¹cego zastosowanie do bud¿etu
ogólnego Wspólnot Europejskich, chyba ¿e jest to specjalnie wymagane dla
dzia³ania Agencji i odbywa siê za uprzedni¹ zgod¹ Komisji.
Agencja posiada swój bud¿et, którego tworzenie powi¹zane jest z sporz¹dzaniem przez dyrektora zarz¹dzaj¹cego projektu bilansu okrelaj¹cego
przewidywane dochody i wydatki CFCA na kolejny rok bud¿etowy. Sporz¹dzony projekt bilansu przekazywany jest Zarz¹dowi wraz z projektem planu
wykonawczego. Zgodnie z podstawow¹ zasad¹ dochody i wydatki winny siê
równowa¿yæ. Ka¿dego roku Zarz¹d, na podstawie projektu bilansu przewidywanych dochodów i wydatków, sporz¹dza bilans przewidywanych dochodów
i wydatków Agencji na kolejny rok bud¿etowy. Bilans zawieraj¹cy projekt
planu wykonawczego jest przekazywany Komisji przez Zarz¹d wraz z tymczasowym programem prac najpóniej do 31 marca. Bilans jest przekazywany przez Komisjê Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wraz ze wstêpnym
projektem bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej. Na podstawie bilansu Komisja wprowadza do wstêpnego projektu bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej
liczby szacunkowe, które uzna za konieczne do realizacji planu wykonawczego, jak równie¿ wielkoæ dotacji, którymi obci¹¿ony zastanie bud¿et ogólny,
który Komisja przedk³ada w³adzy bud¿etowej zgodnie z art. 272 TWE.
Bud¿et przyjêty przez Zarz¹d staje siê bud¿etem ostatecznym po ostatecznym przyjêciu bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej. W odpowiednich
przypadkach bud¿et mo¿e byæ korygowany. Tak szybko jak to mo¿liwe, Zarz¹d powiadamia w³adzê bud¿etow¹ o zamiarze realizacji ka¿dego projektu,
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który mo¿e mieæ znacz¹ce implikacje finansowe dla finansowania bud¿etu,
a w szczególnoci wszelkich projektów odnosz¹cych siê do nieruchomoci,
takich jak wynajem lub zakup budynków. Zarz¹d zobowi¹zany jest do informowania Komisji o takich przypadkach.
Dochody CFCA sk³adaj¹ siê z:
 wk³adu Wspólnoty zapisanego w bud¿ecie ogólnym Unii Europejskiej;
 op³at za us³ugi wiadczone przez Agencjê na rzecz pañstw cz³onkowskich;
 op³at za publikacje, szkolenia lub wszelkie inne us³ugi wiadczone
przez Agencjê.
Wydatki CFCA pokrywaj¹ koszty personelu, koszty administracyjne,
koszty infrastruktury i koszty operacyjne.
Dyrektor zarz¹dzaj¹cy wykonuje bud¿et Agencji. Najpóniej do 1 marca
nastêpuj¹cego po ka¿dym roku bud¿etowym ksiêgowy CFCA przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe ksiêgowemu Komisji wraz ze sprawozdaniem dotycz¹cym zarz¹dzania bud¿etem i finansami za dany rok bud¿etowy.
Ksiêgowy Komisji konsoliduje tymczasowe sprawozdanie finansowe instytucji i zdecentralizowanych organów zgodnie z art. 128 rozporz¹dzenia Rady
(WE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporz¹dzenia
finansowego maj¹cego zastosowanie do bud¿etu ogólnego Wspólnot Europejskich. Najpóniej do 31 marca nastêpuj¹cego po ka¿dym roku bud¿etowym
ksiêgowy Komisji przekazuje tymczasowe sprawozdanie finansowe Agencji
Trybuna³owi Obrachunkowemu, wraz ze sprawozdaniem dotycz¹cym zarz¹dzania bud¿etem i finansami za dany rok bud¿etowy. Sprawozdanie dotycz¹ce zarz¹dzania bud¿etem i finansami za dany rok bud¿etowy przekazywane
jest równie¿ Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Po otrzymaniu uwag
Trybuna³u dotycz¹cych tymczasowego sprawozdania finansowego Agencji,
zgodnie z art. 129 rozporz¹dzenia finansowego, dyrektor zarz¹dzaj¹cy sporz¹dza na w³asn¹ odpowiedzialnoæ ostateczne sprawozdanie finansowe
CFCA i przekazuje je do Zarz¹du w celu uzyskania jego opinii.
Zarz¹d wydaje opiniê dotycz¹c¹ ostatecznego sprawozdania finansowego
Agencji. Najpóniej do dnia 1 lipca nastêpnego roku dyrektor zarz¹dzaj¹cy
przekazuje sprawozdanie finansowe wraz z opini¹ Zarz¹du Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybuna³owi Obrachunkowemu. Sprawozdanie
finansowe jest publikowane. Agencja ustanawia stanowisko wewnêtrznego audytora, który dzia³a zgodnie z odpowiednimi normami miêdzynarodowymi.
Dyrektor zarz¹dzaj¹cy przekazuje Trybuna³owi Obrachunkowemu odpowied
na uwagi Trybuna³u najpóniej do dnia 30 wrzenia. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy
przesy³a tê odpowied równie¿ do Zarz¹du. Dyrektor zarz¹dzaj¹cy przedk³ada Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane do sprawnego stosowania procedury udzielenia absolutorium za
dany rok bud¿etowy zgodnie z art. 146 ust. 3 rozporz¹dzenia finansowego.
Przed dniem 30 kwietnia drugiego z kolei roku Parlament Europejski na
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zalecenie Rady udziela dyrektorowi zarz¹dzaj¹cemu Agencji absolutorium
w zwi¹zku z wykonaniem bud¿etu za dany rok.
W celu zwalczania nadu¿yæ finansowych, korupcji i innych dzia³añ niezgodnych z prawem w odniesieniu do Agencji maj¹ zastosowanie bez ¿adnych
ograniczeñ przepisy rozporz¹dzenia (WE) nr 1073/1999 dotycz¹cego dochodzeñ prowadzonych przez Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych (OLAF). Agencja zgodnie z porozumieniem miêdzyinstytucjonalnym
z 25 maja 1999 r., dotycz¹cym dochodzeñ wewnêtrznych prowadzonych przez
Europejski Urz¹d ds. Zwalczania Nadu¿yæ Finansowych, bezzw³ocznie wydaje odpowiednie przepisy dla ca³ego swojego personelu. Decyzje dotycz¹ce
finansowania oraz porozumienia wykonawcze, a tak¿e wynikaj¹ce z nich
dokumenty wyranie zastrzegaj¹, ¿e Trybuna³ Obrachunkowy i OLAF mog¹
w razie potrzeby przeprowadzaæ na miejscu kontrolê wród odbiorców funduszy Agencji oraz urzêdników odpowiedzialnych za ich przyznawanie.

6. Podsumowanie
Od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych Wspólnoty Europejskie rozpoczê³y
tworzenie zasad wspólnotowej polityki rybo³ówstwa. Opiera siê ona na koordynacji dzia³añ podejmowanych przez pañstwa cz³onkowskie w zakresie kontroli i inspekcji na swoich terytoriach l¹dowych, na wodach wspólnotowych
i miêdzynarodowych zgodnie z prawem miêdzynarodowym. Celem kontroli
i inspekcji po³owów jest zwalczanie nielegalnych, niezg³aszanych i nieuregulowanych po³owów. Istotnymi instrumentami tej¿e polityki sta³y siê regulacje prawne oraz utworzenie w 2005 r. Wspólnotowej Agencji Kontroli
Rybo³ówstwa.
Podstawowym zadaniem Agencji jest koordynacja operacyjna, obejmuj¹ca inspekcjê i kontrolê dzia³alnoci po³owowej, w tym przywóz, transport
i wy³adunek produktów rybo³ówstwa, a¿ do punktu, w którym produkty te s¹
odbierane przez pierwszego nabywcê po wy³adunku. Do celów koordynacji
operacyjnej Agencja opracowuje wspólne plany rozmieszczenia oraz organizuje operacyjn¹ koordynacjê kontroli i inspekcji prowadzonej przez pañstwa
cz³onkowskie.
Podstawowym organem Agencji jest Zarz¹d, który sk³ada siê z przedstawicieli pañstw cz³onkowskich i szeciu przedstawicieli Komisji. Na co dzieñ
Agencja jest zarz¹dzana przez dyrektora zarz¹dzaj¹cego. Agencja posiada
cia³o o charakterze doradczym  Radê Doradcz¹. Agencja posiada równie¿
w³asny bud¿et.
Istnienie Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybo³ówstwa przyczyni³o siê do
wprowadzenia zasad jednolitej polityki ochrony zasobów morskich na obszarach morskich znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ pañstw cz³onkowskich Unii

100

Magdalena Sitek

Europejskiej. Wyeliminowane zosta³o ekspansywne eksploatowanie morza
i wzajemne konkurowanie w tym obszarze. Kontrole i inspekcje doprowadzi³y do odtworzenia biologicznych zasobów morskich oraz gwarantuj¹ zachowanie ich dla przysz³ych pokoleñ. Taka polityka Unii Europejskiej, a wczeniej
Wspólnot Europejskich, jest zgodna z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.

Summary
Community Fisheries Control Agency (CFCA)
From the beginning of the seventieth the European Communities started to establish the principles of the Community fishing policy. The Community fishing policy is based on the coordination of the activities taken by the
Member States within the framework of the control and the inspection in
their land territories, on the Community and international waters according
to the international law. The purpose of the control and inspection of the
fishing is the combat against the illegal, non declared and non regulated
fishing. The fundamental instruments of this policy became the legal regulations and the Community Fishing Control Agency, established in 2005.
The general task of the Agency is the operational coordination, which is
carried out by the Agency. This coordination consists in the inspection and the
control of the fishing activities, including import, transport and unloading of
the fishing products, until the point where these products are received by
the first purchaser after the unloading. To achieve the operational coordination, the Agency works out the common plans of the distribution and it also
organizes the operational coordination of the control and the inspection,
which are enforced by the Member States.
The basic body of the agency is the administration, which consists of
the representatives of the Member States and six representatives of the
Commission. On an everyday basis the Agency is administrated by the administrative manager. The Agency has the consultative body called the Consultative Board. The Agency has also its own budget.
The existing of the Community Fishing Control Agency contributed to
introducing the equal policy of protecting the sea resources in the maritime
territories which are under the jurisdiction of the Member States of the
European Union. The expansive exploitation of the sea resources and the
mutual competing in this area were eliminated. The controls and the inspections which were introduced, brought to reproducing of the natural sea
resources and protecting them for the future generations. Such the policy of
the European Union, and earlier the European Communities, is accordant to
the rules of the balanced development.
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Instytucja Trybuna³u Królestwa (Riksretten)
w norweskiej praktyce konstytucyjno-ustrojowej
Uchwalona 16 maja 1814 r. przez Zgromadzenie Konstytucyjne w miejscowoci Eidsvoll Konstytucja Królestwa Norwegii powo³ywa³a do ¿ycia Trybuna³ Stanu (Riksretten). Pocz¹tkowo jego g³ównym zadaniem by³o egzekwowanie odpowiedzialnoci karnej cz³onków Rady Pañstwa, sêdziów S¹du
Najwy¿szego oraz cz³onków norweskiego parlamentu  Stortingu1. Odpowiedzialnoæ karna dotyczy³a czynów przestêpczych pope³nionych podczas sprawowania urzêdu przez najwy¿szych urzêdników pañstwowych. Podstawê
prawn¹ dzia³alnoci Trybuna³u Królestwa wprowadzi³a konstytucja (§ 86, 87),
jednak¿e poprawka konstytucyjna z 30 marca 2007 r. zmieni³a brzmienie art.
86: Trybuna³ Królestwa s¹dzi w pierwszej, a zarazem ostatniej instancji
w sprawach, w których parlament wnosi oskar¿enie przeciw cz³onkom rz¹du
i parlamentu oraz przeciw sêdziom S¹du Najwy¿szego za karalne albo inne
niezgodne z prawem czyny, gdy naruszaj¹ oni ich konstytucyjne obowi¹zki2.
W sk³ad Trybuna³u Królestwa wchodzili pocz¹tkowo deputowani Lagtingu
oraz cz³onkowie S¹du Najwy¿szego3, a jego przewodnicz¹cym by³ prezydent
1 W norweskiej praktyce ustrojowej, jak równie¿ w jêzyku potocznym termin Statsrådet
(Rada Pañstwa) rozumie siê jako: rz¹d, rada ministrów. Synonimicznie u¿ywa siê równie¿
terminu regjering (rz¹d). Natomiast termin Statsråd rozumieæ nale¿y jako: minister, cz³onek
rz¹du, cz³onek Rady Pañstwa.
2 Do tego czasu, tj. do 2007 r., obowi¹zywa³ zapis art. 86 Konstytucji Królestwa Norwegii
stanowi¹cy, ¿e Trybuna³ Królestwa s¹dzi w pierwszej, a zarazem ostatniej instancji w sprawach, w których parlament wnosi oskar¿enie przeciw cz³onkom rz¹du i parlamentu oraz przeciw sêdziom S¹du Najwy¿szego jako takim  czyli jako urzêdnikom najwy¿szych organów
pañstwowych, a nie jako osobom prywatnym.
3 Parlament Królestwa Norwegii (Storting) to zmodyfikowany parlament jednoizbowy,
sk³adaj¹cy siê z dwóch czêci: Lagtingu (42 deputowanych) i Odelstingu (127 deputowanych).
W procesie ustawodawczym Lagting pe³ni funkcjê izby wy¿szej. Zarówno w procesie ustawodawczym, jak i podczas wybierania sêdziów Trybuna³u Królestwa sporód cz³onków Lagtingu
parlament obraduje w niepe³nym sk³adzie, zachowuj¹c podzia³ na dwie czêci. Natomiast
w trybie in pleno podejmuje decyzje odnosz¹ce siê do uchwa³y bud¿etowej, akcesu do organizacji
miêdzynarodowych, nak³adania op³at, ce³ i podatków oraz nowelizacji konstytucji. Uchwa³y
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Lagtingu. Trybuna³ rozpoznawa³ dan¹ sprawê w sk³adzie co najmniej
15 cz³onków, z czego 5 by³o sêdziami S¹du Najwy¿szego, a 10  deputowanymi Lagtingu (§ 87). Rozwi¹zanie to mia³o stanowiæ niejako gwarancjê po³¹czenia jurydycznej wiedzy z politycznym dowiadczeniem4. Jednak¿e 20 lutego 2007 r. ustawodawca norweski zmieni³ postanowienie art. 87 ustawy
zasadniczej. Nowelizacja ta dotyczy³a liczby cz³onków sk³adu orzekaj¹cego
Trybuna³u Królestwa. Liczbê tê zmniejszono do 11 osób, z czego 5 to sêdziowie S¹du Najwy¿szego (z najd³u¿szym sta¿em), a reszta to cz³onkowie Komisji Trybuna³u Królestwa wybieranej przez parlament  Storting5. Cz³onkiem
Komisji Trybuna³u Królestwa nie mo¿e byæ deputowany ani cz³onek rz¹du.
Wczeniej, tj. do 2007 r., decyzje o wniesieniu oskar¿enia podejmowane by³y
na posiedzeniach wiêkszoci¹ g³osów, za wnioskodawc¹ by³a Komisja Protoko³ów (Protokollkomiteen). Organem wnosz¹cym oskar¿enie przeciwko konkretnym osobom by³ Odelsting. Na skutek nowelizacji wprowadzonej w 2007 r.
organem wnosz¹cym oskar¿enie jest obecnie parlament. G³osowanie o postawieniu przed Trybuna³em Królestwa odbywa siê na obradach plenum i przeprowadza siê je w trybie zwyk³ej wiêkszoci6. Wedle nowej regulacji przewodnicz¹cym Trybuna³u Królestwa (Riksrettens president) jest sêdzia przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego w S¹dzie Najwy¿szym (Høyesterettsjustitiarius).
Parlamentowi powierza za ustawodawca rolê oskar¿yciela oraz cia³a wnosz¹cego oskar¿enie do Trybuna³u. Organem rozpatruj¹cym zasadnoæ oskar¿enia, jak i równie¿ zasadnoæ wniesienia oskar¿enia do Trybuna³u jest Komisja Odpowiedzialnoci Parlamentarnej (Stortingets ansvarskommisjon)7.
Wspomniana nowelizacja zast¹pi³a Komisjê Protoko³ów (Protokollkomiteen)
Parlamentarn¹ Komisj¹ Kontroli i Kontroli Konstytucyjnoci (Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité), która jest organem pomocniczym Trybuna³u8.

podjête przez po³¹czone obie izby Stortingu nosz¹ ogóln¹ nazwê Stortingets plenarvedtak (parlamentarne uchwa³y plenarne). Ca³oci¹ prac parlamentu norweskiego kieruje Prezydium, na
którego czele stoi Prezydent Parlamentu. Zarówno Lagting, jak i Odelsting posiadaj¹ w³asne
gremia kierownicze.
4 J. Andenæs, Statsforfatningen i Norge, Oslo 1997, s. 171.
5 Cz³onkowie Komisji Trybuna³u Królestwa (Riksrettsutvalg) wybierani s¹ przez parlament na 6-letni¹ kadencjê.
6 K. Lilleholt, Oversikt over Norges rett, Oslo 2009, s. 78
7 Komisja Odpowiedzialnoci Parlamentarnej (Stortingets ansvarskommisjon) jest niezale¿nym organem powo³ywanym przez parlament. Sk³ada siê z 5 cz³onków wybieranych na 7letnie kadencje. G³ównym zadaniem komisji jest rozpatrywanie spraw dotycz¹cych odpowiedzialnoci konstytucyjnej oraz zasadnoci oskar¿enia urzêdnika pañstwowego. Komisja
rozstrzyga o zasadnoci rozpoczêcia procedury wniesienia oskar¿enia do Trybuna³u Królestwa
przeciwko urzêdnikowi pañstwowemu.
8 Komisja Kontroli i Kontroli Konstytucyjnoci (Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité) jest parlamentarn¹ komisj¹ specjaln¹, zajmuj¹c¹ siê kwesti¹ konstytucyjnoci oraz kontrol¹ m.in.: protoko³ów rz¹dowych, rz¹dowych nominacji urzêdniczych oraz rocznego sprawozdania rz¹du dotycz¹cego wdra¿ania uchwa³ parlamentarnych.
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1. Odpowiedzialnoæ karna przed Trybuna³em Królestwa
Kwestiê odpowiedzialnoci karnej przed Trybuna³em Królestwa reguluje
ustawa o odpowiedzialnoci za czyny przestêpcze z oskar¿enia Trybuna³u
Królestwa (Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett)9. Je¿eli
ustawa nie stanowi inaczej, to przepisy karne oraz przepisy o zadoæuczynieniu stosuje siê uzupe³niaj¹co. Przedmiotem odpowiedzialnoci karnej przed
Trybuna³em s¹ czyny przestêpcze oraz naruszenie konstytucyjnych obowi¹zków. Równie¿ czyny pope³nione nieumylnie stanowi¹ podstawê wniesienia
oskar¿enia10.
Ustawodawca przewiduje karê grzywny b¹d karê do piêciu lat wiêzienia
dla cz³onka Rady Pañstwa (Statsrådet), który poprzez dzia³anie b¹d zaniechanie:
 spowoduje, ¿e zostanie podjêta decyzja bez wymaganej zgody parlamentu,
 spowoduje, ¿e decyzja parlamentu nie zostanie wprowadzona w ¿ycie
b¹d podjête dzia³anie nie bêdzie w zgodzie z postanowieniem parlamentu,
 spowoduje, ¿e protoko³y, dokumenty albo zeznania, które powinny byæ
ujawnione parlamentowi, zostan¹ zatajone,
 spowoduje, ¿e rozliczenia finansowe pañstwa nie zostan¹ przed³o¿one
Najwy¿szej Izbie Kontroli11.
Równie¿ sankcj¹ 5 lat pozbawienia wolnoci b¹d kar¹ grzywny zagro¿one jest zatajenie albo podanie niew³aciwych informacji dla wyjanienia
sprawy maj¹cej du¿e znaczenie. Cz³onek Rady Pañstwa (rz¹du) ponosi równie¿ odpowiedzialnoæ do 5 lat pozbawienia wolnoci, jeli nie dope³ni obowi¹zku sk³adania wyjanieñ przed parlamentem. Dzia³anie cz³onka Rady
Pañstwa, które przyczynia siê do niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania w³asnoci pañstwowej, zagro¿one jest kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoci
(§ 10). Natomiast art. 11 stanowi, ¿e ka¿de dzia³anie cz³onka rz¹du, które nie
jest penalizowane w niniejszej ustawie, polegaj¹ce na dzia³aniu b¹d zaniechaniu, naruszaj¹ce postanowienia konstytucji oraz innych ustaw, zagro¿one
jest kar¹ pozbawienia wolnoci do lat 10. Umylne niestawienie siê na obrady parlamentu przez deputowanego bez uzasadnionego powodu karane jest
kar¹ grzywny (§ 4). Równie¿ naruszenie regulaminu obrad parlamentu (Stortingets forretningsorden) zagro¿one jest kar¹ grzywny. Czyny przestêpcze
9
10

LOV 1932-02-05 nr 01: Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett.
Ustawa nie wprowadza rozró¿nienia ze wzglêdu na umylnoæ i nieumylnoæ pope³nienia czynu przestêpczego. Jej postanowienia stosuje siê zarówno do czynów pope³nionych umylnie, jak i nieumylnie (§ 4).
11 Omawiana tutaj ustawa zosta³a uchwalona w 1932 r. i pomimo licznych nowelizacji
zawiera nadal archaiczne nazewnictwo. W art. 8 lit. c ustawodawca wymienia instytucjê Statsrevisjonen (pañstwowa izba kontroli), która na mocy uchwa³y parlamentu z 4 marca 1938 r.
zmieni³a nazwê na Riksrevisjonen  odpowiednik polskiej Najwy¿szej Izby Kontroli.
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wymienione w art. 121 ustawy o prawie karnym materialnym (Almindelig
borgerlig Straffelov  Straffeloven) zagro¿one s¹ kar¹ pozbawienia wolnoci
do lat 512. Cz³onkowi rz¹du, który nie sk³ada dymisji po udzieleniu przez
parlament wotum nieufnoci wobec niego b¹d wobec ca³ego rz¹du, grozi
kara pozbawienia wolnoci do lat 10 lub kara pozbawienia sprawowanego
urzêdu, lub kara grzywny13. W taki sam sposób karany jest minister (cz³onek Rady Pañstwa) przekraczaj¹cy swoje uprawnienia w zwi¹zku z pe³nieniem urzêdu14 .
Ustawodawca przewiduje karê grzywny, odpowiedzialnoæ finansow¹
b¹d karê do 10 lat pozbawienia wolnoci dla sêdziego S¹du Najwy¿szego,
który:
 udzieli wskazówek, informacji osobie, która jest stron¹ w sprawie tocz¹cej siê przez S¹dem Najwy¿szym,
 dopuci siê naruszenia postanowieñ ustawy zasadniczej poprzez sporz¹dzon¹ opiniê b¹d propozycjê,
 dopuci siê podczas pe³nienia urzêdu poprzez dzia³anie b¹d zaniechanie naruszenia postanowieñ ustawy zasadniczej b¹d innych ustaw.
Regulacja ta dotyczy równie¿ cz³onków S¹du Najwy¿szego bêd¹cych jednoczenie cz³onkami Trybuna³u Królestwa (§ 17). Za ka¿de przestêpstwo
Trybuna³ mo¿e orzec karê utraty pe³nionego urzêdu jako karê uzupe³niaj¹c¹
(§ 3). Jako karê dodatkow¹ mo¿e te¿ orzec karê utraty prawa wyborczego
oraz karê utraty prawa do pe³nienia funkcji w organach i instytucjach pañstwowych na czas okrelony przez Trybuna³. W kwestii terminów przedawnieñ
ustawodawca odsy³a do postanowieñ ustawy o prawie karnym materialnym
(Almindelig borgerlig Straffelov  Straffeloven)15. Bieg terminu przedawnienia
zostaje przerwany w chwili podjêcia decyzji o postawieniu oskar¿enia b¹d
w chwili podjêcia decyzji o przeprowadzeniu dochodzenia celem wyjanienia
sprawy. W takim wypadku decyzja o postawieniu oskar¿enia musi zapaæ
w terminie jednego roku od chwili wszczêcia dochodzenia (§ 5 ust. 2).
12 Art. 121 norweskiej ustawy karnej (Almindelig borgerlig Straffelov  Straffeloven) wymienia przestêpstwo naruszenia obowi¹zku dochowania tajemnicy s³u¿bowej pope³nione umylnie b¹d nieumylnie.
13 Art. 15 ustawy o odpowiedzialnoci za czyny przestêpcze z oskar¿enia Trybuna³u Królestwa (Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett) wymienia wniosek o dymisjê
cz³onka rz¹du w przypadkach wymienionych w art. 15 ust. 1 Konstytucji Królestwa Norwegii.
14 Art. 15 ust. 3 Konstytucji Królestwa Norwegii stanowi: gdy parlament podj¹³ decyzjê
o udzieleniu wotum nieufnoci wobec rz¹du, podejmowane mog¹ byæ jedynie takie czynnoci,
które s¹ nieodzowne w prawid³owym wykonywaniu urzêdu. Zgodnie z poprawk¹ konstytucyjn¹
nr 364 z 30 marca 2007 r. rz¹d, wobec którego wyra¿one zosta³o wotum nieufnoci, zobowi¹zany
jest ust¹piæ.
15 Art. 5 ust. 1 ustawy o odpowiedzialnoci za czyny przestêpcze z oskar¿enia Trybuna³u
Królestwa (Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett) stanowi, ¿e w zakresie
terminów przedawnieñ zastosowanie maj¹ przepisy szóstego rozdzia³u Almindelig borgerlig
Straffelov  Straffeloven.
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2. Procedura postêpowania przed Trybuna³em Królestwa
Zgodnie z postanowieniem art. 1 ustawy o postêpowaniu s¹dowym przed
Trybuna³em Królestwa (Lov om rettergangsmåten i riksrettssaker)16, postêpowanie przed Trybuna³em jest jawne, jednak¿e rozprawy mog¹ odbywaæ siê
z wy³¹czeniem jawnoci ze wzglêdu na szczególne okolicznoci tego wymagaj¹ce17. Sama rozprawa o wy³¹czenie jawnoci postêpowania przed Trybuna³em jest niejawna.
Rozprawy przed Trybuna³em Królestwa maj¹ formê ustn¹ (§ 2). Podczas
rozprawy sporz¹dzany jest protokó³ s¹dowy, zatwierdzany przez prezydenta
parlamentu. Do protoko³u wpisywane s¹ zeznania i wyjanienia oskar¿onego,
obrony, wiadków oraz bieg³ych w zakresie wyznaczonym przez Trybuna³.
Istnieje mo¿liwoæ wydania przez Trybuna³ decyzji o rezygnacji z protoko³owania i zast¹pienia tej czynnoci technik¹ elektroniczn¹. Zapis przebiegu
rozprawy dokonany w ten sposób mo¿e zostaæ decyzj¹ Trybuna³u upubliczniony (§ 2). Rozprawy przed Trybuna³em Królestwa odbywaj¹ siê w S¹dzie
Najwy¿szym. Jeli jednak zachodzi uzasadniona potrzeba zmiany miejsca
pierwszej rozprawy, decyzje w tej sprawie podejmuje przewodnicz¹cy Trybuna³u. Decyzje o zmianie miejsca rozprawy kolejnej podejmuje Trybuna³
w pe³nym sk³adzie (§ 3).
Jeli przewodnicz¹cy Trybuna³u zostanie uznany za niezdolnego do dalszego przewodniczenia ze wzglêdu na brak bezstronnoci, jego miejsce zajmuje najstarszy sêdzia S¹du Najwy¿szego. Równie¿ w przypadku, gdy wobec
innego cz³onka Trybuna³u Królestwa zajdzie uzasadnione podejrzenie co do
jego bezstronnoci b¹d jest on nieobecny, na jego miejsce wchodzi cz³onek
Komisji Trybuna³u Królestwa (en av Riksrettsutvalgets valgte). W przypadku,
gdy jeden z sêdziów Trybuna³u by³ nieobecny podczas jednej lub kilku rozpraw,
mo¿e on zostaæ usuniêty ze stanowiska sêdziego Trybuna³u. Sêdzia ten nie
bierze wówczas udzia³u w posiedzeniu, na którym podejmowana jest decyzja
o jego odsuniêciu (§ 7).
Kwestiê niestawiennictwa oskar¿onego przed Trybuna³em reguluje art. 8
omawianej ustawy stanowi¹c, ¿e oskar¿ony wzywany jest do stawiennictwa
osobistego przed Trybuna³em, jednak¿e jego nieobecnoæ nie wstrzymuje postêpowania, chyba ¿e jego nieobecnoæ jest usprawiedliwiona i Trybuna³
uzna, ¿e jego obecnoæ jest nieodzowna ze wzglêdu na z³o¿enie zeznañ
w danej sprawie.
16 LOV 1932-02-05 nr 02: termin riksrettssak oznacza postêpowanie przed Trybuna³em
Królestwa (postawienie w stan oskar¿enia o pope³nienie przestêpstwa w czasie pe³nienia funkcji publicznej najwy¿szych urzêdników pañstwowych)  M. J. Filipek, S³ownik terminologii
prawniczej norwesko-polski, polsko-norweski, Warszawa 2010, s. 116.
17 Ustawodawca norweski wymienia tu wzgl¹d na stosunki z innym pañstwem (forhold til
en fremmed makt).
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Postêpowanie dowodowe przeprowadza siê bezporednio przed Trybuna³em, który mo¿e zarz¹dziæ przeprowadzenie postêpowania dowodowego we
w³aciwym s¹dzie rejonowym (tingretten)18. Na decyzjê s¹du rejonowego
wnosi siê apelacjê do Trybuna³u Królestwa19.
Jeli Trybuna³ uzna za celowe, wiadkowie sk³adaj¹cy zeznania mog¹
zostaæ przes³uchani przez komisjê utworzon¹ z trzech cz³onków Trybuna³u,
z czego jeden jest sêdzi¹ S¹du Najwy¿szego i pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego
komisji. Zeznania i wyjania wiadków z³o¿one przed komisj¹ s¹ czytane na
g³os na posiedzeniu pe³nego sk³adu Trybuna³u, natomiast dowody pisemne
w formie dokumentów przedk³adane podczas postêpowania dowodowego s¹
odczytywane podczas rozprawy w zakresie, w jakim Trybuna³ uzna to za
celowe i nieodzowne (§ 7 ust. 4).
Ka¿dy obywatel Królestwa Norwegii, jak równie¿ osoba przebywaj¹ca na
terenie pañstwa w przypadku wezwania w roli wiadka ma obowi¹zek stawienia siê przed Trybuna³em. Uregulowanie to dotyczy równie¿ bieg³ych
s¹dowych (§ 10 ust. 1). Trybuna³ podejmuje decyzje w sprawie zeznañ mog¹cych mieæ znaczenie dla bezpieczeñstwa kraju i stosunków z obcym pañstwem, podejmuje równie¿ decyzjê o zdjêciu ze wiadka sk³adaj¹cego zeznania obowi¹zku dochowania tajemnicy s³u¿bowej. Przepisy o obowi¹zku
z³o¿enia zeznañ, obowi¹zku sporz¹dzenia opinii przez bieg³ego, jak równie¿
o przes³uchiwaniu wiadków, bieg³ych znajduj¹ odpowiednio zastosowanie20.
Jednoczenie wiadkowie zachowuj¹ prawo do zadoæuczynienia zgodnie
z przepisami ogólnymi, za Trybuna³ mo¿e zas¹dziæ zadoæuczynienie wy¿sze
ni¿ przewidziane ustawowo. Zadoæuczynienie dla bieg³ych ustala Trybuna³,
a wiadczenie wype³nia Skarb Pañstwa (§ 10 ust. 3).
Kwestiê zas¹dzenia kary na mocy wyroku ustawodawca rozwi¹za³
w nastêpuj¹cy sposób: aby zas¹dziæ karê na mocy wyroku Trybuna³u, wiêkszoæ sk³adu orzekaj¹cego musi g³osowaæ za skazaniem oskar¿onego. W przypadku, gdy zachodzi równowaga g³osów, decyduj¹ce znaczenie ma g³os przewodnicz¹cego Trybuna³u 21. Ka¿dy cz³onek Trybuna³u mo¿e za¿¹daæ
poddania decyzji pod ponowne obrady b¹d pod g³osowanie (§ 11 ust. 2).
W chwili podjêcia decyzji o postawieniu w stan oskar¿enia parlament
wybiera jednego lub kilku oskar¿ycieli, a przewodnicz¹cy parlamentu przesy³a postanowienie o postawieniu w stan oskar¿enia rz¹dowi oraz prezesowi
S¹du Najwy¿szego, który jednoczenie piastuje stanowisko przewodnicz¹cego
18 W norweskiej strukturze s¹downictwa tingrett jest s¹dem pierwszej instancji, dlatego
wydaje siê byæ zasadne u¿ycie polskiego ekwiwalentu s¹d rejonowy.
19 Jest to sytuacja szczególna, bowiem w postêpowaniu s¹dowym w sprawach zarówno
karnych, jak i cywilnych apelacjê od wyroku s¹du rejonowego (tingretten) jako s¹du pierwszej
instancji wnosi siê do s¹du okrêgowego (lagmannsretten).
20 Przepisy te zawarte s¹ w ustawie o mediacji i postêpowaniu w sprawach cywilnych (Lov
om mekling og rettergang i sivile tvister, tvisteloven).
21 Art. 11 ust. 1 ustawy o postêpowaniu s¹dowym przed Trybuna³em Królestwa (Lov om
rettergangsmåten i riksrettssaker).
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Trybuna³u. Parlament wysy³a równie¿ kopiê aktu oskar¿enia do prezesa
S¹du Najwy¿szego. Oskar¿ony osobicie wyznacza obroñcê (§ 15).
Ustawodawca norweski kwestiê kontroli zasadnoci wszczynania postêpowania przed Trybuna³em powierza Komisji Odpowiedzialnoci Parlamentarnej (Stortingets ansvarskommisjon). Komisja ta wydaje opiniê na temat
podstawy prawnej egzekwowania odpowiedzialnoci konstytucyjnej, przekazuj¹c raport do parlamentu. Komisja ta, podobnie jak policja i prokuratura,
mo¿e wszcz¹æ dochodzenie b¹d ledztwo w badanej sprawie (§ 33).
W swej d³ugiej historii Trybuna³ Królestwa omiokrotnie wszczyna³ postêpowanie. Za ka¿dym razem oskar¿onym by³ cz³onek rz¹du. Procesy przed
Trybuna³em odbywa³y siê kolejno w latach: 18141816 (sprawa ministra
Frederika Gottschalk von Haxthausena), 1821 (sprawa ministra Thomasa
Fastinga), 18211822 (sprawa ministra Johana Wedel-Jarlsberga), 1827
(sprawa ministra Colletta), 1836 (sprawa premiera Løvenskiolda), 1845
(sprawa ministra Jørgena Hermana Vogta), 18831884 (sprawa premiera
Christiana Augusta Selmera), 19261927 (sprawa premiera Abrahama Berge
i szeciu ministrów jego rz¹du: O. S. Klingenberga, C. F. Micheleta, C. Middelthona, J. Rye Holmboe, A. Vengera oraz K. W. Wefringa). Kilkukrotnie
parlament (ostatni raz w 2007 r.) rozwa¿a³ mo¿liwoæ postawienia oskar¿enia
i wszczêcia postêpowania przed Trybuna³em, jednak¿e wnioski oddalano.

Podsumowanie
Wyczerpuj¹ce i wnikliwe studium prawnoporównawcze wykaza³oby pewne podobieñstwa i wspólne regulacje prawne miêdzy norweskim Trybuna³em
Królestwa a polskim Trybuna³em Stanu. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e Trybuna³ norweski jest instytucj¹ znacznie starsz¹, powo³an¹ do ¿ycia jeszcze
w epoce napoleoñskiej22 . W drugiej po³owie XIX w. odegra³ on bardzo wa¿n¹
historyczn¹ rolê  by³ wykorzystywany jako broñ w politycznej walce parlamentu z rz¹dem i w³adz¹ królewsk¹. Parlament tylko poprzez postêpowanie
przed Trybuna³em mia³ mo¿liwoæ odwo³ania ministra, którego król faworyzowa³. Wraz z wyrokiem Trybuna³u z 1884 r. w sprawie premiera Christiana
Augusta Selmera nasta³a era parlamentarnej odpowiedzialnoci rz¹du. Data
ta zapisa³a siê w historii norweskiej myli ustrojowo-konstytucyjnej jako
narodziny parlamentaryzmu oraz instytucji wyra¿ania wotum nieufnoci.
We wspó³czesnej Norwegii Trybuna³ nie jest ju¿ traktowany jako polityczna broñ w walce pomiêdzy parlamentem i rz¹dem. Wydaje siê wiêc za22 Trybuna³ Królestwa zosta³ powo³any na mocy Konstytucji Królestwa Norwegii, uchwalonej 16 maja 1814 r., za polska instytucja Trybuna³u Stanu wprowadzona zosta³a na mocy
konstytucji marcowej w 1921 r.
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sadne stwierdzenie, ¿e to w³anie rozwój parlamentaryzmu przyczyni³ siê do
zmniejszenia roli i potrzeby wszczynania postêpowania przed Trybuna³em23.
Wraz z rozwojem parlamentaryzmu i pojawieniem siê instytucji wotum nieufnoci wyra¿anej rz¹dowi b¹d konkretnemu ministrowi poprzez parlament
zmniejszy³a siê znacz¹co rola oraz zasadnoæ wszczynania procesu przed
Trybuna³em. Mo¿na zatem przychyliæ siê ku pogl¹dowi g³osz¹cemu, ¿e odpowiedzialnoæ parlamentarna zast¹pi³a odpowiedzialnoæ konstytucyjn¹24.
W tym aspekcie Trybuna³ okaza³ siê efektywn¹ broni¹ w rêkach wiêkszoci
parlamentarnej w sporach z w³adz¹ królewsk¹ i rz¹dem. Twórcom regulacji
prawnych powo³uj¹cych Trybuna³ nie chodzi³o o utworzenie s¹du zajmuj¹cego siê sporami konstytucyjnymi, który rozstrzyga³by spory natury konstytucyjnej, wydaj¹c wi¹¿¹ce decyzje. Trybuna³ Królestwa jest w istocie od samego
pocz¹tku s¹dem karnym egzekwuj¹cym odpowiedzialnoæ konstytucyjn¹. Nie
tworz¹c zatem sam wyk³adni przepisów konstytucji, Trybuna³ wydawa³
w praktyce wyroki prawotwórcze25.
Krytyka procedury postêpowania przed Trybuna³em doprowadzi³a do
uchwalenia przez parlament w 2007 r. licznych zmian dotycz¹cych jego dzia³ania. Celem ich wprowadzenia by³o zredukowanie mo¿liwoci wykorzystywania Trybuna³u do egzekwowania politycznych przekonañ oraz odpolitycznienie procedury. Trybuna³ sta³ siê wiêc s¹dem szczególnym sensu stricto,
w³aciwym do egzekwowania ograniczonej odpowiedzialnoci konstytucyjnej26.
We wspó³czesnej norweskiej doktrynie prawnej trwa od lat dyskusja na
temat celowoci zreformowania b¹d nawet rozwi¹zania Trybuna³u Królestwa jako instytucji nie u¿ywanej i przekazania jego kompetencji s¹dom
powszechnym27 . Pogl¹d doktryny norweskiej sk³ania siê ku przekonaniu, ¿e
Trybuna³ spe³ni³ swoj¹ historyczn¹ misjê, bêd¹c wa¿nym elementem kontroli
parlamentarnej i przyczyniaj¹c siê do rozwoju parlamentaryzmu, jednak¿e
w dzisiejszej rzeczywistoci znaczenie i realna potrzeba funkcjonowania Trybuna³u znacznie zmala³y. Nale¿y jednak pamiêtaæ o powadze, jak równie¿
o znaczeniu politycznym tej instytucji, polegaj¹cym na funkcjonowaniu organu
powo³anego specjalnie do egzekwowania odpowiedzialnoci konstytucyjnej.

23
24
25

J. Andenæs, op. cit., s. 172.
Ibidem, s. 172173.
Wyrok w sprawie premiera Christiana Augusta Selmera, prze³omowy dla norweskiej
myli ustrojowo-konstytucyjnej, wprowadza³ instytucjê wyra¿ania przez parlament wotum nieufnoci wobec rz¹du.
26 K. Lilleholt, op. cit., s. 78.
27 Pogl¹d taki wyrazi³ m.in. B. Berg, stwierdzaj¹c, ¿e Trybuna³ Królestwa jest dzi bezu¿ytecznym anachronizmem (Makt uten ansvar?: om Riksretten i vår tid, 1997, s. 65168).
Celowoæ istnienia Trybuna³u kwestionowali równie: Eivind Smith (ibidem, s. 1326) oraz Johs
Andenæs (op. cit., s. 173).
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Summary
The Constitutional Court of the Realm (Riksretten)
in the constitutional system of Norway
The Constitutional Court of the Realm (Riksrett), is a judicial process
with the power to convict Members of Parliament, Members of the Council of
State and Supreme Court Justices for criminal acts performed in line of
duty. The Constitutional Court of the Realm (Impeachment) is based on the
Constitution of Norway §§ 86 and 87. The court consists of eleven members,
five from The Supreme Court and six lay members chosen by Parliament.
Impeachment has been used eight times, the last case being held in
1927. The responsibility to act as prosecutor is held by the parliament.
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Instytucja komisji ledczej w Polsce
Celem niniejszego artyku³u nie jest dokonanie wyczerpuj¹cej analizy
odnosz¹cej siê do organizacji i trybu postêpowania komisji ledczej, a jedynie
zwrócenie uwagi na wybrane problemy zwi¹zane z funkcjonowaniem komisji
ledczych w Polsce ze szczególnym uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych aktów
prawnych i orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego:
1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.);
2) Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji ledczej (tekst
jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1218 z pón. zm.);
3) Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. nr 100, poz. 908);
4) Uchwa³a Sejmu RP z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powo³ania
komisji ledczej do zbadania rozstrzygniêæ dotycz¹cych przekszta³ceñ kapita³owych i w³asnociowych w sektorze bankowym oraz dzia³añ organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. (M.P. nr 24,
poz. 265);
5) Uchwa³a Sejmu RP z dnia 11 stycznia 2008 r. o powo³aniu Komisji
ledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wp³ywu przez
cz³onków Rady Ministrów, Komendanta G³ównego Policji, Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, prokuratorów i osoby pe³ni¹ce funkcje w organach wymiaru sprawiedliwoci w celu wymuszenia przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków w zwi¹zku z postêpowaniami karnymi
oraz czynnociami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udzia³em lub
przeciwko cz³onkom Rady Ministrów, pos³om na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 padziernika 2005 r. do 16 listopada
2007 r. (M.P. nr 5, poz. 51);
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6) Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 1999 r., K. 8/99
(OTK ZU 1999, nr 3, poz. 41);
7) Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 22 wrzenia 2006 r., U 4/6
(M.P. nr 66, poz. 680);
8) Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2008 r., U 1/08
(M.P. nr 91, poz. 788).

1. Instytucja komisji ledczej a funkcja kontrolna Sejmu RP
Instytucja komisji ledczych znana jest nie tylko w naszym kraju, funkcjonuje bowiem w wielu europejskich parlamentach1 . W Polsce Sejm uzyska³
kompetencje do powo³ywania tego typu komisji po raz pierwszy na mocy
Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. nr 44, poz. 267), która w art. 34
stanowi³a, i¿ Sejm mo¿e wy³aniaæ i naznaczaæ dla zbadania poszczególnych
spraw nadzwyczajne komisje z prawem przes³uchiwania stron interesowanych oraz wzywania wiadków i rzeczoznawców. Zakres dzia³ania i uprawnieñ tych komisji uchwala Sejm. Z kolei Konstytucja PRL z dnia 22 lipca
1952 r. (Dz.U. nr 33, poz. 232)2 przewidywa³a tê instytucjê w art. 21. Obecnie
art. 111 Konstytucji RP przej¹³ dotychczasowy model komisji ledczych, pos³uguj¹c siê po raz pierwszy t¹ nazw¹3.
Bogus³aw Banaszak charakteryzuje pojêcie komisji ledczej poprzez
wskazanie nastêpuj¹cych jej cech:
1) jest ona wewnêtrznym organem parlamentu (w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej mo¿emy mówiæ o jednej jego izbie  Sejmie), w sk³ad którego
wchodz¹ wy³¹cznie jego cz³onkowie (pos³owie), a tym samym ani Senat, ani
Zgromadzenie Narodowe nie jest uprawnionym organem do tworzenia komisji ledczych;
2) zosta³a wyposa¿ona w uprawnienia ledcze;
3) celem jej dzia³alnoci jest zbadanie okrelonego przez Sejm stanu
faktycznego b¹d prawnego;
4) dla realizacji postawionego przed komisj¹ zadania wyposa¿ono j¹
w uprawnienia w³adcze wobec podmiotów nie tylko reprezentuj¹cych w³adzê
wykonawcz¹, ale i wobec podmiotów spoza tego grona;
5) rezultaty prac komisji stanowi¹ podstawê do podjêcia przez Sejm
decyzji w ramach jego kompetencji kontrolnej;
1 Zob. szerzej na ten temat: B. Banaszak, Komisje ledcze we wspó³czesnym parlamentaryzmie pañstw demokratycznych, Warszawa 2007, s. 2558.
2 Tak¿e ustawa konstytucyjna z dnia 17 padziernika 1992 r. o wzajemnych stosunkach
miêdzy w³adz¹ ustawodawcz¹ i wykonawcz¹ Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. nr 84, poz. 426) przewidywa³a instytucjê komisji ledczej w art. 11.
3 L. Garlicki, Komentarz do art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] L. Garlicki
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001, s. 2.
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6) rezultaty prac komisji ledczej maj¹ równie¿ charakter informacyjny4.
Komisjê ledcz¹ nale¿y okreliæ jako nadzwyczajny rodek kontroli parlamentarnej, który mo¿e byæ u¿yty w przypadku koniecznoci zajêcia siê
spraw¹ o istotnym znaczeniu, wymagaj¹c¹ zebrania wielu informacji, tak¿e
od podmiotów, które nie ponosz¹ i ponosiæ nie mog¹ politycznej odpowiedzialnoci przed Sejmem. Co istotne, komisja ledcza jest jedynie pomocniczym
organem Sejmu powo³ywanym do kontroli rz¹du i administracji w drodze samodzielnego ustalania faktycznego obrazu dzia³alnoci egzekutywy, a w szczególnoci ustalania odpowiedzialnoci za zachodz¹ce w tej dziedzinie nieprawid³owoci5.
Komisja ledcza jest tak¿e szczególn¹ odmian¹ komisji sejmowych, a tym
samym mo¿liwe jest (poza kwestiami uregulowanymi w ustawie o sejmowej
komisji ledczej) odnoszenie jej do zasad ustroju i dzia³ania innych komisji
sta³ych. Co jednak najwa¿niejsze, komisja ledcza mo¿e byæ przez Sejm powo³ana, ale tylko do zbadania okrelonej sprawy. Oczywicie nie ma jakichkolwiek przeszkód prawnych, aby w danej kadencji dzia³a³o równolegle wiele
komisji ledczych. Potwierdzeniem tego stanu jest obecna sytuacja w polskim
Sejmie, w którym liczba jednoczenie dzia³aj¹cych komisji ci¹gle siê zwiêksza. Moim zdaniem Sejm pos³uguje siê tym instrumentem o wiele za czêsto.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, komisje ledcze mog¹ badaæ wy³¹cznie dzia³alnoæ organów i instytucji publicznych wyranie objêtych kontrol¹ Sejmu przez Konstytucjê i ustawy, a poza zakresem tej kontroli pozostaje w szczególnoci dzia³alnoæ podmiotów prywatnych, które nie wykonuj¹
¿adnych zadañ z zakresu administracji publicznej ani nie korzystaj¹ z pomocy pañstwa6. Ponadto poza zakresem dzia³ania komisji ledczej pozostaj¹
organy konstytucyjnie wyposa¿one w przymiot niezawis³oci i niezale¿noci
(jak to ma miejsce w przypadku s¹dów i trybuna³ów) albo tylko w przymiot
niezale¿noci od innych organów w³adzy w pe³nym lub czêciowym zakresie
(np. Narodowy Bank Polski)7.
Oczywicie nie ma przeszkód natury formalnej, aby konkretna sprawa
by³a w tym samym czasie badana zarówno przez s¹dy, jak i przez komisjê
ledcz¹.
Podstawowym zadaniem komisji ledczej jest nie tylko dog³êbne zbadanie sprawy w zakresie zleconym przez Sejm, ale i przedstawienie temu
organowi sprawozdania. Niedopuszczalne jest jednak, aby komisja ledcza
w ramach swojej dzia³alnoci podejmowa³a jakiekolwiek rozstrzygniêcia, albowiem ta kompetencja przynale¿y tylko i wy³¹cznie Sejmowi jako organowi
4
5
6
7

B. Banaszak, op. cit., s. 5960.
Wyrok TK z 14 kwietnia 1999 r., K. 8/99.
Wyrok TK z 22 wrzenia 2006 r., U 4/6, OTK 2006, nr 109, poz. 8A.
Ibidem.

114

Stanis³aw Bu³ajewski

zlecaj¹cemu komisji zbadanie okrelonej sprawy. Jednak¿e zupe³nie wyj¹tkowo  w przypadku, gdyby komisja w trakcie postêpowania uzna³a, ¿e dokonane przez ni¹ ustalenia uzasadniaj¹ postawienie osobom takim jak: Prezes
Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli, cz³onkowie
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów
powierzy³ kierowanie ministerstwem czy te¿ Naczelny Dowódca Si³ Zbrojnych8 zarzutu pope³nienia przez nie w sposób zawiniony, w zakresie swojego
urzêdowania lub w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem, czynu naruszaj¹cego Konstytucjê lub ustawê  wystêpuje z wstêpnym wnioskiem o poci¹gniêcie tych osób do odpowiedzialnoci konstytucyjnej przed Trybuna³em
Stanu. O wyst¹pieniu z takim wnioskiem komisja postanawia wiêkszoci¹
2/3 g³osów w obecnoci co najmniej po³owy liczby jej cz³onków.
Z powy¿ej scharakteryzowan¹ instytucj¹ komisji ledczej cile powi¹zana jest funkcja kontrolna Sejmu9, która stanowi niezbêdny atrybut parlamentu w pañstwie demokratycznym10.
Jak s³usznie zauwa¿y³ M. Zubik, kontrola parlamentarna wi¹¿e siê
z wieloma ustrojowymi zasadami wskazanymi w Konstytucji RP. Do tych
zasad z pewnoci¹ mo¿emy zaliczyæ: zasadê pañstwa prawnego, zasadê legalizmu, zasadê podzia³u w³adzy, konstytucyjne prawo obywateli do informacji
czy te¿ prawo do prywatnoci11.
Funkcja kontrolna pozostaje w cis³ym zwi¹zku z zasad¹ podzia³u w³adzy. Zasada ta zak³ada, ¿e system organów pañstwowych powinien zawieraæ
wewnêtrzne mechanizmy zapobiegaj¹ce koncentracji i nadu¿yciom w³adzy
pañstwowej, gwarantuj¹ce jej sprawowanie zgodnie z wol¹ Narodu i przy
poszanowaniu wolnoci i praw jednostki. Powierzenie parlamentowi funkcji
kontrolnej jest jednym ze rodków realizacji wymienionych celów. Uprawnienia kontrolne legislatywy stanowi¹ istotny element w systemie powi¹zañ
i »hamulców« miêdzy w³adzami, zapewniaj¹cych równowagê w³adz. Kontrola
parlamentarna s³u¿y nie tylko zebraniu informacji niezbêdnych do realizacji
funkcji ustawodawczej, ale umo¿liwia tak¿e egzekwowanie odpowiedzialnoci
politycznej rz¹du i jego cz³onków12.
Konstytucja RP o sprawowaniu kontroli przez Sejm nad dzia³alnoci¹
Rady Ministrów stanowi g³ównie w art. 95 ust. 2. W takim przypadku pod8 Zob. art. 1 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 925 z pón. zm.).
9 Na marginesie nale¿y dodaæ, i¿ poza tworzeniem komisji ledczych w szczególnej procedurze podstawowymi instrumentami kontroli sejmowej s¹: prawo ¿¹dania informacji, prawo
¿¹dania wys³uchania, procedura interpelacji i zapytañ poselskich, procedura wykonania ustawy
bud¿etowej (w tym oczywicie podstawowa kwestia zwi¹zana z udzieleniem Radzie Ministrów
absolutorium), indywidualna i solidarna odpowiedzialnoæ Rady Ministrów.
10 P. Sarnecki, Funkcje i struktura parlamentu wed³ug nowej Konstytucji, Pañstwo
i Prawo 1997, z. 1112, s. 47.
11 M. Zubik, O zakresie i formach dzia³ania sejmowych komisji ledczych, Studia Iuridica
2005, nr 44, s. 445.
12 Wyrok TK z 14 kwietnia 1999 r., K. 8/99.
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miotem funkcji kontrolnej jest tylko i wy³¹cznie Sejm, a adresatem Rada
Ministrów.
Ponadto kontrola parlamentarna powinna byæ postrzegana tak¿e w kontekcie realizacji funkcji ustawodawczej. Dzieje siê tak dlatego, ¿e Sejm, aby
racjonalnie móg³ tworzyæ prawo, powinien mieæ tak¿e mo¿liwoæ dokonania
oceny, w jaki sposób stanowione ustawy s¹ wykonywane13 . Czêsto dopiero
ledztwo sejmowe jest optymalnym i jedynym instrumentem, za pomoc¹ którego Sejm skutecznie bêdzie móg³ realizowaæ swoj¹ funkcjê kontroln¹. Oczywicie nie mo¿emy zapomnieæ, i¿ najbardziej wszechstronn¹, je¿eli chodzi
o realizacjê funkcji kontrolnej, konstytucyjn¹ kompetencj¹ ze strony Sejmu
i jego organów jest mo¿liwoæ zlecenia kontroli Najwy¿szej Izbie Kontroli14.
Zakres funkcji kontrolnej, jak¹ w imieniu Sejmu wykonuje m.in. komisja
ledcza, w myl art. 95 ust. 2 Konstytucji RP musi byæ okrelony nie tylko
przepisami ustaw, ale i Konstytucji. I tak, je¿eli chodzi o zakres przedmiotowy, to kluczowe znaczenie maj¹ w tym przypadku normy konstytucyjne odnosz¹ce siê do odpowiedzialnoci rz¹du i ministrów15.

2. Ustalenie standardów wyznaczaj¹cych swobodê Sejmu
w powo³ywaniu komisji ledczych
W dotychczasowej praktyce organów pañstwa uda³o siê ustaliæ kilka
przes³anek warunkuj¹cych uznanie dopuszczalnoci powo³ania do ¿ycia przez
Sejm komisji ledczej. G³ówna rolê odegra³o uzasadnienie do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 22 wrzenia 2006 r. dotycz¹cego uznania za
niezgodne z Konstytucj¹ przewa¿aj¹cej czêci jednostek redakcyjnych uchwa³y Sejmu z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powo³ania komisji ledczej do
zbadania rozstrzygniêæ dotycz¹cych przekszta³ceñ kapita³owych i w³asnociowych w sektorze bankowym oraz dzia³añ organów nadzoru bankowego
w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.16 Choæ nie wszystkie
ustalenia Trybuna³u Konstytucyjnego w tym zakresie mo¿na uznaæ za
w pe³ni wyjanione czy oczywiste17, wyznaczaj¹ one kryteria oceny, które mog¹
byæ przyjête dla dokonania oceny, choæ czêciowo interesuj¹cej nas kwestii.
W myl art. 111 Konstytucji RP, Sejm mo¿e powo³aæ komisjê ledcz¹ do
zbadania okrelonej sprawy. Powo³uj¹c komisjê, Sejm w stosownej uchwale
13 Zob. W. Odrow¹¿-Sypniewski, Komisja ledcza jako forma kontroli sejmowej w orzecznictwie TK, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 2(80), s. 116.
14 M. Zubik, O zakresie i formach..., s. 446.
15 Por. L. Garlicki, Komentarz do art. 95 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja..., s. 6.
16 M.P. nr 24, poz. 265.
17 Por. np. W. Odrow¹¿-Sypniewski, Komisja ledcza, jako forma kontroli sejmowej
w wietle ustaleñ Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 3, s. 95 i n.
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musi wskazaæ sprawê, któr¹ ma siê zaj¹æ komisja. Sprawa ta winna zostaæ
nale¿ycie okrelona, a jej charakter powinien dawaæ siê zbadaæ w ramach
ledztwa sejmowego. Trybuna³ Konstytucyjny we wspomnianym wyroku
(U 4/06) wskaza³ m.in. kilka szczegó³owych wymogów:
1) komisja ledcza nie mo¿e byæ tworzona dla zbadania jakiejkolwiek
kwestii, lecz tylko takiej, która ma szczególne znaczenie dla pañstwa;
2) sprawa stanowi¹ca przedmiot badania komisji musi siê mieciæ
w zakresie przedmiotowym i podmiotowym kontroli sejmowej;
3) u¿ycie komisji ledczej do realizacji celu, który mo¿e byæ osi¹gniêty
za pomoc¹ rodków innego rodzaju (komisji sta³ych parlamentu), jest naruszeniem zasady racjonalnoci i proporcjonalnoci dzia³ania w³adzy publicznej
wynikaj¹cej z art. 2 Konstytucji;
4) zakres kontroli dzia³ania komisji ledczej obejmuje w szczególnoci
dzia³alnoæ Rady Ministrów oraz organów administracji rz¹dowej (art. 95
ust. 2 Konstytucji RP);
5) komisja ledcza mo¿e badaæ dzia³alnoæ organów i instytucji publicznych, a w odniesieniu do osób prywatnych tylko w takim zakresie, w jakim
osoby te wykonuj¹ zadania z zakresu administracji publicznej lub korzystaj¹
z pomocy pañstwa;
6) poza zakresem dzia³ania komisji ledczej pozostaj¹ tak¿e organy
konstytucyjnie wyposa¿one w przymiot niezawis³oci i niezale¿noci;
7) zadania komisji ledczej powinny byæ zwi¹zane z konstytucyjnymi
celami i funkcjami realizowanymi przez Sejm;
8) kontrola sejmowa oznacza prawo izby do uzyskiwania informacji
o dzia³alnoci okrelonych organów i instytucji publicznych oraz prawo wyra¿ania oceny tej dzia³alnoci, a tak¿e ma umo¿liwiæ egzekwowanie odpowiedzialnoci politycznej rz¹du i jego cz³onków;
9) kontrola sejmowa ma s³u¿yæ informowaniu spo³eczeñstwa o funkcjonowaniu organów pañstwowych i zapewnia poddanie aparatu pañstwowego
kontroli opinii publicznej;
10) niedopuszczalne jest zarówno niedookrelenie sprawy powierzanej
komisji ledczej, jak i okrelenie tej sprawy za pomoc¹ parametrów, które
z góry wykluczaj¹ jej zbadanie;
11) przez sprawê nale¿y rozumieæ sumê pewnych faktów lub twierdzeñ
dotycz¹cych danych okolicznoci i zbiór ten musi zostaæ oznaczony w uchwale
Sejmu o powo³aniu komisji ledczej;
12) okrelona sprawa, w rozumieniu art. 111 Konstytucji, to zbiór okolicznoci stanowi¹cych przedmiot zainteresowania Sejmu, które musz¹ zostaæ
wskazane w uchwale Sejmu powo³uj¹cej dan¹ komisjê ledcz¹ do ¿ycia.
Zdaniem Trybuna³u zasada, i¿ sprawa powinna spe³niaæ wymóg okrelonoci, jest przes³ank¹ konstytucyjnoci dzia³ania komisji jako komisji ledczej. Wyrane okrelenie zakresu (przedmiotu) dzia³ania komisji ledczej
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i okrelenie sprawy, która ma byæ przedmiotem jej dzia³añ, jest niezbêdne
ze wzglêdu na ryzyko naruszenia wartoci chronionych konstytucyjnie.
Z tego te¿ powodu niezwykle istotne jest zobiektywizowanie sprawy, któr¹
komisja ma siê zaj¹æ. Sejm nie mo¿e wiêc uruchamiaæ trybu ledczo-kontrolnego jedynie na podstawie nieskonkretyzowanych domniemañ. Przedmiot
dzia³ania komisji musi byæ nie tylko wyranie wyodrêbniony, ale i zrozumia³y
dla wszystkich potencjalnych podmiotów, które komisja w celu zbadania
sprawy zechce wys³uchaæ. Niew³aciwe okrelenie zakresu dzia³ania komisji
uniemo¿liwia osi¹gniêcie wyznaczonego celu. Ponadto sprawa powierzona
komisji musi, wed³ug obiektywnie przyjêtych kryteriów, nadawaæ siê do zbadania. Je¿eli za cel powo³ania komisji nie mo¿e byæ zrealizowany  w wyniku niepoprawnego konstytucyjnie okrelenia zadañ komisji  niespe³niony
zostaje nakaz wynikaj¹cy ze wstêpu do Konstytucji, odnosz¹cy siê do rzetelnoci i sprawnoci dzia³ania organów w³adzy publicznej. Istotne jest tak¿e to,
¿e Konstytucja nie dopuszcza tzw. subdelegacji na rzecz komisji ledczej,
a tym samym nie jest mo¿liwe, aby Sejm zezwoli³ komisji na skonkretyzowanie pojêcia okrelenie sprawy18. Czasowe okrelenie zakresu zainteresowania komisji musi daæ siê racjonalnie wyjaniæ z punktu widzenia celu jej
powo³ania i przedmiotu badania.
Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e zakres dzia³ania komisji ledczej nie mo¿e byæ
okrelony w sposób generalny za pomoc¹ nieostrych kryteriów wymagaj¹cych uprzedniego sprecyzowania (dookrelenia). Ponadto ledztwo sejmowe
mo¿e byæ prowadzone wy³¹cznie w granicach podmiotowych i przedmiotowych funkcji kontrolnej parlamentu. Skoro komisja (wraz z innymi komisjami) jest wewnêtrznym organem izby, to nie mog¹ jej przys³ugiwaæ kompetencje wykraczaj¹ce poza kompetencje samego Sejmu. Z jednej strony zakres
spraw powierzonych do rozpatrzenia przez komisje sejmowe znajduje uzasadnienie tylko o tyle, o ile mieci siê w okrelonym przez prawo zakresie
dzia³ania Sejmu. Z drugiej natomiast strony komisja nie mo¿e zastêpowaæ
izby jako ca³oci. Ponadto komisja ledcza mo¿e jedynie badaæ dzia³alnoæ
organów i instytucji publicznych objêtych kontrol¹ parlamentarn¹ przez
Konstytucjê oraz ustawy19. Jedynym przepisem ustawy o komisji ledczej,
który ogranicza w wyrany sposób zakres jej dzia³ania, jest art. 8 ust. 2.
Wskazuje on, ¿e przedmiotem dzia³ania komisji ledczej nie mo¿e byæ ocena
zgodnoci z prawem orzeczeñ s¹dowych. Nie mo¿na tak¿e zapomnieæ o tym,
¿e komisja musi uszanowaæ okrelon¹ w art. 51 ust. 2 konstytucyjn¹ ochronê
prawa do prywatnoci.
18 Zob. W. Odrow¹¿-Sypniewski, Opinia prawna na temat projektu uchwa³y o zmianie
uchwa³y w sprawie powo³ania komisji ledczej do zbadania rozstrzygniêæ dotycz¹cych przekszta³ceñ kapita³owych i w³asnociowych w sektorze bankowym oraz dzia³añ organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., druk sejmowy nr 1188, Warszawa 2006.
19 Ibidem.
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Trybuna³ podkreli³, i¿ ledztwo sejmowe mo¿e byæ prowadzone, ale tylko do wyjanienia takiej sprawy, której nie mo¿na wyjaniæ przy u¿yciu
rodków nieingeruj¹cych w sferê praw i wolnoci podmiotów prawa prywatnego. Nale¿y uznaæ, ¿e u¿ycie przez Sejm rodków w³aciwych procedurze
karnej tam, gdzie nie jest to konieczne dla pozyskania informacji potrzebnych dla zbadania sprawy, prowadzi³oby do naruszenia zasady proporcjonalnoci wynikaj¹cej z zasady demokratycznego pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Zdaniem Trybuna³u zasada rzetelnoci i sprawnoci dzia³ania
organów w³adzy publicznej nak³ada na Sejm ka¿dorazowo obowi¹zek rozwa¿enia, czy wyjanienie danej sprawy faktycznie wymaga  ze wzglêdu na
koniecznoæ zastosowania instrumentów okrelonych w ustawie z 21 stycznia
1999 r.  powo³ania komisji ledczej, gdy¿ nie jest mo¿liwe zrealizowanie
tego zadania przy u¿yciu innych rodków ani procedur20.

3. Struktura uchwa³y Sejmu o powo³aniu komisji ledczej
Przepis art. 2 ust. 3 ustawy o sejmowej komisji ledczej wyranie stanowi, i¿ uchwa³a o powo³aniu komisji okreliæ winna nie tylko zakres jej dzia³ania, ale równie¿ (choæ jedynie fakultatywnie) szczegó³owe zasady dzia³ania
komisji oraz termin z³o¿enia przez ni¹ sprawozdania. Je¿eli chodzi o szczegó³owe zasady dzia³ania samej komisji, to mog¹ one z pewnoci¹ dotyczyæ tych
elementów procedury wewn¹trzkomisyjnej, które Sejm chce okreliæ odmiennie, ni¿ czyni to Regulamin Sejmu21.
Jak s³usznie zauwa¿ono, uchwa³a dotycz¹ca aktu powo³ania komisji jest
uchwa³¹ w rozumieniu przepisów art. 136a Regulaminu Sejmu22, który stanowi, i¿ projekt uchwa³y w sprawie powo³ania komisji ledczej mo¿e byæ
wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 pos³ów. Ponadto do
projektu nale¿y do³¹czyæ uzasadnienie wskazuj¹ce potrzebê i cel powo³ania
komisji. Projekt uchwa³y podlega oczywicie dwóm czytaniom w Sejmie. Po
analizie przepisów ustawy mo¿emy dojæ do wniosku, i¿ uchwa³a powo³uj¹ca
komisjê ledcz¹ powinna w szczególnoci okrelaæ:
a) nazwê komisji,
b) sprawê, któr¹ ma badaæ komisja,
c) liczbê pos³ów, którzy maj¹ wchodziæ w sk³ad komisji,
d) moment wejcia uchwa³y w ¿ycie23.
20
21

Wyrok TK z 22 wrzenia 2006 r., U 4/6, OTK 2006, nr 109, poz. 8A.
Zob. szerzej: T. Osiñski, Komentarz do art. 2 ustawy o sejmowej komisji ledczej, [w:]
M. Lewandowski, A. Kowalski, T. Osiñski, Sejmowa komisja ledcza, Warszawa 2006, s. 7898.
22 Uchwa³a Sejmu RP z 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst
jedn.: M.P. z 2009 r., nr 5, poz. 47).
23 T. Osiñski, Komentarz do art. 2 ustawy o sejmowej komisji ledczej..., s. 79.
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Uchwa³a Sejmu w sprawie powo³ania komisji ledczej do zbadania okrelonej sprawy nie powinna mieæ rozbudowanej formy. Jak dotychczas uchwa³y takie oprócz tytu³u zawiera³y czêsto wstêp (preambu³ê) oraz kilka artyku³ów, z czego niewielka ich czêæ stara³a siê dookreliæ cel i zakres dzia³ania
komisji. Przy tworzeniu projektu uchwa³y zastosowanie powinny znaleæ zasady techniki prawodawczej zawarte w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. Dlatego te¿ przy tworzeniu projektu takiej
uchwa³y nale¿y przestrzegaæ zasad niezbêdnych przy redagowaniu wszystkich aktów prawnych.
Po pierwsze  redakcja przepisów uchwa³y powinna byæ: zwiêz³a, syntetyczna, poprawna pod wzglêdem jêzykowym. Powinnimy u¿ywaæ jednakowych wyrazów i terminów prawnych, je¿eli oznaczamy nimi jednakowe pojêcia i pos³ugiwaæ siê przede wszystkim pojêciami, które zosta³y przyjête
w aktach o charakterze zasadniczym, np. w ustawach. Powinnimy unikaæ
okreleñ specjalistycznych niebêd¹cych w powszechnym u¿yciu, zapo¿yczeñ
obcojêzycznych, nowo tworzonych pojêæ lub struktur jêzykowych, chyba ¿e
w dotychczasowym s³ownictwie polskim nie ma odpowiedniego okrelenia24.
Je¿eli za istnieje niebezpieczeñstwo ró¿nego pojmowania danego wyrazu, to
nale¿y go objaniæ. Zdania w tekcie aktu prawnego winny byæ budowane
zgodnie z powszechnie przyjêtymi regu³ami sk³adni jêzyka polskiego, nale¿y
unikaæ d³ugich zdañ z³o¿onych z kilkoma zdaniami podrzêdnymi.
Po drugie  opracowuj¹c uchwa³ê, powinnimy w sposób wyczerpuj¹cy
uregulowaæ dan¹ dziedzinê. Niedopuszczalne jest pozostawianie poza jej zakresem istotnych fragmentów.
Po trzecie  kwestie zawarte w uchwale powinny byæ tak skonstruowane,
aby od przyjêtych w nich zasad regulacji nie trzeba by³o wprowadzaæ licznych wyj¹tków. Nale¿y cile trzymaæ siê zakresu przedmiotowego i podmiotowego uchwa³y po to, by nie regulowaæ spraw niemieszcz¹cych siê w owym
zakresie25.
Niezale¿nie od oceny celowoci wprowadzania preambu³y czy te¿ nadmiernego rozbudowania tytu³u uchwa³y, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e wszystkie te elementy stanowi¹ nierozerwalne czêci uchwa³y, wp³ywaj¹ na jej
normatywn¹ treæ i maj¹ istotne znaczenie w procesie dokonywania wyk³adni jej artyku³owej czêci.
Sejm, podejmuj¹c uchwa³ê, musi prawid³owo pos³ugiwaæ siê pojêciami,
które nie przes¹dzaj¹ wyników prac komisji ledczej.

24

Por. J. Korczak, Statuty jednostek samorz¹du terytorialnego, Samorz¹d Terytorialny
2000, nr 5, s. 64. Stanowisko przedstawione w tej publikacji moim zdaniem mo¿e mieæ zastosowanie tak¿e przy tworzeniu uchwa³ przez Sejm RP.
25 Zob. równie¿ S. Bu³ajewski, Rada powiatu  pozycja ustrojowa, stanowienie prawa
i kontrola, Olsztyn 2009, s. 128135.
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4. Zakres podmiotowy uchwa³y
Je¿eli chodzi o kwestie zwi¹zane z za kresem podmiotowym uchwa³y, to
pragnê przedstawiæ to zagadnienie na podstawie uchwa³y Sejmu RP z dnia
11 stycznia 2008 r. o powo³aniu komisji ledczej do zbadania sprawy zarzutu
nielegalnego wywierania wp³ywu przez cz³onków Rady Ministrów, Komendanta G³ównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, prokuratorów i osoby pe³ni¹ce funkcje w organach wymiaru sprawiedliwoci
w celu wymuszenia przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków w zwi¹zku z postêpowaniami karnymi oraz czynnociami operacyjnorozpoznawczymi w sprawach z udzia³em lub przeciwko cz³onkom Rady Ministrów, pos³om na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom,
w okresie od 31 padziernika 2005 r. do 16 listopada 2007 r.
Jak mo¿emy zauwa¿yæ, powy¿sza uchwa³a wskazuje kilka kategorii podmiotów, których dzia³alnoæ ma siê staæ przedmiotem ledztwa sejmowego
w ramach rozpatrywania sprawy, do jakiej zosta³a powo³ana komisja. Ju¿
sam tytu³ uchwa³y wskazuje na cz³onków Rady Ministrów (czyli kr¹g osób
w rozumieniu art. 147 Konstytucji RP), Komendanta G³ównego Policji (jako
centralny organ administracji rz¹dowej w³aciwy w sprawach ochrony bezpieczeñstwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji26),
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (jako centralny organ administracji rz¹dowej w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym27) oraz Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego (jako centralny organ administracji rz¹dowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu28). Art. 2 pkt 1 uchwa³y dookrela, ¿e
w ramach kategorii cz³onek Rady Ministrów chodziæ ma w szczególnoci
o Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwoci, Ministra Koordynatora
S³u¿b Specjalnych oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji29.
Powy¿sze stanowiska pañstwowe trafnie zosta³y okrelone w sposób generalny. Oczywicie wyznaczony w uchwale zakres czasowy 31 padziernika
2005  16 listopada 2007 r. pozwala ustaliæ w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci
konkretne osoby, które w tym czasie pe³ni³y te funkcje.
26
27
28
29

Dz.U. z 2007 r., nr 43, poz. 277 z pón. zm.
Dz.U. nr 104 poz. 708 z pón. zm.
Dz.U. nr 74, poz. 676 z pón. zm.
Zob. równie¿: W. Odrow¹¿-Sypniewski, Opinia prawna na temat projektu uchwa³y Sejmu o powo³aniu Komisji ledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania nacisków przez cz³onków Rady Ministrów, Komendanta G³ównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa
ABW, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2007.
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W tym miejscu mo¿emy stwierdziæ, i¿ katalog podmiotów, których dzia³ania bêd¹ podlega³y kontroli Sejmu za porednictwem powo³anej przez ten
organ komisji ledczej, mieci siê w ramach funkcji kontrolnej tej izby parlamentu. Wynika to g³ównie z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, który okrela Radê
Ministrów jako adresata funkcji kontrolnej Sejmu. Oczywicie funkcja kontrolna odnosi siê w takim samym stopniu do wszystkich innych organów
i instytucji podporz¹dkowanych organizacyjnie Radzie Ministrów, tj. ca³ej
administracji rz¹dowej (jak stanowi art. 146 ust. 3 Konstytucji RP).
Omówiony tu pokrótce zakres podmiotowy pracy konkretnej komisji
ledczej jest jednostronny i s³u¿y skonkretyzowaniu podmiotów, których dzia³alnoæ mo¿e badaæ komisja ledcza. Nie mo¿emy jednak zapomnieæ o równie
wa¿nej kwestii, a mianowicie o osobach, które mo¿e wzywaæ komisja ledcza.
Niestety, zakres niniejszego artyku³u nie pozwala na szczegó³ow¹ analizê
tego problemu, dlatego w tym miejscu nale¿y jedynie wskazaæ, i¿ zdecydowana wiêkszoæ komisji ledczych ma prawo wezwaæ i przes³uchaæ w charakterze wiadka ka¿d¹ osobê fizyczn¹ maj¹c¹ miejsce zamieszkania w danym
pañstwie, oczywicie z pewnymi wyj¹tkami30.

5. Okrelenie sprawy w uchwale Sejmu o powo³aniu
komisji ledczej
Konstytucyjnego pojêcia sprawa nie da siê zredukowaæ do jakiego
jednego faktu. Przedmiotem ledztwa sejmowego mo¿e byæ zdarzenie lub
logiczny ci¹g zdarzeñ, które sk³adaj¹ siê na pewien daj¹cy siê wyodrêbniæ
problem donios³y spo³ecznie. Musi byæ to wszak¿e sprawa maj¹ca charakter
problemu o ogólnopañstwowym znaczeniu, skoro zajmowaæ siê ni¹ ma organ
przedstawicielski ca³ego Narodu31. Bêdzie to najczêciej zdarzenie lub ci¹g
zdarzeñ maj¹cych posmak skandalu publicznego i budz¹cych zainteresowanie spo³eczne32.
Niestety ani Konstytucja RP w art. 111, ani ustawa o sejmowej komisji
ledczej (art. 1 ust. 2) nie definiuj¹ pojêcia okrelona sprawa. Nale¿y wiêc
podkreliæ, ¿e:
30 Zob. obszernie: B. Banaszek, op. cit., s. 99100. Przyk³adowo Trybuna³ Konstytucyjny
w cytowanym ju¿ wyroku z 22 wrzenia 2006 r. stwierdzi³ m.in.: [ ] nale¿y rozwa¿yæ, czy
dopuszczalne jest objêcie kontrol¹ realizowan¹ przez komisjê ledcz¹ cz³onka Komisji Nadzoru
Bankowego bêd¹cego przedstawicielem Prezydenta Rzeczypospolitej. W ocenie Trybuna³u Konstytucja, wy³¹czaj¹c odpowiedzialnoæ parlamentarn¹ Prezydenta, wy³¹cza tym samym prawo
poci¹gniêcia do tego rodzaju odpowiedzialnoci osób bêd¹cych przedstawicielami Prezydenta,
nawet w tych organach pañstwa, które z mocy ustaw podlegaj¹ kontroli parlamentarnej.
31 Por. np. M. Zubik, Problemy ustrojowe dotycz¹ce sejmowych komisji ledczych, Pañstwo i Prawo 2005, z. 9, s. 51 i nast.
32 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa 2007,
s. 244245.
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1) W rozumieniu Konstytucji spraw¹ mog¹ byæ nie tylko dzia³ania,
ale i zaniechania podmiotów wyranie poddanych przez Konstytucjê i ustawy kontroli Sejmu33. Z ca³¹ pewnoci¹ bêd¹ to podmioty wchodz¹ce w sk³ad
administracji rz¹dowej. Zadaniem komisji bêdzie w takim przypadku zebranie maksymalnej liczby informacji o kontrolowanym organie, co w konsekwencji powinno doprowadziæ do podjêcia koniecznych kroków, które w przysz³oci skutkowaæ bêd¹ zlikwidowaniem lub zminimalizowaniem patologii
wystêpuj¹cych w tych organach.
2) Poza zakresem dzia³ania komisji musz¹ pozostaæ te organy konstytucyjnie, którym ustrojodawca przyzna³ przymiot niezawis³oci i niezale¿noci.
3) Sprawa powierzona komisji ledczej musi istnieæ obiektywnie.
4) Okrelona sprawa w rozumieniu art. 111 Konstytucji mo¿e mieæ
charakter wielow¹tkowy. Nie ma przecie¿ w polskim prawie przestêpstwa,
które polega³oby na wykonaniu przez sprawce jednej czynnoci, praktycznie
zawsze jest to ci¹g kilku lub kilkunastu zdarzeñ, które sk³adaj¹ siê na nierozerwalny zwi¹zek przyczynowo-skutkowy. Dlatego te¿ nie tylko ze wzglêdu
na celowoæ i ekonomikê ledztwa sejmowego nale¿y zbitek dzia³añ i zaniechañ badaæ ³¹cznie.
Trybuna³ Konstytucyjny moim zdaniem z powodzeniem dokona³ zdefiniowania tego nieostrego pojêcia. W swoim uzasadnieniu do wyroku z dnia 20
listopada 2008 r. stwierdzi³, ¿e znaczenia terminu »okrelona sprawa« u¿ytego w art. 111 ust. 1 Konstytucji nie mo¿na uto¿samiaæ ze »spraw¹« w rozumieniu kodeksu postêpowania karnego. Celem postêpowania karnego jest
wyjanienie okolicznoci sprawy oraz wykrycie i poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci karnej sprawcy/sprawców przestêpstwa/przestêpstw. Natomiast
celem powo³ania przez Sejm komisji ledczej do zbadania okrelonej sprawy
w ramach konstytucyjnych kompetencji kontrolnych jest uzyskanie informacji o dzia³alnoci administracji rz¹dowej. Sejm mo¿e powo³aæ komisjê ledcz¹
zarówno w wypadku, gdy zawiod³y istniej¹ce procedury wykrywania naruszeñ prawa, jak i wtedy, gdy dzia³aj¹ one w³aciwie. Niemniej jednak, jak
stwierdzi³ Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku w sprawie U 4/06, podjêcie
jakichkolwiek dzia³añ ledczych poprzedzone musi byæ ustaleniem celu, którego realizacji dzia³ania te maj¹ s³u¿yæ. Identyfikacja podmiotów oraz przedmiotu, którymi ma siê zajmowaæ komisja ledcza, jest warunkiem sine qua
non precyzyjnego ustalenia problemów, które komisja ma rozwi¹zaæ, b¹d
podj¹æ dla stwierdzenia potrzeby ich rozwi¹zania.
Ponadto w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 22 wrzenia 2006 r. Trybuna³
wywiód³, ¿e »Okrelona sprawa« w rozumieniu art. 111 Konstytucji to zbiór
okolicznoci, które stanowi¹ przedmiot zainteresowania Sejmu. Zbiór ten
33 Zob. równie¿ W. Odrow¹¿-Sypniewski, Opinia prawna na temat projektu uchwa³y...,
s. 1216.
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musi zostaæ oznaczony w uchwale Sejmu o powo³aniu komisji ledczej. Przedmiot dzia³ania komisji musi byæ wyodrêbniony, a tak¿e sprecyzowany i zrozumia³y dla wszystkich potencjalnych podmiotów zobowi¹zanych do stawienia
siê przed komisj¹ lub przedstawienia odpowiednich, ¿¹danych materia³ów
i informacji. Tylko wówczas mo¿na ustaliæ w sposób nale¿yty stan faktyczny
w danej sprawie, a to z kolei stanowi warunek poprawnoci zrealizowania
przez komisjê postawionego przed ni¹ zadania.

6. Zakres przedmiotowy uchwa³y
Kluczowe dla zakresu przedmiotowego dzia³ania komisji ledczej powo³anej przez Sejm RP s¹ konstytucyjne przepisy o odpowiedzialnoci rz¹du
i ministrów. Z istoty systemu parlamentarno-gabinetowego wynika bowiem,
i¿ nie znajdziemy spraw mieszcz¹cych siê w zakresie dzia³alnoci ministra,
jak równie¿ ca³ej Rady Ministrów, które nie mog³yby stanowiæ podstawy do
wyra¿enia wotum nieufnoci. Ka¿da sprawa mieszcz¹ca siê w ramach dzia³alnoci tego organu w³adzy wykonawczej mo¿e byæ objêta kontrolnymi dzia³aniami nie tylko Sejmu, ale i jego organów wewnêtrznych. Dlatego te¿
przedmiotowy zakres kontroli dokonywanej m.in. przez komisjê ledcz¹ jest
nieograniczony, albowiem obejmuje on ca³okszta³t spraw z zakresu dzia³ania
i odpowiedzialnoci rz¹du, jego cz³onków oraz podleg³ych im organów i instytucji34.
Uchwa³a Sejmu o powo³aniu komisji ledczej w swej treci powinna precyzowaæ zbiór okolicznoci, jakie powinny zostaæ wyjanione w ramach rozpatrywania sprawy bêd¹cej przedmiotem ledztwa sejmowego. W tym momencie nie jest jednak istotne, czy uchwa³a rozbija ten element aktu
normatywnego na wiele przepisów. Wa¿ne, by normy te sk³ada³y siê na
okrelenie przedmiotu prac komisji ledczej. Brak mo¿liwoci powo³ania komisji ledczej do wyjanienia konkretnej sprawy tylko dlatego, ¿e Sejm nie
ma dostatecznej wiedzy na temat danego zdarzenia maj¹cego donios³e znaczenie spo³eczne, niweczy³by ogólny sens powo³ywania parlamentarnych komisji ledczych w demokratycznym pañstwie.
W tym miejscu mo¿emy równie¿ zadaæ pytanie, czy komisja ledcza mo¿e
badaæ dzia³alnoæ osób prywatnych. Odpowiadaj¹c, nale¿a³oby wskazaæ, i¿
jest to mo¿liwe, ale jedynie w takim zakresie, w jakim osoby te wykonuj¹
zadania z zakresu administracji publicznej lub korzystaj¹ z pomocy pañstwa35. Ponadto, jak s³usznie zauwa¿y³ L. Garlicki, przedmiotem badania
34 Zob. L. Garlicki, Komentarz do art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.),
Konstytucja..., s. 6.
35 Szerzej M. Zubik (red.), Zbiory Orzecznictwa Becka. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych TK i wybranych s¹dów, Warszawa 2008, s. 565.
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komisji ledczej mog¹ byæ te¿ sprawy z zakresu dzia³ania Prezydenta RP,
albowiem tam, gdzie akty urzêdowe prezydenta wymagaj¹ kontrasygnaty,
mamy do czynienia z zakresem odpowiedzialnoci Prezesa Rady Ministrów.
Mo¿na sobie wyobraziæ równie¿ sytuacjê, w której komisja ledcza powo³ywana by by³a w zakresie spraw nale¿¹cych do samorz¹du terytorialnego36.
Jednak¿e zawsze bêd¹ to zupe³nie wyj¹tkowe sytuacje.

7. Problem dookrelania zakresu dzia³ania komisji
ledczej przez sam¹ komisjê
Zakres dzia³ania komisji ledczej okreliæ ma samodzielnie Sejm. W tym
sensie organ pomocniczy izby, jakim jest komisja, nie mo¿e dokonywaæ samodzielnego ustalenia swojego zakresu dzia³ania. W tym te¿ duchu wypowiedzia³ siê Trybuna³ Konstytucyjny w cytowanym wyroku z dnia 22 wrzenia
2006 r. Trybuna³ odrzuci³ tak¹ mo¿liwoæ, zrównuj¹c j¹ z niezgodn¹ z Konstytucj¹ praktyk¹ subdelegowania okrelenia sprawy maj¹cej byæ przedmiotem ledztwa sejmowego. Jednak¿e  co nale¿y wyranie zaznaczyæ
 problemu okrelenia sprawy, czyli wyznaczenia zbioru zdarzeñ czy problemów, maj¹cych byæ przedmiotem dzia³alnoci komisji (co jest wy³¹cznym
uprawnieniem Sejmu), nie mo¿na myliæ z wyznaczeniem czynnoci oraz okolicznoci, które zostan¹ zbadane w ramach wyjaniania sprawy. Te pozostaj¹
bowiem do ustalenia zarówno przez Sejm w ramach uchwa³y powo³uj¹cej do
¿ycia komisjê ledcz¹, jak i bie¿¹cej dzia³alnoci samej komisji. W tym ujêciu
niedopuszczalne jest subdelegownie okrelenia sprawy (ustalenia szerokoci zakresu), natomiast w ramach uchwa³y Sejmu powo³uj¹cej do ¿ycia komisjê otwarta pozostaje mo¿liwoæ ustalenia przez sam¹ komisjê poszczególnych okolicznoci, które maj¹ byæ zbadane (ustalenie g³êbokoci rozpatrzenia
sprawy). Rozumowanie to koresponduje z treci¹ art. 9 ustawy o sejmowej
komisji ledczej. Przepis ten wyranie przewiduje, ¿e to komisja ma zbadaæ
sprawê, przy czym nie jest zwi¹zana w tym wynikami postêpowania, opiniami lub wnioskami innych komisji sejmowych37.

8. Próba podsumowania
Jedenastoletni okres obowi¹zywania ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r.
o sejmowej komisji ledczej w ramach III Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze36 Zob. szerzej L. Garlicki, Komentarz do art. 111 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.),
Konstytucja..., s. 5.
37 Zob. równie¿ obszernie na ten temat: W. Odrow¹¿-Sypniewski, Opinia prawna na temat
projektu uchwa³y..., s. 12 i nast.
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brane dowiadczenia praktyczne i orzecznicze w zakresie statusu prawnego
komisji, jej konkretnych kompetencji i obowi¹zków upowa¿niaj¹ do przedstawienia kilku uwag zawieraj¹cych ocenê regulacji prawnych wraz z wnioskami na przysz³oæ.
Rozwi¹zanie zawarte w art. 111 Konstytucji RP nale¿y oceniæ pozytywnie. Kompetencja Sejmu w zakresie powo³ania komisji ledczej umo¿liwia
prowadzenie ledztwa sejmowego w sprawach, w których inne organy pañstwa i instytucje nie by³y w stanie w sposób bezstronny wyjaniæ intryguj¹cych spo³eczeñstwo kwestii.
Innym istotnym elementem, który przemawia za celowoci¹ pozostawienia instytucji komisji ledczych, jest zasada jawnoci prac komisji. Zasada ta
ograniczona jest jedynie dwiema przes³ankami: gdy w danej sytuacji komisja
samodzielnie uzna to za konieczne oraz gdy przes³anki wy³¹czenia jawnoci
wyranie wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cych przepisów.
Dziêki takiej regulacji równie¿ opinia publiczna (co jest niezwykle istotne) ma poredni¹ mo¿liwoæ kontrolowania nie tylko podmiotów, które s¹
w krêgu zainteresowania komisji, ale i cz³onków tej¿e komisji. Jak s³usznie
zauwa¿y³ B. Banaszak, spo³eczeñstwo uzyskuj¹c wszechstronne informacje
o czynnociach podjêtych przez komisjê, ma mo¿liwoæ wyrobienia sobie pogl¹du na temat postêpowania osób bêd¹cych w krêgu zainteresowania komisji, a jednoczenie reprezentuj¹cych obywateli w organach w³adzy ustawodawczej czy te¿ wykonawczej38.
Niestety, skutecznoæ dzia³ania komisji ledczej jest uzale¿niona od politycznej woli wiêkszoci sejmowej, od jej chêci realizacji ewentualnych form
odpowiedzialnoci danych osób, które by³y zwi¹zane z badana spraw¹,
a które czêsto zajmuj¹ eksponowane stanowiska w strukturach partyjnych39.
Do chwili obecnej powo³ano ju¿ osiem komisji ledczych, z czego piêæ
zakoñczy³o swoj¹ dzia³alnoæ. Efekty prac komisji s¹ jednak bardzo mizerne.
Jak dot¹d tylko komisja powo³ana w tzw. aferze Rywina mo¿e poszczyciæ siê
niewielkimi co prawda, ale osi¹gniêciami. Miêdzy innymi to jej ustalenia
przyczyni³y siê do poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej kilku osób, które
zeznawa³y przed komisj¹.
Wielkim minusem ustawy o sejmowej komisji ledczej jest równie¿ to, i¿
nie ma dzi mo¿liwoci w³¹czenia w prace komisji na prawach cz³onka osób
spoza grona pos³ów. Ma to co prawda na celu zapewnienie zamkniêtego
charakteru pracy komisji w stosunku do osób trzecich, jednak¿e specjalici
niebêd¹cy pos³ami ze wzglêdu na swoje kwalifikacje byliby zapewne pomocni
w rozwi¹zywaniu istotnych problemów, z jakimi czêsto boryka siê komisja.
W chwili obecnej ustawa o komisji ledczej nie stawia zbyt wielu wymagañ
38
39

B. Banaszak, op. cit., s. 107108.
Zob. podobnie, M. Zubik, O zakresie i formach..., s. 445.
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pos³om40, którzy chc¹ byæ cz³onkami komisji ledczej, a tym samym uniemo¿liwia uregulowanie tej materii w Regulaminie Sejmu. Uwa¿am, ¿e cz³onek
komisji sejmowej, a co najmniej jej przewodnicz¹cy tak jak sêdzia powinien
cechowaæ siê nieskazitelnym charakterem i podstawow¹ wiedz¹ z ró¿nych
ga³êzi prawa.

Summary
The institution of an investigative board in Poland
The aim of this article is not to make an in-depth analysis of the organization and course of action of a court of enquiry, but only to draw attention
to selected issues connected with the functioning of courts of enquiry in
Poland, paying particular attention to three fundamental adjudications of
the Constitutional Tribunal.
Among other things, this article analyses briefly such issues as:
1) the institution of the court of enquiry and the controlling function of
the Sejm of the Republic of Poland,
2) the determination of the standards defining the freedom of the Sejm
in appointing the courts of enquiry,
3) the structure of the resolution of the Sejm to appoint a court of
enquiry,
4) the subject matter scope of the resolution,
5) the determination of a case in the resolution of the Sejm to appoint
a court of enquiry,
6) the objective scope of the resolution,
7) the problem to determine the scope of the action of court of enquiry
by the court of enquiry themselves.
The text ends with a brief summary containing both positive and critical
comments of the author about the institution of a court of enquiry in Poland.

40 Jedynie art. 4 ustawy o sejmowej komisji ledczej stanowi, ¿e pose³ nie mo¿e wchodziæ
w sk³ad komisji, je¿eli: 1) sprawa dotyczy go bezporednio; 2) bra³ albo bierze udzia³, wystêpuj¹c w jakiejkolwiek roli procesowej, w sprawie przed organem w³adzy publicznej w sytuacji,
o której mowa w art. 8 ust. 1; 3) istnieje inna ni¿ wymienione w pkt 1 i 2, okolicznoæ, która
mog³aby wywo³aæ uzasadnion¹ w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci w danej sprawie. A ponadto
art. 4a tej¿e ustawy precyzuje, i¿ pose³ kandyduj¹cy do komisji zostaje skrelony z listy kandydatów, je¿eli w zwi¹zku z okolicznoci¹, o której mowa w art. 4, nie mo¿e wchodziæ w sk³ad
komisji. O skreleniu, o którym mowa w ust. 1, decyduje w drodze uchwa³y Prezydium Sejmu.
Prawo za z³o¿enia wniosku o dokonanie skrelenia, o którym wy¿ej by³a mowa, przys³uguje
ka¿demu pos³owi.
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Ewolucja prawa wyborczego do samorz¹du
terytorialnego w latach 19902006
w perspektywie partii politycznych
Tematem poni¿szych rozwa¿añ jest kwestia samorz¹dowych ordynacji
wyborczych i sposób ich ukszta³towania oraz wp³yw partii politycznych na
ich ostateczny kszta³t. Analizie poddane zosta³y ustawy, pocz¹wszy od pierwszej ordynacji do rad gmin z 1990 r. poprzez ordynacjê wyborcz¹ do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw z 1998 r. oraz ustawê o bezporednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta z 2002 r. a¿ do noweli z 2006 r., która wprowadza³a mo¿liwoæ blokowania list. Jak pisze Joanna
Marsza³ek-Kawa, zasadniczy wp³yw na wynik wyborczy ma nie tylko sprawnie przeprowadzona kampania wyborcza, stworzony wizerunek polityka
i program partii politycznej, ale równie¿ obowi¹zuj¹ce przepisy prawa wyborczego...1. Przepisy, które reguluj¹ procedury wyborcze, powinny byæ przede
wszystkim stabilne i zrozumia³e dla wyborców. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿
wp³yw partii politycznych na kszta³towanie samorz¹dowej sceny politycznej
budzi wiele obaw. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e to pos³owie reprezentuj¹cy
ró¿ne opcje polityczne decyduj¹, na podstawie jakich przepisów bêd¹ siê
odbywa³y wybory, a tym samym  w jaki sposób ukszta³tuje siê powyborcza
scena lokalna. Warto tak¿e zauwa¿yæ, i¿ po 1989 r. wraz z up³ywem kolejnych kadencji rola samorz¹du terytorialnego ros³a i coraz czêciej mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e walka polityczna ze szczebla centralnego przenosi siê na
poziom samorz¹dowy2. Przed ka¿dymi wyborami zmieniane s¹ przepisy wyborcze, które maj¹ pomóc w uzyskaniu jak najlepszego wyniku wyborczego
1

s. 199.

J. Marsza³ek-Kawa, Samorz¹d terytorialny. Studium politologiczne, £ysomice 2007,

2 Szczególnie widoczne zjawisko to by³o w wyborach samorz¹dowych w 2006 r. i w walce
pomiêdzy Platform¹ Obywatelsk¹ a Prawem i Sprawiedliwoci¹ o wynik w Warszawie. O fotel
prezydenta stolicy ubiegali siê wówczas Hanna Gronkiewicz-Waltz (PO) i Kazimierz Marcinkiewicz (PiS).
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tym partiom, które s¹ aktualnie najsilniejsze w parlamencie. Jednak  jak
widaæ w praktyce  zamierzenia te nie zawsze udaje siê zrealizowaæ3.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ordynacja wyborcza, która reguluje wybory organów
przedstawicielskich samorz¹du terytorialnego, jest kompleksowym aktem
okrelaj¹cym sposób wyboru do w³adz lokalnych. Pocz¹tkowo by³a to ordynacja tylko do rad gmin. Nowa ustawa okrela podstawy prawne wyborów do
trzech szczebli samorz¹du. Bezporednie wybory organów wykonawczych
w gminie okrela oddzielna ustawa o bezporednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta z 2002 r.
Przywrócenie samorz¹du terytorialnego by³o konsekwencj¹ procesu dojrzewania zarówno w³adz pañstwowych, jak i spo³eczeñstwa. Rok 1989 stanowi³ moment prze³omowy na polskiej scenie politycznej. Si³¹ sprawcz¹
zmian nie tylko na szczytach w³adzy centralnej, ale równie¿ na szczeblu
lokalnym by³y przede wszystkim obrady Okr¹g³ego Sto³u. Pojawi³a siê wtedy
idea przywrócenia samorz¹du terytorialnego, a potrzeba przeprowadzenia
reform w³adz lokalnych w 1990 r. sta³a siê jednym z g³ównych zadañ nowej
ekipy rz¹dz¹cej w Polsce4. Koniecznoæ ta wynika³a przede wszystkim
z d¹¿enia ugrupowañ solidarnociowych do przejêcia w³adzy w terenie. Wybory samorz¹dowe mia³y byæ pierwszymi w pe³ni wolnymi wyborami, a ich
wynik mia³ odzwierciedlaæ nastroje spo³eczne.
Od roku 1989 piêciokrotnie przeprowadzano wybory do w³adz lokalnych.
Z up³ywem czasu zmienia³ siê kszta³t samorz¹du, w zwi¹zku z tym wystêpowa³a koniecznoæ uchwalania nowych przepisów, które regulowa³yby sposób
wyboru organów przedstawicielskich. Pocz¹tkowym etapem w historii odbudowy samorz¹du i uchwalenia pierwszej ordynacji wyborczej by³y niew¹tpliwie dyskusje, które toczy³y siê przy Okr¹g³ym Stole. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿
kwestia samorz¹du terytorialnego nie stanowi³a g³ównego tematu rozmów
w czasie obrad. Problematyka ta przewija³a siê jedynie w tle dyskusji.
Przeprowadzenie reformy samorz¹du sta³o siê politycznie mo¿liwe po
czerwcowych wyborach i ukonstytuowaniu siê rz¹du Tadeusza Mazowieckiego. Zmiany Konstytucji PRL w kwietniu i grudniu 1989 r. otworzy³y
drogê do przygotowania i uchwalenia 8 marca 1990 r. ustawy o samorz¹dzie terytorialnym. Utworzenie samorz¹du pocz¹tkowo na najni¿szym szczeblu wymusi³o koniecznoæ uchwalenia odpowiedniej ordynacji wyborczej. Oczywist¹ rzecz¹ by³ bowiem fakt, i¿ w wyborach do nowych rad gmin nie bêdzie
mo¿na zastosowaæ socjalistycznej ordynacji wyborczej do rad narodowych
z 1984 r.
Negocjacje przy Okr¹g³ym Stole pokaza³y, i¿ istnia³a rozbie¿noæ w pogl¹dach obu stron w kwestii m.in. ordynacji wyborczej. W czasie kolejnego
3
4

Tak by³o w przypadku blokowania list w wyborach w 2006 r.
4 czerwca 1989 r. przeprowadzone zosta³y wybory parlamentarne, w wyniku których
powo³ano rz¹d Tadeusza Mazowieckiego.
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spotkania w imieniu strony opozycyjno-solidarnociowej propozycjê dotycz¹c¹ rozwi¹zañ prawnych samorz¹du przedstawi³ Micha³ Kulesza. Jednym
z g³ównych punktów by³o uchwalenie demokratycznej ordynacji wyborczej,
która by³aby odzwierciedleniem rzeczywistych interesów mieszkañców, a nie
partii politycznych. Jako ¿e wkrótce po zakoñczeniu obrad rozpoczê³a siê
kampania wyborcza do parlamentu, na dalszy plan zesz³y ustalenia, które
wówczas zawarto. Po og³oszeniu wyników parlamentarnych wszystkie dzia³ania, które dotychczas podejmowano w Komitetach Obywatelskich, przesunê³y
siê w g³ównej mierze do Senatu. 19 stycznia 1990 r. na forum plenarnym
przedstawiono m.in. projekt ordynacji wyborczej do rad gmin. Uczestnicy
tych prac stanêli przed koniecznoci¹ rozwi¹zywania nowych problemów
z zakresu wspó³czesnego polskiego prawa wyborczego. Podstawow¹ kwesti¹
sporn¹ w pracach komisji by³ rodzaj systemu wyborczego, jaki nale¿y ustanowiæ w zakresie ustalania wyników wyborów. ciera³y siê tu trzy koncepcje:
wyborów przeprowadzanych wed³ug jednolitej zasady wiêkszociowej, zasady
proporcjonalnej oraz systemu mieszanego.
Ostatecznie zwyciê¿y³ pogl¹d, ¿e wybory w ma³ych obszarowo, a przede
wszystkim ludnociowo jednostkach podzia³u terytorialnego, czyli w gminach
wiejskich oraz ma³ych miastach, nale¿y oprzeæ na zasadzie zwyk³ej wiêkszoci g³osowania w jednej turze w okrêgach jednomandatowych, przy mo¿liwoci
rejestrowania nie ograniczonej liczby kandydatów. Na rzecz takiego rozwi¹zania przemawia³y przede wszystkim dwa argumenty: po pierwsze  w ma³ych
jednostkach terytorialnych nie wykszta³ci³y siê jeszcze mechanizmy ¿ycia
politycznego, których normaln¹ instytucj¹ s¹ partie polityczne, po drugie
 w jednostkach tych istotne s¹ nie wiêzi organizacyjno-polityczne, lecz osobiste. Dlatego te¿ o wyborze decydowaæ bêdzie nie tyle przynale¿noæ partyjna kandydatów i g³oszone programy, ile osobista znajomoæ i zaufanie, jakie
maj¹ do kandydatów wyborcy. Dla przeprowadzenia wyborów w rednich
i du¿ych miastach przyjêto system proporcjonalny, a w konsekwencji g³osowanie w okrêgach wielomandatowych5.
Reasumuj¹c, dyskusja nad projektem ordynacji ukaza³a konflikt interesów poszczególnych ugrupowañ politycznych, jednak rozwi¹zania, które
wówczas przyjêto, by³y wyrazem kompromisu. 27 maja 1990 r. odby³y siê
pierwsze po przywróceniu samorz¹du terytorialnego wolne i demokratyczne
wybory do rad gmin. Warto przypomnieæ, i¿ wybory te wywo³a³y du¿e zainteresowanie szeregu pañstw i organizacji miêdzynarodowych. Ich przebieg obserwowali przybyli specjalnie w tym celu delegaci Rady Europy, którzy
w raporcie stwierdzili, ¿e polskie wybory samorz¹dowe by³y demokratyczne,
wolne, sprawiedliwe i bardzo dobrze zorganizowane.
5

R. Chruciak, System wyborczy i wybory w Polsce 19891998. Parlamentarne spory
i dyskusje, Warszawa 1999, s. 32.
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Do kolejnych wyborów w sferze prawnej nie wydarzy³o siê nic istotnego,
co by mog³o zaburzyæ istniej¹cy porz¹dek. Partie polityczne zajête by³y budowaniem swojej pozycji w parlamencie, wiêc kwestie lokalne od³o¿ono na
dalszy plan. W latach 1990-1994 podejmowano nieudane próby zmiany ordynacji. Z pocz¹tkiem 1994 r. SLD wyst¹pi³ z propozycj¹ zmiany ordynacji
wyborczej do rad gmin. Ostatecznie jednak nie uda³o siê wprowadziæ tej
zmiany m.in. ze wzglêdu na weto prezydenta, które okaza³o siê skuteczne.
W konsekwencji 19 czerwca 1994 r. przeprowadzono wybory na podstawie
zachowuj¹cej swoj¹ moc prawn¹ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. wraz
z zastosowaniem zasad, które wynika³y z ustawy z dnia 25 marca 1994 r.
o ustroju miasta sto³ecznego Warszawy6.
Obszern¹ nowelizacjê ordynacji wyborczej do rad gmin wprowadzono
ustaw¹ z dnia 29 wrzenia 1995 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym oraz innych ustaw. Pojawi³ siê wówczas m.in. zapis, który stanowi³,
i¿ wycofanie siê wyborcy ze zg³oszenia kandydata lub zg³oszenia listy jest
nieskuteczne. Sejm przyj¹³ wówczas równie¿ regulacjê, zgodnie z któr¹ je¿eli
pomimo wyd³u¿enia terminu na zg³oszenie dodatkowych kandydatów,
w okrêgu wyborczym nie zosta³y zg³oszone co najmniej dwie kandydatury, to
w tym okrêgu nie przeprowadza siê wyborów, lecz nastêpnie miêdzy 6 a 9
miesi¹cem (licz¹c od daty wyborów) przeprowadzone zostan¹ wybory uzupe³niaj¹ce. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ takie samo rozwi¹zanie przyjêto w sytuacji, gdy
w danym okrêgu wyborczym nie zosta³y zg³oszone co najmniej dwie listy
kandydatów7.
W odniesieniu do protestów wyborczych przyjêto, i¿ od orzeczenia s¹du
wojewódzkiego przys³uguje rodek odwo³awczy do w³aciwego s¹du apelacyjnego. Oprócz tego zmodyfikowano przepisy, które regulowa³y wyganiêcie
mandatu radnego oraz przepisy okrelaj¹ce skutki wynikaj¹ce ze zmian
w podziale terytorialnym pañstwa dla sk³adu rad gmin w czasie kadencji8.
Drug¹ nowelizacjê9 wspomnianej ustawy przyjêto we wrzeniu 1995 r. Zgodnie z jej postanowieniami PKW zosta³a zobowi¹zana do publikacji opracowañ
statystycznych, które zawiera³y szczegó³owe informacje o wynikach g³osowania i wynikach wyborów do rad gmin. Zdaniem Ryszarda Chruciaka obie
nowelizacje, które przyjêto w 1995 r., wynika³y z praktycznych dowiadczeñ
przeprowadzania wyborów do rad gmin i g³ównie z tego powodu nie wywo³a³y istotniejszych kontrowersji politycznych w toku prac parlamentarnych10.
Wprowadzenie w 1998 r. trójszczeblowego samorz¹du terytorialnego wymusi³o opracowanie nowej ordynacji wyborczej. Wynika³o to z braku unormo6
7
8
9
10

Dz.U. nr 48, poz. 195.
R. Chruciak, op. cit., s. 154155.
Ibidem, s. 201.
Dz.U. nr 132, poz. 640.
R. Chruciak, op. cit., s. 202.
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wañ prawnych, na podstawie których mog³yby siê odbyæ wybory do organów
przedstawicielskich w powiecie i województwie. Spe³nieniem tego obowi¹zku
by³a uchwalona w dniu 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw11. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ nie by³ to
prosty proces. Przewa¿y³ bowiem pogl¹d, i¿ nie tylko wybory do rad powiatów i sejmików województw, ale równie¿ do rad gmin powinny odbyæ siê na
podstawie nowej ordynacji wyborczej. W zwi¹zku z tym w Sejmie pojawi³y
siê trzy konkurencyjne projekty ordynacji wyborczej. Pierwszy z nich12 z³o¿y³a grupa pos³ów z SLD. Dotyczy³ on jednak tylko ordynacji wyborczej do rad
gmin. Drugi projekt13 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw by³ autorstwa UW. Natomiast trzeci14 projekt ordynacji wyborczej do organów stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego przedstawi³a AWS. Prace w Sejmie rozpoczê³y siê 18 marca 1998 r. i opiera³y siê
w³anie na tych trzech projektach.
Warto wspomnieæ, i¿ ró¿nica pomiêdzy poszczególnymi ugrupowaniami
by³a widoczna na kilku p³aszczyznach. Za system proporcjonalnym opowiedzia³y siê ugrupowania reprezentuj¹ce nurty socjaldemokratyczny, liberalny
i agrarny. Z tym, ¿e w pierwszej fazie debaty PSL popar³o system mieszany,
dopiero póniej zmieni³o zdanie. Za rozwi¹zaniem mieszanym opowiedzia³y
siê partie reprezentuj¹ce nurt chadecki, konserwatywny i niepodleg³ociowy.
Jeli chodzi o metodê obliczania liczby mandatów, które przypada³y na listy
wyborcze, to podzia³ pomiêdzy ugrupowaniami odzwierciedla³ ich ówczesn¹
pozycjê na scenie politycznej. Du¿e ugrupowania, takie jak SLD i AWS,
popar³y bardziej dla nich korzystn¹ metodê dHondta, natomiast UW, PSL,
KPN-OP, ROP opowiedzia³y siê za metod¹ Sainte-Leaguea, która preferuje
ugrupowania rednie i ma³e. Jeszcze inaczej przedstawia³ siê podzia³ w stosunku do liczby mandatów, które przypada³y na okrêg wyborczy. Zmniejszenie jej dolnej granicy by³o korzystne dla du¿ych ugrupowañ, dlatego dziwiæ
mo¿e poparcie tej opcji przez PSL i ROP. Stanowisko PSL mo¿na wyt³umaczyæ tym, ¿e partia ta czu³a siê na obszarach wiejskich na tyle silna, by nie
obawiaæ siê, i¿ nie zdo³a wprowadziæ z czêci okrêgów wyborczych swojego
przedstawiciela do organu stanowi¹cego. Natomiast zupe³nie niezrozumia³e
by³o poparcie ROP dla takiego rozwi¹zania. Partia ta, popieraj¹c zmniejszenie dolnej granicy liczby mandatów, praktycznie skazywa³a siê na pora¿kê.
Wród ugrupowañ, które sprzeciwia³y siê obni¿eniu dolnej granicy liczby
mandatów, znalaz³y siê UW i KPN-OP. W tym wypadku wiêksza liczba mandatów przypadaj¹ca na okrêg wyborczy zwiêksza³a ich szanse na wprowadze11
12
13
14

Dz.U. nr 95, poz. 602.
Druk sejmowy nr 193.
Druk sejmowy nr 213.
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nie swoich reprezentantów do organów stanowi¹cych powiatu. Wydaje siê, ¿e
poparcie takiego rozwi¹zania przez SLD mo¿na t³umaczyæ chêci¹ zwiêkszenia szans na zdobycie wiêkszej liczby mandatów w najmniejszych okrêgach
wyborczych.
Ostatecznie po zaciêtych zmaganiach zdo³ano dojæ do porozumienia
i wybory w 1998 r. mo¿na by³o przeprowadziæ na podstawie jednej ustawy
zarówno do rad gmin, jak i nowo powsta³ych powiatów i nowych województw.
Nowa ordynacja sprzyja³a ugrupowaniom politycznym, które posiada³y
struktury i kadry, natomiast utrudnia³a zadanie tym, które powo³ane zosta³y
jedynie na czas wyborów. W gminach utworzono okrêgi licz¹ce od 5 do 8
mandatów, w powiatach od 5 do 10, natomiast w województwach od 5 do 15.
W okrêgach tych lista kandydatów nie mog³a byæ mniejsza ni¿ 5 ani wiêksza
ni¿ dwukrotnoæ liczby mandatów przydzielonych na dany okrêg wyborczy15.
Podobnie jak w wyborach do Sejmu, w wyborach tych zastosowano 5% próg
wyborczy i metodê dHondta, korzystniejsz¹ dla du¿ych komitetów. Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w ordynacji do rad gmin by³o obni¿enie progu proporcjonalnego podzia³u mandatów z 40 tys. do 20 tys. mieszkañców. Wprowadzenie tej
zmiany oznacza³o, ¿e w gminach i miastach do 20 tys. mieszkañców obowi¹zywa³ bêdzie system wiêkszociowy. Nale¿y tu zauwa¿yæ, i¿ obok stosowanych od 1990 r. w wyborach do rad gmin wy³¹cznie okrêgów jednomandatowych, wprowadzono tam tak¿e okrêgi wielomandatowe (do 5 radnych).
Powodowa³o to równoczenie wzrost liczby wyborców, o poparcie których
musia³ zabiegaæ kandydat. Podniesiona zosta³a z 15 do 25 liczba wyborców,
których podpisy by³y niezbêdne przy zg³oszeniu kandydatury na radnego.
Poza tym grupy wyborców nadal mia³y prawo zg³osiæ kandydatów na równi z
partiami i stowarzyszeniami. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e same podpisy ju¿ nie
wystarczy³y. Wyborcy musieli w tym celu stworzyæ przynajmniej 5-osobowy
komitet wyborczy i wyznaczyæ jego pe³nomocnika. Komitet taki móg³ zg³osiæ
jednego kandydata lub listê kandydatów w okrêgu wielomandatowym. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przepis ten wzmacnia³ pozycjê partii politycznych i organizacji, poza tym w porównaniu z wyborami poprzednimi znacznie utrudnia³o to
kandydowanie osobom spoza tych struktur. Kandydaci musieli bowiem nie
tylko zdobyæ podpisy wiêkszej ni¿ dot¹d liczby mieszkañców, ale tak¿e mieæ
wród nich reprezentacjê w postaci komitetu wyborczego16. W zwi¹zku
z powy¿szym, jak s³usznie zauwa¿y³ Andrzej Piasecki: du¿o ³atwiej by³o
kandydowaæ tym, którzy mieli poparcie partii politycznych, organizacji lub
du¿ych silnych komitetów lokalnych17. W porównaniu z 1994 r. by³ to krok
15 H. M. Kula, Jak skutecznie zorganizowaæ kampaniê wyborcz¹ do w³adz samorz¹dowych,
Gdañsk 2006, s. 147.
16 Komitet wyborczy dzia³a³ m.in. na podstawie ustawy o partiach politycznych z 1997 r.
17 A. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorz¹dowe, prezydenckie 19892002, Toruñ
2004, s. 143.
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w kierunku upolitycznienia nie tylko wyborczej procedury, ale i samych rad.
Przedstawione powy¿ej zmiany wyst¹pi³y z jeszcze wiêksz¹ moc¹ w wyborach do rad miast powy¿ej 20 tys. mieszkañców, powiatów i województw18.
Zastosowanie tam ordynacji proporcjonalnej z 5% progiem i przeliczeniow¹
metod¹ dHondta upodobni³o te wybory do parlamentarnych. Jak s³usznie
podkreli³ Andrzej Piasecki, autorzy ustawy powinni mieæ wiadomoæ, ¿e
sejmiki wojewódzkie i rady powiatów od pocz¹tku nabior¹ charakteru politycznego i bêd¹ w wielu przypadkach odzwierciedleniem Sejmu w wydaniu
lokalnym19.
Przeprowadzone w dniu 11 padziernika 1998 r. wybory do organów
stanowi¹cych samorz¹du terytorialnego zmieni³y niew¹tpliwie wymiar i rolê
wyborów do w³adz lokalnych, gdy¿ po raz pierwszy dotyczy³y trzech szczebli
samorz¹du.
Kolejn¹ kwesti¹ przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami samorz¹dowymi
w 2002 r. by³o uchwalenie ustawy o bezporednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta. Poszczególne partie polityczne korygowa³y swoje pierwotne propozycje w taki sposób, aby ugraæ jak najwiêcej dla siebie. Warto
w tym momencie przypomnieæ, i¿ idea bezporednich wyborów wójtów pojawi³a siê ju¿ na pocz¹tku lat 90. Jak wspomina Krzysztof Janik: pierwszym
podmiotem polityki, który publicznie opowiedzia³ siê za zmian¹ sposobu wy³aniania organów wykonawczych gminy by³a Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej20. Niestety, postulat ten nie odegra³ wówczas istotnej roli
i musia³ poczekaæ na odpowiedni czas. Za bezporednimi wyborami wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) optowa³ równie¿ prezydent Aleksander
Kwaniewski, gdy wiosn¹ 1996 r w jego kancelarii rozpoczê³y siê prace nad
przygotowaniem kodeksu wyborczego21. Kolejna nieudana próba wprowadzenia wyborów bezporednich mia³a miejsce w 2000 r.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ opinie na temat wprowadzenia bezporednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta by³y jak zwykle podzielone. Zwolennicy tego rozwi¹zania podkrelali, i¿ oznacza³oby to wzmocnienie pozycji
organu wykonawczego gminy w stosunku do reprezentacji politycznej, jak¹
by³a rada gminy. Ich zdaniem wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien
mieæ silniejsz¹ legitymizacjê spo³eczn¹ ze wzglêdu na jego indywidualn¹
odpowiedzialnoæ. Zwracano przy tym uwagê na fakt, i¿ bezporedni wybór
sprzyjaæ bêdzie stabilizacji w³adzy wykonawczej i administracji w gminie.
S¹dzono równie¿, ¿e system ten wykreuje nowe kadry, pozwoli odpartyjniæ
18 Do zg³oszenia listy kandydatów niezbêdne by³o uzyskanie 150 podpisów w miecie, 200
w powiecie i 300 w województwie.
19 A. Piasecki, op. cit., s. 158.
20 Zob. Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty Programowe 19931997,
Warszawa 1997, s. 6872.
21 Z ró¿nych przyczyn, przede wszystkim jednak z powodów metodologicznych, zaniechano
prac w tym zakresie z pocz¹tkiem roku 1997.
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i odpolityczniæ zarz¹dzanie w gminie. Zgodnie stwierdzano, ¿e wybory bezporednie zbli¿¹ kandydata do obywateli. Przeciwnicy natomiast wskazywali,
¿e tak zorganizowane wybory mija³yby siê z celem, poniewa¿ nie sz³a za tym
zmiana ustawy ustrojowej i ustaw kompetencyjnych. Sytuacja taka mog³a
prowadziæ do konfliktów pomiêdzy wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a radnymi, szczególnie wtedy, gdy bêd¹ oni reprezentowali przeciwne
opcje polityczne. Równoczenie podkrelano, ¿e praktycznie nieodwo³ywalny wójt (burmistrz, prezydent miasta) mo¿e prowadziæ swoj¹ politykê kadrow¹, a jego pozycja u³atwia wystêpowanie korupcji i innych zjawisk patologicznych.
Pod koniec 2001 r. do Sejmu wp³ynê³y dwa projekty ustaw. Pierwszy
projekt22 ustawy o bezporednim wyborze wójta gminy autorstwa SLD mia³
na celu wprowadzenie rozstrzygniêæ okrelaj¹cych zasady i warunki bezporedniego wyboru przewodnicz¹cego zarz¹du w gminach licz¹cych do 20 tys.
mieszkañców, a wiêc tych, w których ju¿ wybierano radnych w wyborach
bezporednich. W samym Sojuszu toczy³ siê spór o to, czy powinno siê to
odbywaæ siê tylko w jednej, czy w dwóch turach23.
Konkurencyjny projekt24 przedstawi³a Platforma, która zaproponowa³a
po³¹czenie wyborów do rad i na urz¹d wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
w jednym akcie. Koncepcja powszechnych wyborów s³u¿yæ mia³a wzmocnieniu ich stanowiska prawnego poprzez przyznanie im statusu organu legitymowanego wprost przez wyborców. Wyborca w jednym akcie g³osowania mia³
opowiadaæ siê za jednym z kandydatów na wójta oraz jego zapleczem
w radzie w postaci kandydatów na radnych powi¹zanych z jego kandydatur¹.
Celowi temu s³u¿yæ mia³a odpowiednia struktura karty do g³osowania, na
której kandydaci na wójta umieszczeni byliby wspólnie z proponowanymi
kandydatami na radnych, a g³os oddany na kandydata na wójta oznacza³by
jednoczenie akceptacjê proponowanych przez niego kandydatów na radnych. W takim przypadku wybory w gminach licz¹cych do 20 tys. mieszkañców odbywa³yby siê wed³ug systemu wiêkszociowego i przywróceniem okrêgów jednomandatowych, natomiast w gminach licz¹cych powy¿ej 20 tys.
mieszkañców wed³ug systemu proporcjonalnego z metod¹ dHondta. Zmiany
te powinny s³u¿yæ zdobywaniu mandatów przez silne ugrupowania, które
mog³yby stworzyæ trwa³¹ wiêkszoæ w radzie. Z kolei w gminie licz¹cej powy¿ej 20 tys. mieszkañców o wyborze wójta rozstrzyga³aby liczba mandatów,
jak¹ uzyska³y listy kandydatów na radnych powi¹zanych z jego kandydatur¹. Wójtem zosta³by wiêc ten, którego listy kandydatów na radnych uzyska³y
wiêcej ni¿ po³owê mandatów w radzie.
22
23
24

Druk sejmowy nr 154.
Zob. W. Za³uska, Ile tur wyborczych?, Gazeta Wyborcza z 21 marca 2002 r.
Druk sejmowy nr 168.
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Pierwsze czytanie w Sejmie obu projektów odby³o siê 21 grudnia 2001 r.
Pos³owie SLD wskazywali, i¿ bezporedni wybór wójta (burmistrza) wp³ynie
na poprawê funkcjonowania samorz¹du terytorialnego poprzez wzmocnienie
organu wykonawczego gminy, a tym samym zmniejszenie jego uzale¿nienia
od uk³adów politycznych. Podkrelano, ¿e bezporednie wybory u³atwi¹ profesjonalizacjê kadr administracji samorz¹dowej, a jednoczenie wp³yn¹ na
prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i zmniejsz¹ zale¿noæ awansów od
poparcia politycznego. Przy bezporednich wyborach kampania wyborcza
musia³aby mieæ charakter bardziej osobisty, merytoryczny i programowy oraz
cile zwi¹zany ze rodowiskiem kandydata. Wskazano tak¿e, ¿e w projekcie
PO tylko teoretycznie proponowano wybory bezporednie, poniewa¿ o wyborze wójta nie decydowa³a liczba g³osów zdobytych przez kandydata, lecz
ponad 50% g³osów wywalczona przez jego zaplecze polityczne. Wed³ug pos³ów
SLD w praktyce rzadko bêd¹ zdarzaæ siê takie sytuacje, co jednoczenie
oznacza wybory porednie. Kolejnym argumentem przeciwko rozwi¹zaniu proponowanemu przez PO by³o ograniczenie w wyborach do organu
wykonawczego szans osób, które nie by³y zwi¹zane z ¿adnymi ugrupowaniami. Zwiêksza³o za ono szanse osób, które posiada³y silne zaplecze finansowe. Jednoczenie przypomniano, ¿e projekt SLD zak³ada³ bezporednie wybory wójta w gminach i miastach do 20 tys. mieszkañców, a wiêc
tam, gdzie znajomoæ kandydata wród mieszkañców jest zdecydowanie
wiêksza25.
Unia Pracy popar³a koncepcjê wyborów bezporednich przedstawion¹
przez SLD. Wskazywano, ¿e praktyka ubieg³ych kadencji wymusza wzmocnienie pozycji organu wykonawczego gmin. Zdaniem pos³ów UP bezporednie
wybory wójta zmniejsz¹ jego uzale¿nienie od uk³adów politycznych w organie
stanowi¹cym, gdy¿ by³ on bardzo czêsto zak³adnikiem wiêkszociowej opcji
politycznej i z tego powodu jego dzia³alnoæ by³a asekuracyjna. Ludowcy
zapowiedzieli poparcie dla idei wyborów bezporednich.
PiS natomiast sprzeciwia³o siê jakiejkolwiek formie wyborów bezporednich. W opinii tej partii tak wybrana w³adza wykonawcza wymyka³aby siê
spod jakiejkolwiek kontroli. Wskazywano na liczne przypadki, w których
wybrany przez wiêkszoæ radnych wójt uniezale¿nia³ siê, tworz¹c w³asny
uk³ad w radzie. W takiej sytuacji pozycja organu wykonawczego w stosunku
do uchwa³odawczego ulega³a wyranemu wzmocnieniu. Wed³ug PiS wybory
bezporednie przyczyni³yby siê do jego jeszcze wiêkszego uniezale¿nienia od
organu stanowi¹cego, a nawet zdominowania rady.
LPR skupi³a siê na przedstawieniu negatywnych stron obu projektów.
W propozycji SLD skrytykowa³a konstrukcjê organu wykonawczego, który
sk³ada³ siê z przewodnicz¹cego, wybieranego w wyborach bezporednich
25

Sprawozdanie stenograficzne z 9 posiedzenia Sejmu RP w dniu 21 grudnia 2001 r.

136

Monika Szczepankowska

i pozosta³ych cz³onków wybieranych na dotychczasowych zasadach, czyli
przez radnych. Przy ówczesnym rozdrobnieniu ugrupowañ prawicowych propozycja, by wybory przebiega³y w jednej turze, stawia³a SLD w roli zdecydowanego faworyta. LPR sprzeciwi³a siê równoczenie przyspieszeniu wyborów,
uznaj¹c, i¿ ma to na celu zwiêkszenie sukcesu SLD. Poza tym uznano, ¿e
by³o to niezgodne z obowi¹zuj¹c¹ ordynacj¹ wyborcz¹26. Równie krytycznie
LPR odnios³a siê do propozycji zg³oszonej przez PO, uznaj¹c za niedopuszczalny wybór organu stanowi¹cego i uchwa³odawczego jednym aktem i na tej
samej karcie wyborczej27.
Innego zdania ni¿ LPR by³a Samoobrona. Zdaniem tej partii idea wyborów bezporednich by³a zgodna z oczekiwaniami spo³eczeñstwa, które mia³oby w ten sposób bezporedni wp³yw na obsadzenie g³ównych organów
w samorz¹dzie. Za g³ówn¹ korzyæ takiego rozwi¹zania uznano uniezale¿nienie siê wójta (burmistrza, prezydenta miasta) od politycznych uk³adów
w radzie, jak równie¿ uniemo¿liwienie zajmowania urzêdu przez osoby ciesz¹ce siê niskim poparciem spo³ecznym28.
Z ugrupowañ, które pozostawa³y poza parlamentem, poparcia dla idei
bezporednich wyborów udzieli³a UW. 13 kwietnia 2002 r. w przyjêtej przez
tê partiê uchwale wskazano, ¿e takie rozwi¹zanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spo³eczeñstwa, stanowi równie¿ szansê na poprawê sprawnoci
i uczciwoci w³adz lokalnych29.
Po d³ugich debatach oba projekty trafi³y do Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ustawodawczej. Wynikiem ich
prac by³ kolejny projekt30 ustawy, który przedstawiono w Sejmie 8 maja
2002 r. Ostatecznie ca³oæ ustawy o bezporednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta zosta³a przyjêta g³osami prawie wszystkich ugrupowañ.
Przeciwko opowiedzia³a siê tylko LPR. Propozycjê zmian do uchwalonej ustawy zg³osi³ Senat. Na uwagê zas³uguje jedynie poprawka, by kandydat na
wójta móg³ jednoczenie kandydowaæ do rady tej samej gminy. Za takim
rozwi¹zaniem opowiedzia³y siê wszystkie ugrupowania maj¹ce swoich przedstawicieli w parlamencie31. W zwi¹zku z powy¿szym 20 czerwca 2002 r.
uchwalona zosta³a ustawa o bezporednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Na podstawie tych przepisów wybory do samorz¹du odby³y siê
27 padziernika 2002 r.
26
27
28

LPR powo³ywa³a siê na art. 25 ustawy z 16 lipca 1998 r.
Sprawozdanie stenograficzne z 9 posiedzenia Sejmu RP w dniu 21 grudnia 2001 r.
P. Olszewski, Samorz¹d terytorialny w programach ugrupowañ politycznych w Polsce
(19891998), Toruñ 2007, s. 159.
29 Uchwa³a Rady Krajowej Unii Wolnoci w sprawie wyborów samorz¹dowych, 13 kwietnia 2002 r.
30 Druk sejmowy nr 420.
31 Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984).
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W 2006 r. ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê konfliktu politycznego na
szczeblu ogólnokrajowym wybory lokalne mia³y byæ po raz pierwszy w pe³ni
podporz¹dkowane walce pomiêdzy rz¹dz¹c¹ koalicj¹ reprezentowan¹ przez
PiS-Samoobronê-LPR a opozycj¹ PO-LID-PSL-SLD. Najbardziej widocznym
przejawem walki o ca³kowit¹ w³adzê nie tylko na szczeblu centralnym, ale
równie¿ w samorz¹dzie sta³a siê przedwyborcza zmiana ordynacji do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw. Do Sejmu wp³ynê³y dwa konkurencyjne projekty. Pierwszy projekt o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw32 z³o¿yli pos³owie Platformy
Obywatelskiej (wp³yn¹³ 24 maja 2006 r.). Z kolei drugi projekt o zmianie
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów
i sejmików województw oraz ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezporednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta33 przedstawili pos³owie
z PiS i Samoobrony przy wspó³udziale LPR (wp³yn¹³ 11 lipca 2006 r.).
Projekt zg³oszony przez PO wprowadza³ system wiêkszociowy w jednomandatowych okrêgach wyborczych. W okrêgu wyborczym mandat uzyskiwa³by ten kandydat, który sporód wszystkich zarejestrowanych osób otrzyma³ 50% wa¿nie oddanych g³osów w pierwszym g³osowaniu. W przypadku,
gdyby siê to nie powiod³o, mandat otrzyma³by kandydat, który uzyska³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów w ponownym g³osowaniu. W dokumentach wyborczych kandydaci prezentowani byliby w porz¹dku alfabetycznym.
Ka¿dy z kandydatów móg³by umieszczaæ nazwê partii lub organizacji spo³ecznej, która zg³osi³a jego kandydaturê. W przekonaniu pos³ów Platformy
wiêkszociowa ordynacja wyborcza wprowadza³a przejrzystoæ, wyborcy wiedz¹, kto reprezentuje dany okrêg wyborczy, przez co mechanizm odpowiedzialnoci radnego przed wyborcami mo¿e sprawnie funkcjonowaæ. Ponadto
formu³a wiêkszociowa jest prosta i ³atwa do zrozumienia, a wiêc nie zniechêca obywateli. System ten sprawi, ¿e wybrany kandydat ci¹gle musia³by
zabiegaæ o wsparcie wyborców, a nie o wzglêdy liderów uk³adaj¹cych listy
wyborcze. Proponowana ustawa mia³a zrównaæ szanse wyborcze zw³aszcza
w du¿ych miastach i województwach kandydatów nie maj¹cych du¿ych mo¿liwoci finansowych z tymi, którzy organizuj¹c siê w komitety wyborcze,
mogli uzyskaæ spore rodki na kampaniê. Zdaniem pos³ów Platformy obowi¹zuj¹ca ordynacja upolitycznia³a samorz¹dy, natomiast zg³oszony przez nich
projekt wprowadziæ mia³ now¹ jakoæ na polskiej scenie samorz¹dowej poprzez wprowadzenie do rad dzia³aczy, którzy faktycznie uzyskali najwiêksz¹
liczbê g³osów bez wzglêdu na miejsce na licie.
Drugi projekt nowelizacji dotyczy³ takich kwestii jak: wprowadzenie
mo¿liwoci blokowania list, wprowadzenie dodatkowej ochrony nazw komite32
33

Druk sejmowy nr 817.
Druk sejmowy nr 818.
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tów wyborczych, biernego prawa wyborczego, zasady niepo³¹czalnoci (mandatu parlamentarnego i radnego). Niew¹tpliwie najwa¿niejsza zmiana polega³aby na wprowadzeniu do polskiego systemu wyborczego instytucji grupy
list wyborczych. Warto przypomnieæ, i¿ instytucja blokowania list w celu
wspólnego udzia³u w podziale mandatów miêdzy listy kandydatów nie pojawi³a siê po raz pierwszy. Mo¿liwoæ taka wystêpowa³a ju¿ w Dekrecie Naczelnika Pañstwa z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego34 i ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 czerwca 1991 r.35 Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ by³y to regulacje
jednorazowe i ¿adna z póniejszych ustaw ich nie powtórzy³a. Nowa ordynacja odst¹pi³a od wczeniej u¿ywanej nazwy blokowanie list kandydatów
i zast¹pi³a j¹ terminem grupowanie. Zmiana ta wywo³ana by³a potocznym
rozumieniem s³owa blokowanie jako utrudnianie, zastawianie, zagradzanie,
co nie kojarzy³o siê pozytywnie. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zasadniczym celem proponowanej nowelizacji by³o stworzenie warunków do
zgodnego wspó³dzia³ania ró¿nych ugrupowañ dla dobra spo³ecznoci regionalnych i lokalnych. Nowelizacja przyczyniæ siê mia³a do powstawania stabilnej wiêkszoci w sejmikach i radach, gdy¿ proponowane zmiany, w po³¹czeniu z zasad¹ obliczania g³osów metod¹ dHondta, sprzyjaæ mia³y jednoci si³
politycznych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w istniej¹cym stanie prawnym nie by³a
mo¿liwa koalicja wyborcza partii i grupy wyborców w wyborach do rad gmin
i powiatów. Proponowana nowelizacja umo¿liwiæ mia³a uzyskanie mandatu
lokalnym liderom, osobom zas³u¿onym dla spo³ecznoci lokalnej lub regionalnej, startuj¹cym z list maj¹cych mniejsze poparcie.
Kolejnymi istotnymi elementami nowelizacji by³y zmiany w zakresie
biernego prawa wyborczego osób karanych s¹downie oraz zasady niepo³¹czalnoci. W przypadku grupowania list w podziale mandatów uczestniczy³yby
tylko te listy, które spe³niaj¹ ³¹cznie dwa warunki: po pierwsze oddano na
nie co najmniej odpowiednio 10% albo 15% wa¿nie oddanych g³osów. Po
drugie przynajmniej jedna lista z tej grupy otrzyma³a co najmniej 5% wa¿nie
oddanych g³osów. Je¿eli grupa list nie spe³nia³aby obu warunków, a wiêc nie
otrzyma³a co najmniej 10% lub odpowiednio 15% poparcia wyborców, albo
¿adna z list uczestnicz¹cych w grupowaniu nie osi¹gnê³a co najmniej 5%
progu, to podzia³u mandatów dokonywa³oby siê tak, jakby nie by³o grupy
list, czyli ocenia³o ka¿d¹ listê oddzielnie. Brak co najmniej 5% wa¿nych
g³osów eliminowa³o je z podzia³u mandatów. Podzia³u mandatów pomiêdzy
uprawnione listy kandydatów i grupy list dokonywa³oby siê odrêbnie w ka¿dym okrêgu wyborczym przy zastosowaniu tzw. metody dHondta36.
34
35
36

Dziennik Praw Pañstwa Polskiego nr 18, poz. 46.
Dz. U. nr 59, poz. 252.
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Projekt nowelizacji zg³oszony przez koalicjantów spotka³ siê z krytyk¹ ze
strony polityków opozycyjnych. Autorom projektu zarzucano zbyt szybkie
tempo prac legislacyjnych uniemo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie odpowiednich
konsultacji i analiz oraz partykularne traktowanie ordynacji wyborczej. Opozycja wielokrotnie bojkotowa³a g³osowania oraz prace w komisjach37. Swój
sprzeciw wobec takiej zmiany ordynacji samorz¹dowej oficjalnie wyrazili
równie¿ przedstawiciele strony samorz¹dowej.
W rezultacie PO, SLD i PSL zadecydowa³y o wstrzymaniu swego udzia³u
w dalszych pracach nad projektem. Pos³owie opozycyjni wskazywali, ¿e
zmian w ordynacji wyborczej dokonaæ mo¿na nie póniej ni¿ na trzy miesi¹ce
przed up³ywem kadencji, czyli do 27 lipca 2006 r. Niedotrzymanie tego terminu narusza³o wed³ug nich art. 2 Konstytucji. Ponadto ich zdaniem nowa
samorz¹dowa ustawa wyborcza narusza³a konstytucyjn¹ zasadê decentralizacji, wed³ug której samorz¹d ma gwarantowaæ nie zwyciêstwo w rywalizacji
wyborczej partii politycznych, ale prowadziæ do wzmocnienia praw obywatelskich. Podkrelano tak¿e fakt pominiêcia opinii strony samorz¹dowej w tej
kwestii, nie zapewniaj¹c jej udzia³u w pracach komisji parlamentarnej. Niezadowolone z wyniku g³osowania w Sejmie partie opozycyjne zapowiedzia³y,
¿e wyst¹pi¹ do Trybuna³u Konstytucyjnego z wnioskiem o zawieszenie dzia³ania przepisów ustawy do chwili wydania orzeczenia. Ostatecznie 25 sierpnia 2006 r. Sejm wy³¹cznie g³osami pos³ów koalicji uchwali³ nowelizacjê samorz¹dowej ordynacji wyborczej. Ustawa wesz³a w ¿ycie ju¿ 13 wrzenia, co
da³o podstawê do przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych w oparciu
o nowe postanowienia.
Reasumuj¹c, znowelizowana ustawa wprowadzi³a m.in. mo¿liwoæ tworzenia grup wyborczych i zawierania przez komitety wyborcze umów
o wspólnym podziale mandatów. Stanowi³a równie¿, ¿e wynik komitetu, który nie przekroczy³ 5% progu wyborczego, bêdzie wliczany do wyniku bloku,
w sk³ad którego ten komitet wchodzi³. Ponadto wed³ug nowej regulacji blok
utworzyæ mog¹ co najmniej dwa komitety wyborcze w wyborach do rad gmin
powy¿ej 20 tys. mieszkañców, do rad powiatów i sejmików województw.
W przypadku samodzielnych list obowi¹zuje jak dotychczas 5% próg wyborczy. W wyborach do rad powiatów i sejmików województw mandaty uzyskaj¹
tylko te bloki, na które swe g³osy odda³o co najmniej 10% wyborców.
W wyborach do sejmiku mandaty otrzymaj¹ natomiast bloki, które zdoby³y
przynajmniej 15% poparcie. W sytuacji, gdy okrelony blok nie zdo³a uzyskaæ
minimalnego poparcia, wynik ustala siê oddzielnie dla ka¿dego z komitetów
tworz¹cych blok. Ordynacja wyborcza stanowi równie¿, ¿e w okrêgu wybor37 Opozycja bojkotuje g³osowanie nad ordynacj¹ wyborcz¹, Gazeta Wyborcza z 20 lipca
2006 r., SdPL: popieramy bojkot g³osowañ w sprawie ordynacji samorz¹dowej, Gazeta Wyborcza z 21 lipca 2006 r.

140

Monika Szczepankowska

czym podzia³u mandatów miêdzy samodzielne listy i bloki dokonuje przy
zastosowaniu metody d Hondta. Wewn¹trz bloku z kolei mandaty dzielone
s¹ metod¹ Sainte-Leaguea. Zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami kilka
dni po uchwaleniu ustawy pos³owie PO, SLD oraz PSL z³o¿yli wniosek do
Trybuna³u Konstytucyjnego o stwierdzenie jej niezgodnoci z Konstytucj¹.
Zarzuty dotyczy³y instytucji blokowania list, zbyt krótkiego vacatio legis,
³amania zasady równoci wyborów oraz zasady decentralizacji (os³abienia
szans lokalnych komitetów).
Ostatecznie Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 listopada 2006 r.
stwierdzi³ zgodnoæ zaskar¿onych przepisów ustawy z preambu³¹, art. 2 i art.
169 ust. 2 Konstytucji RP oraz z art. 3 ust. 2 Europejskiej Karty Samorz¹du
Lokalnego. Zapewne nie by³y to ostatnie regulacje w samorz¹dowym prawie
wyborczym, a przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami mo¿emy spodziewaæ siê kolejnych zmian.

Summary
Evolution of electoral right for local government
in prospect of political party (19902006)
Problem of self-governed electoral court act is theme of article, manner
of their forming and influence of political party on their ultimate form. This
article is an analysis of views of political parties presented at the time of
adoption of the electoral voting regulations. So far in Poland, five times the
local elections held. Before each election the political parties present their
ideas to change the electoral law. Changes in 1989 and establish a round
table led to the restoration of local government and the first elections for
representative bodies in 1990. Restoration of local government was the result of maturation of both state authorities and society. This also opened
a new step towards building a new self-government at the local level. difference between party was evident at several levels.
Law passed by parliament on 8 March 1990  Elections to municipal
councils was the first fully democratic electoral law after the political and
systemic changes in 1989. With time changing the shape of local government, therefore, there was need to adopt new rules regulating the method of
selecting its representative bodies. Regulations which adjust electoral right
should be stable and understandable for voters. Unfortunately not always
the case. It must be remembered that members who are part of different
political determine under what provisions of the elections will be held and
thus how to shape a post-election scene Local. We also noted that after 1989
with the passage of the next term of local governments role increased in the
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eyes of political parties. Increasingly be able to get the impression that the
political struggle moves from the central level to the level of local government. Before each election are changed to help you make the best electoral
result of the parties that are currently the strongest in parliament. The
principal difference was associated with the choice of electoral system.
Article covers issues such as: local elections, electoral system, participation in the elections of political parties.
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Zagadnienia administracji publicznej
Edyta Sokalska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Max Webers perception of bureaucracy
and modern rational models of administration
Maximilian Weber (18641920) was a German politician, economist and
sociologist who is considered one of the founders of sociology and public
administration. In his times he was viewed primarily as a historian and an
economist. He began his career at the University of Berlin, later he worked
at Freiburg University, University of Heidelberg, University of Vienna and
University of Munich. He was very influential in contemporary German
politics1, being one of Germans negotiators at the Treaty of Versailles and
the member of the commission charged with drafting the Weimar Constitution2. Webers political ideas have inspired controversy in Germany for decades.
Why is he so popular and widely known? Apparently he didnt organize
and develop any school and didnt leave any students who would continue
his work. But it should be taken into account that Webers thoughts were
extremely complicated and sophisticated, and unfortunately lack of clear and
final wording could be seen. In spite of presenting extraordinary, versatile
opinions, ideas, and immense productivity, he didnt build any complete
system. Indisputably, he resumed problems from different points of view,
proposed definitions, unveiled reasonable connections, suggested explanations and formulated provisional generalizations supported by induction.
Unfortunately the products of his work are tied to loosely and do not coordinate to generate a real foundation on which Weberian school could be built.
1 See, e.g. W.J. Mommsen, Max Weber and German Politics 18901920, University of
Chicago Press, Chicago 1990, p. 417.
2 More about Webers biography see: R. Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait,
Doubleday & Company Garden City 1960, pp. 480; M. Weber, Max Weber: Biography, translated
by H. Zorn, John Wiley & Sons, New York 1975, pp. 586; T.H. Marshall, Max Weber: An
Intellectual Portrait by Reinhard Bendix, The British Journal of Sociology 1961, vol. 12, no. 2,
pp. 184188; D. Kaesler, Max Weber: An Introduction to His Life and Work, University of
Chicago Press, Chicago 1989, p. 18.
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Weber wrote his books in German and it should be noted that many of
his famous works were collected, revised and published posthumously3.
Significant interpretations of Webers writings were produced by such sociological luminaries as Talcott Parsons and C. Wright Mills. His major
works deal with rationalization in sociology of religion and government,
but he also contributed much in the field of economics. His most famous
work is an essay The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, which
began his work in sociology of religion. In this work, Weber argued that
religion was one of the non  exclusive reasons for the different ways the
cultures of the Occident and the Orient have developed. He stressed importance of particular characteristics of ascetic Protestantism which led to the
development of capitalism, bureaucracy and rational- legal state in the West.
Weber continued his investigation into this matter in later works, notably
in his stu-dies on bureaucracy and on the classifications of authority. In
these works he alluded to an inevitable move towards rationalization. In
another major work Politics as a Vocation Weber defined the state as an
entity which possesses a monopoly on the legitimate use of physical force,
a definition that became pivotal to the study of modern Western political
science. His most known contributions are often referred to as the Weber
Thesis.
It is significant that along with Karl Marks and Emile Durkheim, Max
Weber is regarded as one of the founders of modern sociology. Whereas
Durkheim, following Comte, worked in the positivist tradition, Weber created and worked  like Werner Sombart, a famous representative of German
sociology  in the antipositivist tradition4. Those works started the antipositivist revolution in social sciences, which stressed the difference between the
social sciences and natural sciences, especially due to human actions, which
Weber differentiated into traditional, affectional, value  rational and instrumental5.
Max Webers writing shows immense diversity of his interests and can
be divided into a few categories. The first category constitutes historical
writing, the second category  sociological and economic studies. The next
group consists of commentaries connected with the First World War events
and articles about Russia in 1905. The forth category consists of studies on
philosophy and methodology of sociology. The fifth group are historical
studies focusing on civilization, uniqueness of cultural individuality, so3

Original titles printed after Webers death are most likely compilations of his unfinished
works. Many translations are made of parts or selections of various German originals, and the
names of the translations not reveal what part of German work they contain.
4 J.K. Rhoads, Critical Issues in Social Theory, Penn State Press 1991, p. 40.
5 J. Ferrante, Sociology: A Global Perspective, Thomson Wadsworth 2005, p. 21.
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cial policy, political institutions, religions and connection between these
terms6.
A few distinctive features differ Max Webers writings from typical historical works. It should be stressed that they are not restricted to dealing with
describing different aspects of the culture and society only, but they reveal
how they are connected.
It is noticeable that it was Weber who began the studies on bureaucracy
and whose works led to popularization of this term. Many aspects of modern
public administration go back to him, and a classic, hierarchically organized
civil service of the continental type is called Weberian civil service, although this is only one ideal type of public administration and government. An
approach of this scholar differs from others views on bureaucracy, which are
usually pejorative. Weber is not one of those who regard bureaucracy as
synonymous with inefficiency: quite the reverse, it is the supremely efficient
way of conducting administration. He is probably one of the most influential
users of this term in its social science sense. For this scholar bureaucratic
coordination of activities is the distinctive mark of the modern era and
a dominant structural feature of modern forms of organization. Bureaucratic
types of organization are technically superior form to all other forms of
administration, much as machine production is superior to handicraft methods. The term bureaucracy should not be seen in an emotional, but in
a neutral way.
The question is  why does Max Weber implement a neutral term, not
pejorative? Here his methodology should be taken into account. One of his
proposals is usage of paradigm Wertfreiheit7. In compatibility with this
paradigm, pure scientific claims are only neutral and value relevant, not
pejorative terms. That is why very important is conformity with this paradigm and separation of verdicts connected with values and verdicts connected with facts8. In the great majority of cases people are different in analyzing facts. They are not absolutely objective. Of course the proposal of being
neutral and value relevant cant be obtained in a full way, but individuals
should try to obtain this purpose. The Weberian principle can be seen as
a dividing line between scientific and non-scientific claims. Objectivity for
him is being able to prevent the influence of feelings, emotions, unconscious
6 Webers bibliography and collection of English translation see: [online] <http://
www.cpm.ehime-u.ac.jp/AkamacHomePage/Akamac E-text Links/Weber.html>; <http:/en.wikipedia.org/wiki/List of Max Weber works>; <http:// sociosite.net/topics/weber.php>; <http://
www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/Weber/PECAP.HTML>, retrieved on 24.10.2009.
7 Max Weber on the Methodology of the Social Sciences, translated and edited by E. Shils
and H.A. Finch, Glencoe IL: Free Press 1949, pp. 50112.
8 S. Andreski, Max Webers Insights and Errors, 1984 (Polish translation: K. Sowa, Maxa
Webera olnienia i pomy³ki, PWN, Warszawa, 1992, pp. 3255). The author shows connections
of Max Webers methodology with Karl Poppers methodology (pp. 3945).
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motives, imagination and valid interpretation. For any scholar the choice of
problems is always value relevant. There is no absolutely objective scientific
analysis of culture or social phenomena independent of special and onesided viewpoints according to which  consciously or unconsciously  they
are selected, analyzed and organized for expository purposes. What is considered worthy to be known depends upon the perspective of the inquiring
scholar9.
The concept of Webers bureaucracy is strictly connected with his methodology10. He sees bureaucracy as one of the most important causes of the
development of capitalism. Weber developed a key conceptual tool, the notion of the ideal type. An ideal type is an analytical construct that serves
the investigator as a measuring rod to ascertain similarities as well as
deviations in concrete cases. It provides the basic method for comparative
study. An ideal type corresponds to concrete reality but always moves at
least one step away from it. It is constructed out of certain elements of
reality and forms a logically precise and coherent whole, which can never be
found as such in that reality. Webers three kinds of ideal types are distinguished by their levels of abstraction. First are the ideal types rooted in historical particularities. They refer to phenomena that appear only in specific
historical periods and in particular areas. The second kind involves abstract
elements of social reality (bureaucracy, feudalism) which can be found in
a variety of historical and cultural contexts. The third kind of ideal type is
connected with rationalization of particular kind of behavior reconstructions11. Weber describes ideal type of bureaucracy in positive terms, considering it to be more rational and efficient form of organization than the alternatives that preceded it, which he characterized as charismatic domination
and traditional domination. According to his terminology, bureaucracy is part
of legal domination.
Webers analysis of bureaucracy concerns the historical and administrative reasons for the process of bureaucratization and the impact of the rule of
law upon the functioning of bureaucratic organizations. Very important are
attributes and consequences of bureaucracy in the modern world and the typical
personal orientation and occupational position of the bureaucratic officials as
a status group. For Max Weber a rational and modern model of bureaucracy
should function in a specific manner and its characteristic features are:
9 More about Webers methodology see: M. Abukuma, A Methodology of Sociological
Studies, [online] <http://www.ne.jp/asahi/moriyuki/abukuma/moriyukis/weberian/meth/method.html>, retrieved on 5.09.2009.
10 E. Sokalska, Biurokracja jako metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji
w ujêciu Maxa Webera, Studia Prawnoustrojowe, Olsztyn 2003, nr 2, p. 119.
11 L.A. Coser, Masters of Sociological Thought, 1977, p. 234-237; Max Weber  The Work
 Ideal Type, [online] <http:www2.pfeiffer.edu/~lridener/DSS/weber/WEBERW3.html>, retrieved on 5.06.2009.

Max Webers perception of bureaucracy...

147

1. There is the principle of fixed and official jurisdictional areas, which
are generally ordered by rules, that is, by administrative regulations.
2. The regular activities required for the purposes of bureaucratically
governed structure are distributed in a fixed way as official duties.
3. Methodical provision is made for the regular and continuous fulfillment of these duties and for the execution of the corresponding rights; only
persons who have the generally regulated qualifications to serve are employed. In public and lawful government these three elements constitute »bureaucratic authority« [...].
4. The principles of office hierarchy and levels of graded authority mean
a firmly ordered system of super and subordination in which there is
a supervision of the lower offices by the highest ones [...].
5. The management of the modern office is based upon written documents (the files), which are preserved in their original and draught form [...].
6. Office management, at least all specialized office management is distinctly modern  usually presupposes thorough and expert training [...]12.
In the same way Weber describes the position and work of a bureaucratic official:
1. In principle, the modern organization of the civil service separates
the bureau from the private domicile of the official, and, in general, bureaucracy segregates official activity as something distinct from the sphere of
private life. Public monies and equipment are divorced from the private
property of the official [...]. In principle, the executive office is separated
from the household, business from private correspondence, and business
assets from private fortunes [...].
2. When the office is fully developed, official activity demands the full
working capacity of the official, irrespective of the fact that his obligatory
time in the bureau may be delimited13.
It is noticeable that one of the main important aspects of bureaucracy is
its personnel. The modern bureaucrat is a full-time, life-time professional.
He requires a sufficient and regular salary and job security, because otherwise people will not stay in the full time job for life. Unless they do, the
organization will not be efficient. Of course, it can take time and experience
to learn the job, because it is difficult to perform particular task and it all
has to be coordinated, an elaborate division of labour requires stability of the
staff. Because of the importance of training and coordination in the job and
the nature of bureaucratic work, bureaucracy needs educated officials. Because they should prove they have been educated, their education will be
12 M. Weber, Economy and Society, edited by G. Roth and C. Wittach, Bedminster Press,
vol. 1, New York 1968, pp. 650678.
13 Ibidem.
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attested by some certificate14. The office work demands theoretical as well
as practical knowledge of the matter and regular salary and prospects of
advancement in a lifetime career will be the reward. Professional work
connects with the stability of bureaucratic system in many aspects. The
stability of employment was connected with state pensions which were started to be paid to people working as bureaucratic officials as well as social
insurance. After the First World War social insurance and state pensions
were very precious privileges.
One of the main issues in the Max Webers writing is specialization of
bureaucratic officials. Job placement is dependent on technical qualifications
of the worker. Every task should be given according to the rank and even to
special place within the rank. On the other hand, they are free and appointed to their positions on the basis of conduct. An official must exercise his
judgements and skills, but his duty is to place at the service of a higher
authority. Ultimately he is responsible for the impartial execution of assigned tasks and must sacrifice his personal judgement if it runs counter to
his official duties. He claims that Precision, speed, unambiguity, knowledge
of the files, continuity, discretion, unity, strict subordination, reduction or
friction and of material and personal costs  these are raised to the optimum
point in the strictly bureaucratic organisation15.
The modern bureaucrat does not own his job16 and the means of administration  the computers, the files, etc. He is even removed from property,
doesnt have a prebend or benefices but he is paid a salary. Bureaucrats are
not allowed to charge fees for themselves or to accept gifts. If fees are
charged, they belong to the government. The ideal behind this is that if the
official has any source of income apart from a salary he will not reliably
follow the rules. Reliable following of the official rules is one of the highest
values in bureaucracy. Impersonal application of general rules is shown as
another feature of the modern bureaucrat. The Taxation Commissioners
staff impersonally, objectively applies the rules to the taxpayer, and their
own duties and rights within the organization are defined by rules applied to
them impersonally by their superiors17. A bureaucratic official exercises the
authority delegated to him in accordance with impersonal rules and his
loyalty is enlisted on behalf of the faithful execution of his official duties.
14 J. Kilcullen, Max Weber: On Bureaucracy, Macquiare University, 1996, POL264 Modern
Political Theory, p. 2, [online] <http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y64109.html>, retrieved on 20.05.2009.
15 From Max Weber: Esseys in Socjology, trasl. by H.H. Girth and C. Wrigt Mills, Oxford
University Press, New York 1946, p. 214.
16 M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, trans. Henderson and
Parsons, New York, 1947, p. 332.
17 J. Kilcullen, Max Weber: On Bureaucracy..., p. 3.
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Webers principles of administration could be shown in seven points:
1. Official business is conducted on a continuous basis.
2. Bureaucratic organization is conducted with strict accordance to the
following rules:
a) the duty of each official to do the certain work is delimited in terms of
impersonal criteria;
b) the official is given the authority necessary to carryout his assigned
functions;
c) the means of coercion at his disposal are strictly limited and conditions of their use strictly defined.
3. Responsibilities are part of vertical hierarchy of authority, with respective rights of supervision.
4. Officials do not own the resources necessary for the performance of
their assigned functions but are accountable for their use of these resources.
5. Private business and income from office work are strictly separated.
6. Offices cant be appropriated by their incumbents.
7. Official business is conducted on the basis of written documents18.
Max Weber sets out an ideal type for bureaucracy, characterised by an
elaborate hierarchical division of labour directed by explicit rules impersonally applied, equipped with professionals, who dont own the means of
administration and obtain a salary directly from the performance of their
job. These features can be found in the public administration, in the offices,
even in private firms.
It can be observed that his concept of bureaucracy is strictly connected
with his proposal of types of legitimate authority. Weber shows three types
of legitimate authority: rational, traditional, and charismatic. Charismatic
authority can be regarded as legitimate because followers are personally
devoted to a gifted leader. He notes that the instability of charismatic authority inevitably forces it to routinize into a more structured form of authority. A charismatic leader is someone whom people follow because of his individual personal qualities. Charisma is a personality. Traditional authority is
regarded as legitimate because everyone has always obeyed whoever was in
the leaders position, and nobody thinks of disputing his authority. Rational
authority exists in a community in which there is a moral attitude of respect
for law because it is regarded as legitimate19. Bureaucracy seems to be the
most efficient way of implementing the rule of law; the legal rules are
recorded, studied and applied in a reliable way to individual cases. He
alludes to an inevitable move towards a rational  legal structure of authori18 See Bureaucracy in Wikipedia, [online] <http://en.wikipedia.org/wiki/Bureucracy>, retrieved on 20.05.2009.
19 J. Kilcullen, Max Weber: On Bureaucracy , p. 3.
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ty, utilising a bureaucratic structure. He concedes that employing ideal types
is an abstraction but claims that it is nonetheless essential if one is to
understand any particular social phenomena, because they involve human
behaviour which must be interpreted by ideal types20. For him the ideal
types aim to construct a meaningful ordering from the chaotic flux of empirical reality.
It is worth mentioning, that Max Weber also noted the dysfunctions of
bureaucracy. Modern and bureaucratized systems of law have become incapable of dealing with individual cases, to which earlier types of justice were
well suited. Critics of Webers theory point out that principles of his ideal
model of bureaucracy can degenerate. For example, competences of officials
can be unclear and used contrary to the spirit of law. Sometimes a decision
itself may be considered more important than its effect. Vertical hierarchy of
authority can become chaotic and the process of making decision can be
disturbed and conflicts of competence can appear. Bureaucratic officials can
try to avoid responsibility and seek anonymity by avoiding documentation of
their procedures. They can create extreme amounts of chaotic, useless documents. Other features that can affect modern bureaucracy are: apathy, laziness, incompetence, not efficient subordination, bribery, corruption, too big
number of personnel, not allowing people to use common sense, as everything must be written by the law. This kind of organization can be prone to
overspecialization, making individual officials not aware of larger consequences of their actions. Nepotism, political infighting and other degenerations
can counter the rule of impersonality and create recruitment and promotion
system not based on meritocracy but rather on oligarchy. In the most common examples bureaucracy can lead to the treatment of individual human
beings as impersonal objects21.
As Max Weber remarks, real bureaucracy will be less optimal and effective than his ideal type, but this process will be inevitable for the efficient
functioning of an administrative machine. From a purely technical point of
view, a bureaucracy is capable of attaining the highest degree of efficiency,
and is in this sense formally the most rational known means of exercising
authority over human beings. It is superior to any other form in precision, in
stability, in the stringency of discipline, and in its reliability. It thus makes
possible a particularly high degree of calculability of results for the heads of
the organization and for those acting in relation to it. It is finally superior
both in intensive efficiency and in the scope of its operations and is formally
capable of application to all kinds of administrative tasks22. Bureaucracy as
20
21

See comments of M. Abakuma on Weberian ideal types as tools
See critiques of Webers thoughts: G. Roth, Political Critiques of Max Weber: Some
Implications for Political Sociology, American Sociological Review 1965, v. 3, no. 2, pp. 214220.
22 M. Weber, Economy and Society..., p. 223.
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supremely efficient way of conducting administration should be adopted by
capitalistic firms and in every institution. Weber even argues that the bureaucratization of the modern world can led to its depersonalization, and
bureaucratization and rationalization seems to him an almost inescapable
fate23. The needs of mass administration make it today completely indispensable. The choice is only between bureaucracy and dilettantism in the
field of administration24. But although Weber regards bureaucracy as supremely efficient, he regards its inevitable triumph with distaste: No machinery in the world functions so precisely as this apparatus of men and,
moreover, so cheaply [...]. Rational calculation [...] reduces worker to a cog in
this bureaucratic machine and, seeing himself in this light, he will merely
ask how to transform himself into a somewhat bigger cog [...]. The passion
for bureaucratisation drives us to despair25.
Max Weber believes that administration and politics are very close but
they operate in different aspects26. Bureaucracy as a part of administration
should be excluded from the sphere of politics27. He suggests that different
life spheres have different moral laws, which may come into conflict. So
what is wrong in some department of life may not be wrong in politics. He
even contrasts the status honour of the bureaucrat with the responsibility of
politician. If a bureaucrats superior gives him a directive he considered
wrong, he should object, but if the superior insists, he should respect it. And
on the other hand, the politician can even lie and publicly reject the responsibility for political actions that run counter to his convictions and must
sacrifice his office to them28. A genuine political leader should be ready to
accept responsibility for morally dubious action. Maybe that is why the
bureaucracy needs to be under the control of politicians or other charismatic
leaders, and as Weber claims, at the top of bureaucratic organization an
element which is not purely bureaucratic is needed29. In his Politics as
a Vocation Max Weber says: The administrative staff, which externally represents the organization of political domination, is, of course, like any other
organization, bound by obedience to the power holder and not alone by the
concept of legitimacy [...]. There are two other means, both of which appeal
23 About Webers maxim of rationalization see: P. Ghosh, Max Webers Isolated Man:
Marginal Utility Theory, the Protestant Ethic, and Spirit of Capitalism, Max Weber Studies,
London Metropolitan University, London 2006, p. 75.
24 M. Weber, Economy and Society , p. 224.
25 Ibidem, p. 223.
26 More about Max Webers theory of politics see: D. Beetham, Max Weber and the Theory
of Modern Politics, London 1974, pp. 82-89.
27 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa, 1994, pp. 395396.
28 J. Kilcullen, Max Weber on Bureaucracy..., p. 5.
29 J. Kilcullen, Max Weber, Macquire University 1996, POL264 Modern Political Theory,
p. 9, [online] <http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/y6408.html>, retrieved on 10.04.2009.
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to personal interests: material reward and social honour. The fields of vassals, the prebends of patrimonial officials, the salaries of modern civil servants, the honour of knights, the privileges of estates, and the honour of
civil servant comprise their respective wages. The fear of loosing them is
honour and booty for the followers in war; for the demagogues following,
there are spoils  that is, exploitation of the dominated through the monopolization of office  and there are politically determined profits and premiums of vanity30.
Webers views about the inescapable rationalization and bureaucratization of the world have obvious similarities to Karl Marxs notion of alienation. They both agree that modern methods of organization have increased
the efficiency and effectiveness of production and allowed domination of man
over the world of nature. But Weber disagree with Marx when he sees
alienation as only a transitional stage on the road to mans true emancipation. Weber doesnt believe in the future leap from the realm of necessity
into the world of freedom. In the sphere of economic production Marx documented that capitalist industrial organization led to expropriation of the
worker from the means of production. Weber countered with Marxs observations. Such expropriation would characterise a socialist system of production
just as much as it would be the capitalist form. Being fascinated with the
dynamics of social life, Weber created a more flexible interpretative system
than Marx had provided. He attempted to show that the relations between
system of ideas and social structures were multiform and varied, and that
casual connections went in both directions, rather than from infrastructure
to superstructure alone. Webers modification and refinement of the Marxian
system is likewise evident in his theory of stratification31.
Max Weber is best known and recognised today as one of the leading
scholars and founders of modern sociology. His work has been continued by
many scholars32. In the field of administration Weber regards bureaucratization as one of the leading and inescapable features of modern world. According to him, the attributes of modern bureaucracy include its impersonality,
concentration of the means of administration, a levelling effect on social and
economic differences and implementation of a system of authority that is
practically indestructible.
Theoretical trends and orientations connected with the study of administration and of course implemented Webers rules could be divided into few
30 M. Weber, Politics as a Vocation, p. 3, [online] <http://www2.pfeiffer.edu/%7Elridener/
DSS/Weber/polvoc.html>, retrieved on 10.02.2009.
31 Levis A. Coser, op. cit., pp. 227228.
32 For example by Roberto Michels, see: J. Kilcullen, Roberto Michels: Oligarchy, Macquire University 1996, pp. 15, [online] <http://www.humanities.mq.edu.au/Ockham/
y64111.html>, retrieved on 22.04.2009.
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groups: the Old Public Administration, the New Public Management and the
New Public Service33. Many scholars and practitioners contributed to the
early development of the field of public administration. For example Wodroow Wilson established what was known for many years as the politicsadministration (a policy-administration) dichotomy. The separation between
politics and public administration, which Wilson argued, has been the subject of fierce debates for a long time, and different points of view on this
subject differentiate periods in public administration. In fact, administrators
started to play a more active role in the policy process, especially as they
brought expert advice to bear on the legislative process. Later Luther Gulick
and Lyndall Urwick integrated the ideas of such theorists like Henri Fayol
into a comprehensive theory of administration. They believed that thoughts
of Fayol offered a systematic treatment of management, which was unique
at that time and they supposed that this could be applied as well for the
management of companies as for administrative sciences.
After the World War Two appeared the new generation of scholars who
questioned the ideas of Wilson and others. Luis Brownlow from the University of Chicago founded Public Administration Service on the University of
Chicago campus and to the late 1970s Public Administration Service provided consulting services to governments at all levels; the federal government,
states, cities counties and foreign countries. Rational choice model of bureaucracy was implemented by William Niskansen at the same time. His budget-maximizing example of bureaucracy as well as the bureau-shaping
model of Patrick Dunleavy were of course critiqued by a range of authors.
The model of Patrick Dunleavy put forward the idea that rational bureaucrats
should only maximize the part of their budget that they spend on their own
agencys operations or give to contractors or powerful interest groups. It
means that rational officials will get no benefit from paying out larger welfare checks to millions of poor people, since the bureaucrats own utilities are
not improved. Consequently, we should expect bureaucracies to significantly
maximize budgets in areas like police forces and defense, but not in areas
like welfare state spending34.
It should be taken into account, that further academic researches were
oriented on the extent to which elected officials can control their bureaucratic agents. It occurred that bureaucrats had more information than elected
officials about what they were doing and what they should have been doing.
Thats why they had the ability to implement policies or regulations that
went against the public interest. And in American context, these concerns
33
34

There are many different types of divisions in the literature. This is one of them.
Public administration in Wikipedia, [online] <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_administration>, retrieved on 27.01.2008.
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led to the congressional abdication hypotheses, the claim that congress had
abdicated its authority over the public policy to appointed bureaucrats. The
man who initiated this debate was Theodore Lowi. In 1979 he pointed that
the U.S. congress didnt exercise effective oversight of bureaucratic agencies.
Instead, policies were made by groups of interest, appointed bureaucrats and
congressional subcommittees, which were more likely to present more extreme views than congress as a whole35. Academic researches connected with
Lowis claims asked whether legislatures can control bureaucrats. This empirical question was motivated by a normative concern: if we wish to believe
that we live in a democracy, then it must be true that the appointed bureaucrats cant act contrary to the elected officials interest. If we fully trusted
elected officials, we wouldnt spend so much time implementing constitutional balances36.
According to Janet Vinzant Denhardt and Robert Denhardt core ideas of
Old Public Administration generally can represent the following elements:
1. The focus of the government is on the direct delivery of services
through existing or through newly authorized agencies of government.
2. Public policy and administration is concerned with designing and
implementing policies focused on a single, politically defined objective.
3. Public administrators play a limited role in policy making and governance. Rather they are charged with the implementation of public policies.
4. The delivery of services should be carried out by administrators accountable to elected officials and given limited discretion in their work.
5. Administrators are responsible to democratically elected political leaders.
6. Public programs are best administrated through hierarchical organizations, with managers largely exercising control from the top of organization.
7. The primary values of public organization are efficiency and rationality.
8. Public organizations operate most efficiently as closed systems, thats
why citizens involvement should be limited.
9. The role of the public administrator is largely defined as planning,
organizing, staffing, coordinating, budgeting, directing and reporting37.
Recently, organization theorists have described a transition from bureaucracy to post-bureaucracy involving a declining emphasis on formalized internal organizational structures and control mechanisms. The values of bu35
36

T. Lowi, The end of liberalism, W.W. Norton & Company, New York 1979, p. 69.
Scholtz and Wood, Controlling the IRS: Principals, principles and public administration, American Journal of Political Science 2006, v. 28, pp. 1679.
37 J. Vinzant Denhardt, R.B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering,
M.E. Sharpe 2007, pp. 1112.
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reaucratic administration included structural hierarchies, rational systems
based on rules and procedures, the formalization of decision making process,
and advancement based on administrative expertise. The characteristics of
public sector bureaucratic organizations reflected Webers legal-rational model, which described bureaucracy as hierarchical, impersonal in the application of laws, rule enforcing, and constituted by members with specialized
technical knowledge of rules and procedures. In contrast, the post bureaucratic organization is characterized by negotiations, trust, collaboration, decentralization of authority, teamwork and reduced management layers.
Its interesting to consider, that at a broad level organizational transformation can be seen as a reflection of broader economic, cultural and social
developments connected with rapidly changing technologies as well as the
competitive pressures associated with globalization, wider diversity in the
labour force and the increased dependence on knowledge workers in the new
technology industries. The declining relevance of bureaucracy is also linked
to the changing relationship of organizations to their external environments.
Relations between organizations have become more important and the boundaries have become blurred, losing formalism and control less suitable. Rapidly changing markets and consumer preferences drive organizations to develop the capacity to respond to these processes by establishing decentralized
organizational structures. In order to properly use the knowledge of workers
it is required greater employee autonomy and it is implemented through
employee participation in decision making and teamwork rather than planning, centralization and control38.
As far as public sector is concerned, new management techniques were
adopted in an attempt to overcome bureaucratic pathologies, including inefficiency and inflexibility. There was increased interest in management approaches that were regarded as more suitable to the increasingly competitive
global economic environment. Further there was a recognized need for public
sector organizations to be more flexible and responsive in their dealings with
the public and to be more sensitive to their diverse needs of the citizens that
they service. In this context, the changing economic and social circumstances
placed pressure on public sector organizations to be more efficient and competitive and more flexible in order to respond to diverse social needs and identities.
In the last few decades, fundamental changes transformed societies all
over the world. These changes included the development of a global economy
and the rapid progress and widespread adoption of information technology.
The public sector underwent a huge transformation, leading to the emergence of what has been called the New Public Management (NPM).
38 R. Parker, L. Bradley, Bureaucracy or post-bureaucracy? Public sector organizations in
changing context, The Asia Pacific Journal of Public Administration 2004, vol. 26, no. 2, pp.
107198.
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New Public Management is a kind of management philosophy used by
governments since the 1980s to modernize the public sector. NPM is a broad
and very complex term used to describe the wave the public sector reforms
throughout the world since that time. Based on public choice and managerial
schools of thought, new public management seeks to enhance the efficiency
of the public sector and the control that government has over it. The main
hypothesis in the NPM reform is that more market orientation in the public
sector will lead to greater cost-efficiency for governments, without having
negative side effects other objectives and considerations39.
One of the early writers of NPM  Jonathan Boston identified several
ways in which public organizations differ from the private sector40:
1) degree of market exposure-reliance on appropriations,
2) legal, formal constraints-courts, legislature, hierarchy,
3) subject to political influences,
4) coerciveness-many state activities unavoidable, monopolistic,
5) breadth of impact,
6) subject to public scrutiny,
7) complexity of objectives, evaluation and decision criteria,
8) authority relations and the role of managers,
9) organizational performance,
10) incentives and incentive structures,
11) personal characteristics of employees.
Boston also underlined the fact that the reform tends to ignore these
differences.
In 1995 the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) observed that a new paradigm for public management has emerged, aimed at fostering a performance-oriented culture in a less centralized
public sector41. The report noted that implementation of the new paradigm
was far from complete, and varied from country to country. At about the
same time, during one of the conferences of the organization for public
administration practitioners and academics in the 54 countries of the British
Commonwealth  the Commonwealth Association for Public Administration
and Management (CAPAM)  there were shown and summarized common
themes in the experience of public sector reform in this diverse group of
countries. The major characteristics of NPM were:
39 New Public Management in Wikipedia, [online] <http://en.wikipedia.org/wiki/
New_Public_Management>, retrieved on 29.01.2008.
40 See, J. Boston, J. Martin, J. Pallot, P. Walsh, Public Management: The New Zealand
Model, Oxford University Press, Auckland 1996, pp. 1030.
41 S. Boris, New Public Management: North American Style, Chapter 13 of Mc Laughlin,
Osborne and Ferlie, The New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Dec.
2000, p. 2, [online] <http://www.utsc.utoronto.ca/~mgmt/courses/mgtc42/na-style.doc>, retrieved
on 28.01.2008.

Max Webers perception of bureaucracy...

157

1) providing high-quality services that citizens value,
2) demanding, measuring, and rewarding improved organizational and
individual performance,
3) advocating managerial autonomy, particularly by reducing central
agency controls,
4) recognizing the importance of providing the human and technological
resources managers need to meet their performance targets,
5) maintaining receptiveness to competition and open-mindedness about
which public purposes should be performed by public servants as opposed to
the private sector or nongovernmental organizations42.
The New Public Management defined in this way can be treated as an
agreement between the public and their elected representatives on the one
hand and the public service on the other. The society and politicians want
high-quality public services and better performance by public organizations.
To get it, they are keen on giving public servants more managerial autonomy
and human and technological resources. If public servants do not improve
performance, politicians and public are willing to introduce competition within the public sector or move activities to the private sector.
There is no doubt that a few factors operating together drove the adoption of NPM. There were a high level political commitment to change, economic pressures and a set of ideas to shape the change but of course the
experiences of different countries varied a lot43. For example in the UK
political leaders proposed the set of ideas that would lead to major institutional change in the public sector. Their two main sources of inspiration were
developed by economists public choice theory and agency theory. Public choice theory was connected with the assumption of the self  interested rationality to both: bureaucrats and politicians. Bureaucrats were assumed to
maximize their departmental budgets, and politicians to maximize their
chances of re-election, like in business where businessmen seek to maximize
profits. The theory predicted that bureaucrats would expand their empires
and politicians would use the public purse to confer benefits on interest
groups, and consequently public sector would grow at the expense of the
private sector, and this would reduce economic growth. The second theory 
agency theory analyzed social and political relationship as a series of negotiated contracts between principals and their agents. The nature of these
contracts depends on both: the information available to principals and
42
43

Ibidem, p. 3.
About the implementation of NPM in different countries see: The New Public Management and its legacy, [online] <http://www.worldbank.org/publicsector/civilservice/debate1.htm>,
retrieved on 29.01.2008; M. Thatcher, The Downing Street Years, Harper Collins, New York
1993; D. Kettl, The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of
Governance, Brookings, Washington 2000.
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agents and their skills. As far as the politicians and public servants were
concerned, it was felt that the public servants had exploited their informational advantage and wanted to reshape their relationship with public servants
in a way that would offset that advantage.
In comparison to the other public theories, NPM seems to be more
oriented toward outcomes and efficiency through better management of public budget. It is considered to be achieved by applying competition, as it is
known in the private sector, to organizations of public sector, emphasizing
economic and leadership principles. NPM addresses beneficiaries of public
services much like customers and conversely citizens as shareholders.
Some modern authors say that New Public Management has already
reached the top and they proclaim that NPM is dead. They argue that the
cutting edge of change has moved on to digital era governance focusing on
reintegrating concerns into government control, holistic government and digitalization44. And as a result of this, in the 1990s and early 21st century
was put forward a new model of public administration  the New Public
Service. It was proposed by Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt and focused on people being treated as citizens rather than customers. They regard the citizens primary role as a participation in the government and activity throughout the process of implementing policy,
instead of the end product of policies.
According to Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt government shouldnt be run like a business but should be run like a democracy.
They describe various elements of the New Public Service by contrasting it
with traditional and more contemporary approaches to public policy and
public administration. Around the world, both elected and appointed public
servants are acting on this principle and expressing renewed commitment to
such ideas as the public interest, the governance process, and expending
democratic citizenship. As a result they are learning new skills in policy
development and implementation, recognizing and accepting the complexity
of the challenges they face, and treating their fellow public servants and
citizens with renewed dignity and respect. Public employees are feeling more
valued and energized as this sense of service and community expands. In the
process, public servants are also reconnecting with citizens. Administrators
are realizing that they have much to gain by »listening« to the public rather
than »telling« and by »serving« rather than steering. At the invitation of
public servants, even their urging, ordinary citizens are again becoming
engaged in the governance process. Citizens and public officials are working
together to define and address common problems in cooperative and mutual44 P. Dunleavy, H. Margetts, New Public Management is dead: Long live digital era governance, Journal of Public Administration Research and Theory July 2006, p. 22.
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ly beneficial way. We suggest that this new attitude and new involvement
are evidence of an emerging movement in public administration which we
call »the New Public Service«45.
Today many of Webers principles seem obvious and common. These days
we also think of bureaucracies as inefficient, slow and generally bad. In
Webers time, they were seen as marvelously efficient machines that reliably
accomplished their goals. And in fact bureaucracies did become enormously
successful, easily exceeded other forms of organizations. They also did much
to introduce concepts of fairness and equality of opportunity into society,
having a profound effect on the social structure of nations.
For a long time Webers rational bureaucracy model dominated social
science thinking about large, modern organizations. The ideal bureaucracy
and administration is a conceptual construction of certain empirical elements into a logically precise and consistent form which in its ideal purity
will never be found in reality. Webers ideal form of bureaucracy since has
been the starting point and the main source of inspiration for many theories.

Streszczenie
Wspó³czesne racjonalne modele administrowania
i biurokracji wed³ug Maksa Webera
Niniejsza praca jest prób¹ przedstawienia studiów Maksa Webera, który
by³ jednym z uczonych zajmuj¹cych siê zagadnieniami zwi¹zanymi z prawid³owym funkcjonowaniem administracji publicznej. Weber pozostawi³ po sobie
olbrzymi¹ spuciznê literack¹, dlatego znaczn¹ czêæ rozwa¿añ stanowi¹ dywagacje zwi¹zane z jego twórczoci¹ i interpretacj¹ pojêcia biurokracji. Weberowskie studia nad biurokracj¹ doprowadzi³y do popularyzacji tego¿ terminu do tego stopnia, i¿ jest on mylnie uwa¿any za twórcê pojêcia. Maksa
Webera postrzega siê te¿ jako jednego z patronów wspó³czesnej myli socjologicznej oraz racjonalnych podstaw dzia³ania na polu administracji publicznej
i choæ nie pozostawi³ po sobie tego, co mo¿na by nazwaæ szko³¹, to jego idee
obecne s¹ na wielu polach humanistyki.
W drugiej czêci artyku³u zosta³y ukazane nowe trendy teoretyczne i badania zwi¹zane ze studiami nad administracj¹ publiczn¹, odpowiednim doborem kadr administracyjnych oraz racjonalnym dzia³aniem urzêdników administracji pañstwowej.

45

J. Vinzant Denhardt, R.B. Denhardt, op. cit., p. 3.
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Pojêcie zarz¹dzania publicznego
w samorz¹dzie terytorialnym
Analiza zarz¹dzania w jednostkach samorz¹du terytorialnego wymaga
szerszego spojrzenia na specyfikê zarz¹dzania w sektorze publicznym. Punktem wyjcia jest przy tym samo pojêcie zarz¹dzania. Dostêpna literatura
przedmiotu wskazuje liczne definicje, sporód których warto  dla ogólnej
orientacji  wymieniæ kilka. W charakterystycznych ujêciach zarz¹dzanie to:
 dzia³anie polegaj¹ce na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji
lub osób zgodnie z wytyczonym przez zarz¹dzaj¹cego celem1,
 uk³ad dzia³añ reguluj¹cych funkcjonowanie danej organizacji, zgodnie
z wytyczonymi celami2,
 formu³owanie celu dzia³ania, planowanie, czyli organizowanie toku czynnoci, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych), czyli organizowanie struktur oraz kontrolowanie realizacji celów3.
Peter Drucker zwróci³ uwagê, ¿e choæ pojêcie zarz¹dzanie na oznaczenie umiejêtnoci, a tak¿e wiadomoci pewnych procesów stosowane jest od
dawna, to warto pamiêtaæ, ¿e w³anie w sferze publicznej zarz¹dzanie jest
bardziej potrzebne ni¿ w organizacjach nastawionych na zysk. ¯ycie publiczne stanowi bowiem istotne pole zró¿nicowanych napiêæ politycznych, spo³ecznych i gospodarczych, a jako takie nie jest obwarowane granic¹ op³acalnoci
dzia³ania, charakterystyczn¹ dla organizacji biznesowych4.
Na efektywne zarz¹dzanie organizacj¹ (tak¿e jednostk¹ terytorialn¹)
sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce elementy:
 interakcje z otoczeniem, w którym siê znajduje,
1
2
3
4

Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1996.
J. Penc, Leksykon biznesu, Warszawa 1997, s. 2347.
J. Zieleniewski, Organizacja i zarz¹dzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 3167.
P. Drucker, Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 2000, s. 114120.
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 w³adza jako podmiot sterowania i kierowania,
 strategie organizacji,
 struktury organizacyjne,
 systemy sterowania i zarz¹dzania,
 monitoring efektów5.
Zarz¹dzanie publiczne to zarz¹dzanie procesami wiadczenia us³ug publicznych, zaspokajaj¹cych potrzeby publiczne, niezale¿nie od sposobu organizacji ich zaspokajania. Wed³ug Barbary Ko¿uch z zarz¹dzaniem publicznym mamy do czynienia [...] bez wzglêdu na to, czy organizacje publiczne
zaspokajaj¹ potrzeby publiczne bezporednio, wytwarzaj¹c dobra i us³ugi, czy
te¿ porednio poprzez ró¿ne rozwi¹zania instytucjonalne, np. subsydiowanie
przedsiêbiorstw prywatnych czy organizacji pozarz¹dowych, które mog¹ byæ
bezporednim wiadczeniodawc¹ us³ug publicznych6. Zarz¹dzanie publiczne obejmuje dzia³ania decyzyjne w ramach funkcji zarz¹dzania w organizacjach publicznych i organizacjach wspó³uczestnicz¹cych w procesie wiadczenia us³ug publicznych, zorientowanych na sprawne wykorzystanie
zasobów (w³asnych i otoczenia) w celu bie¿¹cego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia us³ug powszechnie
dostêpnych.
Istotê zarz¹dzania stanowi okrelony sposób wykorzystania zasobów dla
osi¹gniêcia okrelonych celów. W odniesieniu do zarz¹dzania publicznego
szczególne znaczenie ma koordynowanie. Wspó³czesny proces zarz¹dzania
publicznego polega na ci¹g³ym lub cyklicznym wykonywaniu zadañ kierowniczych, na które sk³adaj¹ siê cztery strategiczne funkcje zarz¹dzania, tj.
planowanie, organizowanie, przewodzenie (kierowanie ludmi) oraz kontrolowanie.
Planowanie to formu³owanie celów organizacji, okrelanie sposobów ich
osi¹gania za pomoc¹ niezbêdnych zasobów. Szczególne znaczenie i okrelon¹
specyfikê posiada planowanie strategiczne, równie istotne w organizacjach
publicznych, jak i organizacjach z sektora non-profit7. Na proces organizowania sk³ada siê grupowanie g³ównych dzia³añ i zasobów, które zmierzaj¹
do ustalania zbioru stosunków organizacyjnych okrelaj¹cych pozycje poszczególnych sk³adników organizacji oraz procedur pe³nienia tych ról. Du¿e
znaczenie ma tak¿e tworzenie sieci kana³ów komunikacyjnych pomiêdzy or5 A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania w administracji publicznej, Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej, Szczecin 2003, s. 5354.
6 Syntetyczn¹ prezentacjê istoty zarz¹dzania publicznego zawieraj¹ m.in. publikacje
B. Ko¿uch: Zarz¹dzanie publiczne. Istota i zakres pojêcia, Wspó³czesne Zarz¹dzanie 2002, nr 2
oraz Zarz¹dzanie strategiczne w organizacjach publicznych, [w:] Zarz¹dzanie w sektorze publicznym, Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2003, s. 31.
7 J.M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass
Publishers, San Francisco 1996, s. 2538.
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ganizacjami. Kolejna funkcja zarz¹dzania  przewodzenie, czyli motywowanie  polega na pobudzaniu cz³onków organizacji do dzia³ania ukierunkowanego na osi¹ganie celów organizacji. W ramach tej funkcji wykorzystuje
siê wyspecjalizowane techniki i procedury, do których mo¿emy zaliczyæ: politykê kadrowo-p³acow¹, dotycz¹c¹ oceny i samooceny jednostek, grup pracowniczych i komórek organizacyjnych, procedury obsadzania stanowisk kierowniczych, awansowanie pracowników oraz ró¿ne techniki identyfikacji
i rozwi¹zywania konfliktów w organizacji8. Kontrolowanie obejmuje przede
wszystkim stwierdzenie stanów rzeczywistych i porównywanie ich z podstaw¹ odniesienia, czyli przyjêtymi stanami wzorcowymi, w celu okrelenia
poziomu odchylenia od planowanych zaleceñ, a nastêpnie wprowadzenie
dzia³añ kierowniczych zmierzaj¹cych do korekty tych odchyleñ. Funkcja kontrolna jest zwrotnie sprzê¿ona z pozosta³ymi funkcjami zarz¹dzania. Polega
ona przede wszystkim na pozyskiwaniu przez zarz¹dzaj¹cego kontrolnych
informacji o rzeczywistym stanie funkcjonowania organizacji, na porównywaniu tego stanu z celami organizacji, a nastêpnie formu³owaniu zaleceñ
o charakterze motywacyjnym, organizatorskim oraz planistycznym i wprowadzeniu niezbêdnych korekt9.
Gospodarcze, polityczne i spo³eczne funkcjonowanie organizacji publicznych odzwierciedlaj¹ przede wszystkim ich misje. Zawieraj¹ one w swojej
treci cel ogólny, który stanowi podstawê celów szczegó³owych w nieustannym procesie podejmowania decyzji na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania organizacj¹. Misje i cele formalne organizacji publicznych, a tak¿e organizacji
pozarz¹dowych odzwierciedlaj¹  w szczególnoci  ogólny charakter interakcji z otoczeniem10 (zob. rys. 1). W g³ównym zarysie s¹ one ustalane przez
prawo i uk³ad polityczny. Dlatego te¿ misje zorientowane s¹ na cele publiczne i spo³eczne potrzeby. Na formu³owanie celów mog¹, ale nie musz¹
mieæ wp³ywu osoby nie pochodz¹ce z wyboru, np. urzêdnicy publiczni, lobbyci, a tak¿e eksperci zewnêtrzni. Natomiast decyzje polityczne s¹ podejmowane przez pochodz¹cych z wyboru przedstawicieli lub ich pe³nomocników.

8 S. Richards, Flexibility in Personel Management: Some Comparisons Between the Public
and Private Sectors, [w:] Flexible Personnel Management in the Public Service, PUMA, Paris
1990, s. 91125.
9 B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004, s. 6263.
10 Por. D. Farnham, S. Horton, Public Managers and Private Managers: Towards a Professional Synthesis?, [w:] D. Farnham, S. Horton, J. Barlow, A. Hondeghem (eds.), New Public
Managers in Europe, Macmillan Press Ltd., London 1996, s. 29.
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ODPOWIEDZIALNOŒÆ

Rys. 1. Interakcje organizacji publicznych
ród³o: oprac. na podstawie D. Farnham, S. Horton, op. cit., s. 29.

W spo³eczeñstwach demokratycznych cele zarz¹dzania i sprawowania
w³adzy publicznej mo¿na podzieliæ na:
1) cele spo³eczno-polityczne, ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb
mieszkañców;
2) cele rodowiskowe, zwi¹zane z gospodarowaniem przestrzeni¹, czyli
rodowiskiem naturalnym i kulturowym jednostek samorz¹dów terytorialnych;
3) cele gospodarcze, warunkuj¹ce funkcjonowania województw, powiatów i gmin11.
Okrelanie celów organizacji publicznej, któr¹ jest jednostka samorz¹du
terytorialnego, powinno siê odbywaæ w procesie opracowywania strategii rozwoju, przy aktywnym udziale spo³ecznoci lokalnej, dzia³aj¹cych na danym
obszarze organizacji pozarz¹dowych oraz innych organizacji gospodarczych
i spo³ecznych. Osoby zarz¹dzaj¹ce organizacjami publicznymi musz¹ podo³aæ
realizacji ró¿norakich celów formu³owanych przez licznych interesariuszy.
Inaczej jest w przypadku organizacji biznesowych, dla których najwa¿niejszym celem jest osi¹ganie zysku  jednoznacznego miernika sukcesu lub
pora¿ki12.
Cele organizacji publicznych s¹ niejednokrotnie z³o¿one, czasem
trudne do osi¹gniêcia, gdy¿ obwarowane trojakiego rodzaju presj¹, tj.:
 podporz¹dkowane wspieraniu g³ównych koalicji politycznych,
 sformu³owane nadmiernie ogólnikowo, aby wykazaæ, ¿e choæ w czêci
zosta³y zrealizowane,
11 A. Noworól, Zarz¹dzanie w samorz¹dzie. ABC samorz¹du terytorialnego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2006, s. 70.
12 Por. G.A. Boyne, Public and Private Management: Whats The Difference?, Journal of
Management Studies 2002, nr 1.
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 sformu³owane nieprecyzyjnie, aby umo¿liwiæ unikanie odpowiedzialnoci za trudnoci w ich ca³kowitej realizacji.
W organizacjach nastawionych na zysk cele, najczêciej ustalane przez
najwy¿sze kierownictwo, dotycz¹ rozwoju organizacji, osi¹gniêcia wysokiej
pozycji rynkowej, dywersyfikacji produkcji, satysfakcji klientów oraz przestrzegania obowi¹zuj¹cych norm prawnych i stosowania siê do rz¹dowych
regulacji. Jednak¿e najwa¿niejszym celem dzia³ania tego typu organizacji
jest rentownoæ.
Organizacje nie nastawione na zysk, w tym organizacje publiczne i pozarz¹dowe, maj¹ misje i cele ukierunkowane przede wszystkim na dobro spo³eczne, np. realizacjê interesów obywateli czy niesienie wzajemnej pomocy.
G³ówne cele jednostek samorz¹dowych skoncentrowane s¹ na wiadczeniu
us³ug na rzecz cz³onków wspólnoty regionalnej i lokalnej, a w przypadku
organizacji pozarz¹dowych  na ochronie grup interesów oraz pozyskiwaniu
pomocy z zewn¹trz. Funkcjonowanie takich organizacji na trudnym i wymagaj¹cym rynku wymaga przede wszystkim zaanga¿owania osób zarz¹dzaj¹cych oraz wspó³pracy cz³onków. Wyniki dzia³ania organizacji publicznych
i pozarz¹dowych zale¿¹ w du¿ej mierze od jakoci i sposobu zarz¹dzania
nimi13.
Zakres zarz¹dzania publicznego mo¿na doprecyzowaæ ze wzglêdu na
charakter zbiorowych potrzeb spo³ecznych (czyli dziedzin ¿ycia spo³ecznogospodarczego) oraz ze wzglêdu na szczebel zarz¹dzania. Mo¿na wymieniæ
nastêpuj¹ce dziedziny zarz¹dzania publicznego:
 zarz¹dzanie w sferze administracji publicznej trzech szczebli: gminnego,
powiatowego i województwa,
 zarz¹dzanie w sferze gospodarczej, z uwzglêdnieniem zarz¹dzania finansami publicznymi,
 zarz¹dzanie bezpieczeñstwem publicznym, obejmuj¹cym swym zasiêgiem
przestrzeganie prawa i ochronê ³adu publicznego,
 zarz¹dzanie zdrowiem publicznym,
 zarz¹dzanie edukacj¹,
 zarz¹dzanie kultur¹,
 zarz¹dzanie organizacjami szczebla podstawowego, tj. mikrozarz¹dzanie,
 zarz¹dzanie w skali ca³ej gospodarki narodowej, tj. makrozarz¹dzanie,
 zarz¹dzanie miêdzynarodowymi organizacjami publicznymi14.
Wa¿n¹ rolê w zarz¹dzaniu publicznym odgrywaj¹ ludzkie potrzeby, które
s¹ realizowane za porednictwem ró¿nych dóbr i us³ug. Wed³ug B. Ko¿uch to
w³anie pojêcie us³ug publicznych definiuje czynnoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ mieszkañców danej spo³ecznoci, ale tak¿e ró¿nego rodzaju dzia³ania
13
14

B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne..., s. 98.
Ibidem, s. 60.
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rz¹du i samorz¹dów prowadz¹ce do tworzenia warunków do rozwoju sektora
prywatnego i spo³ecznego15. Podstawowym kryterium wskazuj¹cym, czy
konkretne dzia³anie mo¿na uznaæ za us³ugê publiczn¹, jest s³u¿enie interesowi publicznemu. Us³ugi publiczne to takie us³ugi, w których przynajmniej
jeden element ma charakter czysto publiczny. Jako przyk³ad mo¿na tutaj
wskazaæ w³asnoæ rodków wiadczonych us³ug, charakter zarz¹dzania lub
charakter zatrudniania. Us³ugi publiczne tworz¹ bardzo liczn¹ grupê zró¿nicowanych dzia³añ i przedsiêwziêæ. Obejmuj¹ dobra publiczne, w odniesieniu
do których niemo¿liwe jest wykluczenie kogokolwiek z prawa do korzystania
z nich. S¹ to dobra, od których oczekuje siê okrelonej jakoci, niezale¿nie od
liczby osób z nich korzystaj¹cych. W zakresie przedmiotowym us³ug publicznych mieszcz¹ siê nastêpuj¹ce ich kategorie:
1) us³ugi administracyjne, do których mo¿na zaliczyæ m.in. wydawanie
dowodów osobistych, praw jazdy, pozwoleñ i decyzji dotycz¹cych ochrony
rodowiska, gospodarki przestrzennej i budownictwa, wydawanie pozwoleñ
i koncesji odnonie dzia³alnoci kontrolowanych przez pañstwo;
2) us³ugi publiczne o charakterze spo³ecznym, jak np. ochrona zdrowia,
bezpieczeñstwo publiczne, edukacja, mieszkalnictwo czy pomoc i opieka spo³eczna;
3) us³ugi publiczne o charakterze technicznym, np. transport, gospodarka wodna, utrzymanie porz¹dku, zaopatrzenie w energiê.
Us³ugi publiczne powinny byæ realizowane zgodnie z zasad¹ powszechnej
dostêpnoci, zarówno w aspekcie us³ugi rzeczywistej, jak i w kontekcie finansowym. Powszechna dostêpnoæ jest efektem sprawnego zarz¹dzania
us³ugami przez jednostki administracji publicznej. Jednostki te dbaj¹ o zapewnienie warunków do efektywnej realizacji us³ug, bazuj¹c na przyjêtej
polityce spo³ecznej, wyznaczonych standardach oraz okrelonym rynku us³ugodawców. Dla usprawnienia systemu wiadczenia us³ug publicznych konieczny jest sta³y wysi³ek ukierunkowany na poprawê zarz¹dzania nimi przez urzêdy publiczne. Mo¿na mówiæ o trzech grupach celów z tym zwi¹zanych:
1) udoskonaleniu zarz¹dzania obszarem us³ug publicznych  nale¿y
przez to rozumieæ ograniczenie zbêdnych szczebli zarz¹dzania, odci¹¿enie
administracji od niepotrzebnych dzia³añ zarz¹dczych, usprawnienie mechanizmów decyzyjnych zwi¹zanych z dostarczaniem okrelonych us³ug oraz
podniesienie kwalifikacji personelu zarz¹dzaj¹cego;
2) podniesieniu poziomu racjonalnoci ekonomicznej danego systemu
(który to mo¿na uznaæ za element konieczny dla skutecznego zarz¹dzania)
 sk³adaj¹ siê na to m.in.: ograniczenie kosztów realizacji us³ugi, zmniejszenie op³at za us³ugê, samowystarczalnoæ podmiotu realizuj¹cego us³ugê,
umiejêtnoæ pozyskiwania rodków na rozwój systemu wiadczenia us³ug;
15

Ibidem, s. 71.
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3) podniesieniu standardu us³ug  chodzi tu przede wszystkim o poprawê niezawodnoci realizacji us³ug (np. dostawy wody, odbioru cieków itp.)
oraz poprawê ich jakoci16.
W Polsce coraz czêciej obserwuje siê zjawisko konkurowania jednostek
samorz¹du terytorialnego w sferze us³ug publicznych. Najbardziej ujawnia
siê to w systemie edukacji, w mniejszym stopniu w dziedzinie s³u¿by zdrowia. Odnosi siê to tak¿e do dzia³añ organizacji niekomercyjnych (pozarz¹dowych). Zasada konkurencyjnoci oznacza w tym przypadku zwrócenie wiêkszej
uwagi na potrzeby klientów, oferowanie im wyboru uwzglêdniaj¹cego szersze
preferencje oraz zapewniaj¹cego wy¿szy poziom wiadczonych us³ug17. To
przesuniêcie akcentu w zarz¹dzaniu sektorem publicznym na konkurencyjnoæ i orientacja na wyniki (zamiast ogniskowania siê na efektywnoci wydatkowania rodków publicznych, co jest typowe dla tradycyjnego zarz¹dzania) nastêpuje w szczególnoci za pomoc¹:
 odchudzania administracji rz¹dowej (i samorz¹dowej),
 oddelegowania w³adzy i odpowiedzialnoci na ni¿sze szczeble zarz¹dzania oraz zastêpowanie rz¹dzeniem wspó³zarz¹dzania (jednostki samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi),
 ukierunkowania procesu podejmowania decyzji na misje i za³o¿one
cele,
 zastêpowania rozdzielenia rz¹dowych funduszy aktywnym poszukiwaniem alternatywnych róde³ finansowania,
 stworzenia odpowiednich standardów realizacji zadañ publicznych,
 mierzenia efektów dzia³añ organizacji pozarz¹dowych i jednostek samorz¹dów terytorialnych stopniem satysfakcji obywateli18.
Aktualnie wiele organizacji pozarz¹dowych funkcjonuje na bardzo konkurencyjnych rynkach i podejmuje wysi³ki w celu pozyskania cz³onków, wolontariuszy, funduszy do realizacji ustawowych dzia³añ.
Specyficznym obszarem badawczym zarz¹dzania publicznego jest zarz¹dzanie terytoriami na szczeblu regionalnym i lokalnym, czyli zarz¹dzanie
jednostkami samorz¹du terytorialnego. Zarz¹dzanie terytorialne (zarz¹dzanie organizacjami terytorialnymi)  wed³ug Aleksandra Noworóla  jest to
sterowanie zewnêtrznymi i wewnêtrznymi systemami organizacji oraz kierowanie jej strukturami dla osi¹gniêcia okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego celów.
W³adza polityczna jest podmiotem zarz¹dzaj¹cym organizacj¹ terytorialn¹19.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e prezentowane powy¿ej ujêcie zarz¹dzania terytorialne16 Por: L. Kowalczyk, Nowoczesne koncepcje w zarz¹dzaniu organizacjami publicznymi,
[w:] Zarz¹dzanie w sektorze publicznym, Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2003.
17 D. Osborne, T. Gaebler, Rz¹dziæ inaczej. Jak duch przedsiêbiorczoci przenika i przekszta³ca administracjê publiczn¹, Media Rodzina, Poznañ 1994, s. 511.
18 A. Gore, Businesslike Government. Lessons Learned from Americas Best Companies,
Goverment Printing Office, Washington 1997.
19 A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania..., s. 9.
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go odnosi siê do wszystkich rodzajów struktur, instytucji i procesów, niezale¿nie od zasiêgu terytorialnego czy stylu sprawowania w³adzy publicznej. Dotyczy wiêc zarówno zarz¹dzania na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.
Skoro w³adza polityczna jest podmiotem zarz¹dzaj¹cym organizacj¹ terytorialn¹, to w³anie ona wyznacza lub uczestniczy w procesie definiowania celu
rozwoju i funkcjonowania jednostek samorz¹du terytorialnego.
Organizacjami terytorialnymi s¹ zatem  zgodnie ustawami o samorz¹dzie województwa, samorz¹dzie powiatowym i samorz¹dzie gminy  jednostki podzia³u terytorialnego kraju: województwo, powiat, gmina. Nale¿¹ do niej
tak¿e pañstwa, a nawet organizacje miêdzynarodowe, jak Unia Europejska
czy Organizacja Narodów Zjednoczonych20. Podstawowym kwalifikatorem
jest posiadanie w³asnego mienia, odrêbnych od pañstwa finansów oraz w³asnej
administracji. Ma to na celu stworzenie odpowiednim strukturom (w³adzom
politycznym i administracji) warunków do zarz¹dzania w szeroko i dobrze
pojêtym interesie reprezentowanej wspólnoty. W obliczu problemów stoj¹cych przed osobami zarz¹dzaj¹cymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
niezbêdne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji umo¿liwiaj¹cych mo¿liwie najwydajniejsz¹ pracê21. Samorz¹dy lokalne realizuj¹ zadania poprzez
funkcje:
 aktywacyjne (tworzenie planów i programów),
 regulacyjne (stanowienie prawa lokalnego),
 alokacyjne (finansowanie dzia³alnoci jednostek terytorialnych),
 policyjne (np. nadzór budowlany),
 zarz¹dcze (np. gospodarowanie maj¹tkiem),
 us³ugowe (wiadczenie us³ug publicznych)22.
W regionach szczególnie wa¿nym zadaniem jest tworzenie i realizacja
koncepcji, projektów i rozwi¹zañ, które ukierunkowane s¹ na wzrost i rozwój
regionu23 (funkcje aktywacyjne). Na szczeblu lokalnym najwiêkszego znaczenia nabieraj¹ funkcje us³ugowe. Warto w tym miejscu przypomnieæ
o istotnym udziale organizacji pozarz¹dowych w sprawowaniu wiêkszoci
wymienionych funkcji jednostek samorz¹dowych (z wy³¹czeniem funkcji regulacyjnych i policyjnych). Zarz¹dzanie jednostkami samorz¹du terytorialnego jest zatem to¿same z zarz¹dzaniem organizacjami terytorialnymi i odnosi
siê do mieszkañców danego terytorium, a tak¿e organizacji tworzonych przez
lokaln¹ wspólnotê. W obrêbie organizacji terytorialnych funkcjonuj¹ liczne
urzêdy i instytucje wiadcz¹ce us³ugi publiczne, a tak¿e realizowane s¹ ró¿ne
20
21

Ibidem, s. 7.
B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne w zarysie, Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2005, s. 14.
22 Por. A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania..., s. 1819.
23 J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. S³owiñska, Zarz¹dzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenia Wy¿szej U¿ytecznoci Dom Organizatora, Toruñ 2001, s. 142156.
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formy aktywnoci gospodarczej i spo³ecznej mieszkañców. We wspó³czesnych
spo³eczeñstwach du¿¹ wagê przywi¹zuje siê do ró¿nych form samoorganizacji
mieszkañców, uznaj¹c, ¿e cz³onkowie wspólnoty najlepiej wiedz¹, czego im
potrzeba i potrafi¹ zaspokajaæ swoje potrzeby. Dlatego tak wa¿ne jest d¹¿enie do rozwoju ró¿nych form wspó³pracy w³adz publicznych (zw³aszcza lokalnych) z dzia³aj¹cymi lokalnie organizacjami pozarz¹dowymi.
Organizacje terytorialne zajmuj¹ szczególnie wa¿ne miejsce w sektorze
publicznym, gdy¿ ich fundamentaln¹ funkcj¹  o czym by³a mowa powy¿ej
 jest zaspokajanie potrzeb mieszkañców danego terytorium. Szczególne
zwi¹zki ³¹cz¹ samorz¹dy terytorialne z innymi organizacjami sektora publicznego oraz z organizacjami spo³ecznymi, w tym obligatoryjnie  z organizacjami po¿ytku publicznego24. W konsekwencji sposoby rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych zarz¹dzania w istotnym wymiarze przenosz¹ siê na
organizacje wspó³pracuj¹ce z samorz¹dami. Przyj¹æ wiêc nale¿y, ¿e funkcjonowanie organizacji pozarz¹dowych mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw nie tylko na
jakoæ oferowanych us³ug publicznych, ale równie¿ na tworzenie sprzyjaj¹cego klimatu do rozwoju zarz¹dzania publicznego.
W niektórych dziedzinach organizacje publiczne funkcjonuj¹ w warunkach bardzo zbli¿onych do monopolu. Dotyczy to bezpieczeñstwa narodowego
czy wymiaru sprawiedliwoci. Generalnie jednak  zw³aszcza samorz¹dy terytorialne  konkuruj¹ z innymi organizacjami publicznymi, organizacjami
sektora publicznego czy podmiotami prywatnymi25. Wed³ug Ma³gorzaty Bednarczyk, konkurowanie dotyczy zasobów materialnych, finansowych, informacyjnych oraz ludzkich. W rozwiniêtych gospodarkach rynkowych ju¿ od
pocz¹tku lat 80., a w Polsce w latach 90. ubieg³ego wieku zauwa¿ono tendencjê do kooperowania pomiêdzy sektorem publicznym, prywatnym i tym trzecim, czyli organizacjami typu non-profit. Spo³eczeñstwo obywatelskie realizuje wiêc to wszystko, co nie jest zabronione przez prawo i jest zgodne
z zasadami moralnymi. To co dozwolone jednostki mog¹ robiæ, jak chc¹.
Zwiêksza siê równie¿ mo¿liwoci wyborów i rozwi¹zañ, które dla spo³eczeñstwa obywatelskiego i dla jednostki s¹ najbardziej efektywne i op³acalne26.
Wzajemne oddzia³ywanie podmiotów publicznych, szczególnie administracji
samorz¹dowej i organizacji pozarz¹dowych, stanowi istotny czynnik budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego.

24 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. nr 96, poz. 873 z pón. zm.).
25 M. Bednarczyk, Organizacje publiczne. Zarz¹dzanie konkurencyjnoci¹, PWN, Warszawa  Kraków 2001, s. 2438.
26 P. Gliñski, B. Lewenstein, A. Siciñski (red.), Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego:
trzeci sektor, IFiS, Warszawa 2002, s. 122145.
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Summary
Notion of public management at territorial council
The public management is this management the processes of service of
public services, satisfying the public needs, from way of organization their
satisfying independently, from utilization for achievement of definite aims
the supplies. Particularly in reference to management public, large meaning
plays co-ordinating. Present the process of public management depends on
continuous the or serial executing the managerial tasks, which hug four
strategic functions the management, the planning the, organization, the
leadership (the control the men) as well as controlling. The qualification of
aims of public organization which is the individual of territorial council
should be to hold in process the working out, near active part of local
community, the strategy of development functioning on data the area of
non-governmental organizations as well as different economic organizations
and social. Management is the individuals of territorial council therefore
connected from management territorial organizations and it treats to occupants of given territory, and also created by local community organizations.
Numerous offices in grounds of territorial organizations function and institutions testifying public services, and the different forms of economic activity
be realized also and social occupants.
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Pozycja prawna Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska
1. Geneza Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska
Ustawa z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na rodowisko1 wprowadzi³a interesuj¹ce rozwi¹zania w zakresie ustroju prawnego organów administracji rz¹dowej. Jednym
z nowo utworzonych jest organ funkcjonuj¹cy od 15 listopada 2008 r. pod
nazw¹ Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Dzia³a on na podstawie
wy¿ej wymienionej ustawy oraz licznych przepisów zwi¹zkowych.
Jak czytamy w uzasadnieniu rz¹dowego projektu ustawy2, zmiany ustrojowe i funkcjonalne by³y wynikiem analizy dotychczasowych dowiadczeñ
w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddzia³ywania na rodowisko oraz
zarz¹dzania obszarami chronionymi, w tym zw³aszcza obszarami Natura
2000. W tym wzglêdzie istotne novum stanowi w³anie utworzenie wyspecjalizowanych s³u¿b ochrony rodowiska, stanowi¹cych pion administracji rz¹dowej na szczeblu centralnym (Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska)
oraz terenowym (regionalni dyrektorzy ochrony rodowiska). W opinii czynników oficjalnych takie rozwi¹zanie ma byæ najskuteczniejszym sposobem,
aby sprostaæ wymogom prawa unijnego w zakresie ocen oddzia³ywania
przedsiêwziêæ na rodowisko oraz planów i programów, a zw³aszcza zagwarantowania poprawnoci procedur zmierzaj¹cych do zatwierdzania realizacji
projektów w odniesieniu do wymagañ rodowiskowych. Równie wa¿nym celem powo³ania nowych organów administracji rz¹dowej mia³a byæ absorpcja
funduszy pomocowych. Innowacyjne rozwi¹zania w zakresie ustroju organów
1
2

Dz.U. nr 199, poz. 1227 z pón. zm., przywo³ywana dalej jako ustawa pragmatyczna.
Uzasadnienie rz¹dowego projektu ustawy o udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (druk sejmowy nr 768).
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ochrony rodowiska w po³¹czeniu ze zmianami kompetencyjnymi oraz nowelizacj¹ przepisów reguluj¹cych sam¹ procedurê oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko mia³y spowodowaæ skoncentrowanie postêpowania
oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko w rêkach jednego organu.
W ocenie projektodawców ma to pozwoliæ na:
1) przeniesienie odpowiedzialnoci za tok postêpowania w sprawie oceny
oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko na jeden organ, a tym samym
przypieszenie procedur administracyjnych;
2) ograniczenie liczby wymaganych uzgodnieñ, co skutkuje skróceniem
d³ugotrwa³oci procedury;
3) zapewnienie wysokiej jakoci aparatu urzêdniczego odpowiednio wyspecjalizowanego i sprofilowanego, co gwarantuje wysoki stopieñ poprawnoci formalnoprawnej oraz materialnej podejmowanych rozstrzygniêæ.
Za³o¿ono, ¿e konsekwencj¹ przyjêtych rozwi¹zañ bêdzie zwiêkszenie wydolnoci aparatu administracji publicznej w odniesieniu do liczby wydawanych
decyzji zezwalaj¹cych na realizacjê inwestycji, skrócenie czasu potrzebnego do
ich wydania przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka kwestionowania poprawnoci merytorycznej oraz formalnoprawnej podejmowanych rozstrzygniêæ, zarówno w s¹dach krajowych, jak i Trybunale Sprawiedliwoci Unii Europejskiej. Ponadto stwierdzono, ¿e zarz¹dzanie ochron¹ przyrody wymaga
istnienia organów administracji rz¹dowej wyposa¿onych zarówno w aparat
urzêdniczy o wysokim stopniu specjalizacji oraz znacznym poziomie wiedzy
fachowej, jak i s³u¿by zapewniaj¹ce skuteczn¹ realizacjê zadañ zwi¹zanych
z ochron¹ przyrody w terenie.
Nowe organy maj¹ ³¹czyæ w rzeczowym i kompetencyjnym zakresie swojego dzia³ania sprawy zwi¹zane z ocenami oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
rodowisko, z zarz¹dzaniem ochron¹ przyrody, w tym europejsk¹ ekologiczn¹
sieci¹ Natura 2000 oraz zagadnieniami odpowiedzialnoci za szkody w rodowisku. Wszystkie te kwestie s¹ ze sob¹ treciowo i funkcjonalnie powi¹zane i wymagaj¹ zintegrowanego i kompleksowego podejcia. Powierzenie tych
spraw wyspecjalizowanemu organowi administracji rz¹dowej pozwoli na skuteczne zapewnienie kontroli zadañ zwi¹zanych z procesem inwestycyjnym,
a tak¿e zharmonizowanie go z zarz¹dzaniem rodowiskiem przyrodniczym
jako zadaniem publicznym o charakterze ponadmiejscowym.
Zalet¹ nowych rozwi¹zañ ma byæ równie¿ zredukowanie obowi¹zków
ministra w³aciwego do spraw rodowiska w sferze podejmowania rozstrzygniêæ w sprawach indywidualnych, a tym samym przeniesienie punktu ciê¿koci jego dzia³ania na tworzenie warunków politycznych i prawnych ochrony rodowiska jako podstawy rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju.
Przeniesienie za czêci kompetencji z poziomu centralnego na poziom regionalny pozwoli na zarz¹dzanie zasobami przyrodniczymi w sposób bardziej
dostosowany do lokalnych uwarunkowañ oraz zagro¿eñ rodowiska.
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Podkreliæ nale¿y równie¿, ¿e rozwi¹zania prawne powierzaj¹ce kwestie
zwi¹zane z ochron¹ przyrody oraz ocenami oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
rodowisko wyspecjalizowanym organom niezespolonej administracji rz¹dowej, jako zadania o du¿ej donios³oci dla ca³ego pañstwa i przekraczaj¹ce
horyzont lokalnej i regionalnej perspektywy, funkcjonuj¹ w wielu pañstwach
europejskich oraz innych rozwiniêtych krajach wiata. Dowiadczenia tych
pañstw wskazuj¹, ¿e nowe rozwi¹zania maj¹ stanowiæ efektywny instrument
zarz¹dzania zasobami rodowiska przyrodniczego oraz optymaln¹ p³aszczyznê koordynacji przestrzennej ochrony zasobów rodowiska przyrodniczego
z potrzebami inwestycyjnymi w zakresie infrastruktury technicznej kraju.
Z wyodrêbnieniem strukturalnym i kompetencyjnym Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska i regionalnych dyrektorów ochrony rodowiska
wi¹¿e siê spore nadzieje. W wietle dokumentu strategicznego pt. Polityka
ekologiczna pañstwa w latach 20092012 z perspektyw¹ do roku 2016 ich
dzia³alnoæ ma uprociæ i przyspieszyæ procedury wymagane w fazie przygotowania inwestycji3.
W administracjach publicznych niektórych pañstw europejskich utworzono organy wyspecjalizowane w powy¿szym zakresie. S¹ one zazwyczaj podporz¹dkowane organizacyjnie czy funkcjonalnie ministrowi w³aciwemu do
spraw rodowiska. Dla przyk³adu mo¿na tu wymieniæ niemiecki Federalny
Urz¹d Ochrony Przyrody (Bundesamt für Naturschutz), szwedzk¹ Agencjê
Ochrony rodowiska (Naturvårdsverket) czy czesk¹ Agencjê Ochrony Przyrody i Krajobrazu Republiki Czeskiej (Agentura ochrany pøírody a krajiny
ÈR)4. Za³o¿enia omawianej reformy nawi¹zuj¹ tak¿e do rozwi¹zañ stosownych we Francji, gdzie dyrekcje ochrony rodowiska stanowi¹ zdekoncentrowane s³u¿by publiczne dzia³aj¹ce na poziomie regionów i posiadaj¹ce
pierwszeñstwo przed innymi organami w sprawach zarz¹dzania rodowiskiem. Pewnych podobieñstw  choæby w nazwie  doszukiwaæ siê mo¿na
równie¿ w Dyrekcji Ochrony rodowiska Parlamentu Europejskiego.

2. Sytuacja organizacyjno-prawna Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska
Od strony prawnoustrojowej Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska
jest centralnym organem administracji rz¹dowej, podleg³ym ministrowi w³aciwemu do spraw rodowiska. Na jego aparat administracyjny sk³ada siê
Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska oraz regionalni dyrektorzy ochrony
3 Uchwa³a Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Polityka
ekologiczna pañstwa w latach 20092012 z perspektyw¹ do roku 2016 (M.P. nr 34, poz. 501).
4 Por. M. Gwiazdowicz, Uwagi do projektu ustawy o udziale spo³eczeñstwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (druk nr 768), Warszawa 2008, s. 3.
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rodowiska jako organy administracji rz¹dowej niezespolonej w województwie. Za porednictwem tych organów Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska wspó³dzia³a z dyrektorami parków krajobrazowych lub zespo³ów parków
krajobrazowych oraz kieruje prac¹ regionalnego konserwatora przyrody.
wiadczy to o sporym wyodrêbnieniu organizacyjnym Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska. Warto przypomnieæ, ¿e niektóre organy centralne
w Polsce funkcjonuj¹ w strukturze ministerstw (np. Generalny Konserwator
Zabytków), przez co nie posiadaj¹ w³asnego urzêdu, a co za tym idzie szeregu
uprawnieñ kierowniczych.
Organem w³aciwym do obsadzania i opró¿niania stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska jest Prezes Rady Ministrów. Objêcie funkcji organu administracyjnego nastêpuje w drodze powo³ania na wniosek ministra w³aciwego do spraw rodowiska sporód osób wy³onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru. Akt powo³ania jest tak¿e skuteczny
w sferze prawa pracy, gdy¿ w jego drodze zawi¹zuje siê stosunek pracy.
Odwo³anie jest ju¿ jednak samodzieln¹ kompetencj¹ Prezesa Rady Ministrów
 nie ma tu wspó³decyzji i wywo³uje skutek zarówno w sferze prawa administracyjnego, jak i prawa pracy.
Niemniej jednak nominacja nie ma charakteru w pe³ni uznaniowego.
Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska mo¿e bowiem zajmowaæ osoba, która posiada tytu³ zawodowy magistra lub równorzêdny, jest
obywatelem polskim, korzysta z pe³ni praw publicznych, nie by³a skazana
prawomocnym wyrokiem za umylne przestêpstwo lub umylne przestêpstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, posiada co najmniej szecioletni sta¿ pracy, w tym co najmniej trzyletni sta¿ pracy na stanowisku
kierowniczym w zakresie ochrony rodowiska, posiada wykszta³cenie i wiedzê z zakresu spraw nale¿¹cych do w³aciwoci Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska. Powy¿sze ultimata maj¹ z za³o¿enia gwarantowaæ fachowoæ osoby powo³anej. Ponadto informacjê o naborze na to stanowisko
og³asza siê przez umieszczenie og³oszenia w miejscu powszechnie dostêpnym
w siedzibie urzêdu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzêdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Tak¿e sposób wy³aniania kandydatów mo¿e wskazywaæ na kryteria merytoryczne. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska przeprowadza bowiem zespó³ powo³any przez ministra w³aciwego do
spraw rodowiska licz¹cy co najmniej trzy osoby, których wiedza i dowiadczenie daj¹ rêkojmiê wy³onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia siê dowiadczenie zawodowe kandydata, wiedzê niezbêdn¹ do wykonywania zadañ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze. Co wiêcej, ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych mo¿e byæ dokonana na zlecenie zespo³u przez osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem zespo³u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oce-
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ny, a nadto w toku naboru zespó³ wy³ania nie wiêcej ni¿ trzech kandydatów,
których przedstawia ministrowi w³aciwemu do spraw rodowiska. Powy¿sza
idea przenika tak¿e obsadzanie stanowisk zastêpcy organu. Minister w³aciwy do spraw rodowiska, na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, powo³uje zastêpców Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska,
sporód osób wy³onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Zespó³ przeprowadzaj¹cy nabór na stanowiska powo³uje Generalny Dyrektor
Ochrony rodowiska. Stanowisko zastêpcy Generalnego Dyrektora Ochrony
rodowiska mo¿e zajmowaæ osoba, która spe³nia wymogi przewidziane dla
stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska. Minister w³aciwy
do spraw rodowiska samodzielnie odwo³uje zastêpców Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska.
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³ach administracji rz¹dowej5 i ustaw¹ o Radzie
Ministrów6 minister w³aciwy do spraw rodowiska kieruje, nadzoruje i kontroluje dzia³alnoæ podporz¹dkowanych organów, urzêdów i jednostek.
W szczególnoci w tym zakresie: tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne
(chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej); powo³uje i odwo³uje kierowników jednostek organizacyjnych (chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej);
organizuje kontrolê sprawnoci dzia³ania, efektywnoci gospodarowania oraz
przestrzegania prawa przez jednostki organizacyjne. Minister mo¿e wydawaæ
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska wi¹¿¹ce go wytyczne i polecenia, z tym ¿e wytyczne i polecenia nie mog¹ dotyczyæ rozstrzygniêæ co do
istoty sprawy za³atwianej w drodze decyzji administracyjnej, a wydane ustnie wymagaj¹ potwierdzenia na pimie. Ponadto minister posiada istotny
wp³yw na strukturê organizacyjn¹ Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska,
gdy¿ to on sk³ada Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie urzêdowi
centralnemu statutu, a tak¿e posiada uprawnienia koordynacyjne, gdy¿ to on
zapewnia wspó³dzia³anie podleg³ych urzêdów centralnych, w tym G³ównego
Inspektoratu Ochrony rodowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska.
Uprawnienia kierownicze Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska
mo¿na podzieliæ na dwie grupy:
1. Uprawnienia prze³o¿onego (kierownictwo s³u¿bowe) wzglêdem swoich
zastêpców, dyrektora generalnego urzêdu oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, a dalej  za ich porednictwem  pozosta³ych cz³onków korpusu
s³u¿by cywilnej. W tym zakresie musi istnieæ jednak tzw. dekoncentracja
wewnêtrzna, czyli zasada, ¿e prze³o¿ony dzieli siê zadaniami kierowniczymi
ze swoimi zastêpcami, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania, a dla zapewnienia
sobie pomocy merytorycznej mo¿e tworzyæ zespo³y opiniodawczo-doradcze.
5 Ustawa z dnia 4 wrzenia 1997 r. o dzia³ach administracji rz¹dowej (tekst jedn.: Dz.U.
2007 r., nr 65, poz. 437 z pón. zm.).
6 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz.U. 2003 r., nr 24,
poz. 199 z pón. zm.).
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Nie posiada jednak uprawnieñ z zakresu prawa pracy, bo te z mocy ustawy
o s³u¿bie cywilnej7 wykonuje dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska.
2. Uprawnienia organu wy¿szego stopnia (kierownictwo organizacyjne)
wzglêdem regionalnych dyrektorów ochrony rodowiska, którzy s¹ organami
administracji niezespolonej, tzn. w terenie nie s¹ powi¹zani organizacyjnie
z wojewod¹, co oznacza, ¿e w tym uk³adzie organizacyjnym brak jest podwójnego podporz¹dkowania, a wszystkie zale¿noci maj¹ charakter pionowy,
przez co tytu³em do dzia³ania Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska
jest generalna klauzula podleg³oci (art. 56 ust. 1 ustawy o wojewodzie
i administracji rz¹dowej w województwie8: organami niezespolonej administracji rz¹dowej s¹ terenowe organy administracji rz¹dowej podporz¹dkowane w³aciwemu ministrowi lub centralnemu organowi administracji rz¹dowej
oraz kierownicy pañstwowych osób prawnych i kierownicy innych pañstwowych jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych zadania z zakresu administracji rz¹dowej w województwie).
Z tych tytu³ów Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska wydaje zarz¹dzenia (zgodnie z zasadami techniki prawodawczej9: Podstaw¹ wydania [...]
zarz¹dzenia jest przepis prawny, który: [...] wyznacza zadania lub kompetencje danego organu), z tym ¿e zarz¹dzenia s¹ wydawane na podstawie ustawy, tzn. zadania lub kompetencje musz¹ mieæ charakter ustawowy, a uprawnienia do wydawania zarz¹dzeñ Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska
nie mo¿e delegowaæ na swoich zastêpców, bo tylko on mo¿e posiadaæ tzw.
prawo podpisu w tym zakresie. Z koniecznoci publikacji zarz¹dzeñ w dzienniku urzêdowym i odwleczeniem wejcia w ¿ycie bardzo czêsto nastêpuje
ucieczka od formy zarz¹dzenia na rzecz decyzji organizacyjnej jako aktów
kierownictwa (ale nie decyzji administracyjnej w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego10). Z innych form pracy kierowniczej Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska mo¿na wyró¿niæ w szczególnoci instrukcje i wytyczne oraz polecenia s³u¿bowe i koordynaty. Na zewn¹trz Generalny
Dyrektor Ochrony rodowiska dzia³a natomiast w indywidualnych formach
prawnych decyzji administracyjnej i postanowienia. Chocia¿ nie posiada
uprawnieñ prawotwórczych, mo¿e oddzia³ywaæ na podporz¹dkowanych mu
regionalnych dyrektorów ochrony rodowiska, którzy w formie aktów prawa
miejscowego mog¹ stanowiæ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce. Jednak¿e
z uwagi na ustawowy charakter upowa¿nienia pozostaje to poza jego bezpo7
8

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 z pón. zm.).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206).
9 Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad
techniki prawodawczej (Dz.U. nr 100, poz. 908).
10 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
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rednim wp³ywem. W sferze externea mo¿e zawieraæ tak¿e porozumienia11
lub podejmowaæ bie¿¹ce uzgodnienia. Mimo ¿e nie zosta³o to wyra¿one explicite w przepisach prawa, ci¹¿y na nim obowi¹zek wspó³dzia³ania z innymi
organami administracyjnymi, które mo¿e przejawiaæ siê w ró¿nych formach.
Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, ¿e Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska nie
posiada podmiotowoci w zakresie prawa administracyjnego, gdy¿ jest jedynie aparatem pomocniczym  urzêdem administracji rz¹dowej obs³uguj¹cym
Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, a z perspektywy prawa bud¿etowego12  pañstwow¹ jednostk¹ bud¿etow¹. Nie posiada w³asnych zadañ
i kompetencji, gdy¿ te zosta³y ustawowo skoncentrowane w rêkach Generalnego Dyrektor Ochrony rodowiska. Oczywicie istnieje podzia³ pracy, ale
powierzone poszczególnym ogniwom (komórkom) organizacyjnym i stanowiskom zakresy uprawnieñ i obowi¹zków nie maj¹ charakteru samoistnego
(w³asnego), ale pochodny, bêd¹cy wyrazem repartycji ustawowych zadañ
i kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska.
Zgodnie ze statutem13 w sk³ad Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska
wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne: Departament Ocen Oddzia³ywania na rodowisko, Departament Ochrony Przyrody, Departament Obszarów
Natura 2000, Departament Kontroli Szkód w rodowisku, Ekozarz¹dzania,
Promocji i Informacji o rodowisku, Biuro Prawne, Biuro Dyrektora Generalnego Urzêdu. Organizacjê wewnêtrzn¹ i szczegó³owy zakres zadañ komórek
organizacyjnych okrela regulamin organizacyjny nadany przez Generalnego
Dyrektora Ochrony rodowiska na wniosek dyrektora generalnego urzêdu14.

3. Rzeczowy zakres dzia³ania Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska
W wietle ustawy pragmatycznej do zadañ Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska nale¿y:
1) wspó³udzia³ w realizacji polityki ochrony rodowiska w zakresie
ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego;
2) kontrola odpowiedzialnoci za zapobieganie szkodom w rodowisku
i naprawê szkód w rodowisku;
3) gromadzenie danych i sporz¹dzanie informacji o sieci Natura 2000
i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko;
11 Zob. np. przepis art. 5a ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U.
2005 r., nr 45, poz. 435 z pón. zm.).
12 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240).
13 Za³¹cznik do rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r.
w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska (Dz.U. nr 202, poz. 1250
z pón. zm.).
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4) wspó³praca z w³aciwymi organami ochrony rodowiska innych
pañstw i organizacjami miêdzynarodowymi oraz Komisj¹ Europejsk¹;
5) wspó³praca z G³ównym Konserwatorem Przyrody i Pañstwow¹ Rad¹
Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody;
6) wspó³praca z organami jednostek samorz¹du terytorialnego w sprawach ocen oddzia³ywania na rodowisko i ochrony przyrody;
7) udzia³ w strategicznych ocenach oddzia³ywania na rodowisko;
8) udzia³ w postêpowaniach w sprawie transgranicznego oddzia³ywania
na rodowisko;
9) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z sieci¹ Natura 2000, o których
mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody15;
10) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z udzia³em organizacji w systemie
ekozarz¹dzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie okrelonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarz¹dzania
i audytu (EMAS)16;
11) wspó³praca z organizacjami ekologicznymi.
Podczas realizacji powy¿szych zadañ Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska mo¿e zwracaæ siê do Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody o wydanie
opinii w sprawach z zakresu ochrony przyrody nale¿¹cych do jego kompetencji.
Ponadto Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska prowadzi bazê danych
o ocenach oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko oraz strategicznych
ocenach oddzia³ywania na rodowisko, w tym danych o dokumentacji sporz¹dzanej w ramach tych postêpowañ. Organy w³aciwe do przeprowadzenia
oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko oraz strategicznej oceny
oddzia³ywania na rodowisko s¹ obowi¹zane do corocznego przedk³adania
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska, w terminie do koñca marca,
informacji o prowadzonych ocenach oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko oraz strategicznych ocenach oddzia³ywania na rodowisko, niezbêdnych do prowadzenia bazy danych, w tym danych o dokumentacji sporz¹dzanej w ramach tych ocen za rok poprzedni.
Dalsze zadania Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska wynikaj¹
z przepisów odrêbnych, w szczególnoci wspomnianych ustaw: o krajowym
systemie ekozarz¹dzania i audytu (EMAS), o ochronie przyrody oraz z ustawy o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie17, a przede wszystkim z ustawy wiod¹cej  Prawo ochrony rodowiska18.
14 Zarz¹dzenie Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska (niepublikowane).
15 Tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z pón. zm.
16 Dz.U. nr 70, poz. 631 z pón. zm.
17 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w rodowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 493 z pón. zm.).
18 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn.: Dz.U.
z 2008 r., nr 25, poz. 150 z pón. zm.).
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4. Szczególna pozycja prawna Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska
Niemniej ciekawie rysuje siê pozycja Generalnego Dyrektora Ochrony
rodowiska w postêpowaniu administracyjnym. W tym zakresie wystêpuje
on w ró¿nych rolach.
Po pierwsze, przepisy materialnoprawne sytuuj¹ Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska jako organ postêpowania administracyjnego pierwszej
instancji. Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e w sprawach indywidualnych decyzje
centralnego organu administracji rz¹dowej s¹ ostateczne w rozumieniu przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, chyba ¿e ustawy szczególne
przyznaj¹ ministrowi kieruj¹cemu okrelonym dzia³em administracji rz¹dowej uprawnienie do kontroli instancyjnej. Taka regulacja stanowi lex specialis w stosunku do art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a., w wietle którego Generalny
Dyrektor Ochrony rodowiska pe³ni³by na potrzeby ogólnego postêpowania
administracyjnego funkcjê ministra. Mo¿e to rzutowaæ na kwestiê wy³onienia
organu w³aciwego do wyznaczenia innego organu z powodu utraty w³aciwoci wskutek wy³¹czenia organu w³aciwego do wydania postanowienia co
do przyczyn wznowienia, organu w³aciwego do wydania postanowienia
w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji, a przede wszystkim wi¹¿e
siê z pozbawieniem Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska uprawnieñ
w zakresie odwo³alnoci subsydiarnej z art. 161 k.p.a.
Po drugie, Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska pe³ni funkcjê organu wy¿szego stopnia w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego
w stosunku do regionalnych dyrektorów ochrony rodowiska. Jest on jednak
w tym zakresie organem zarz¹dzania, a nie tylko instytucjonaln¹ gwarancj¹
praworz¹dnoci postêpowania administracyjnego (jak np. samorz¹dowe kolegia odwo³awcze). Rzutuje to najczêciej na sposób wykorzystania uprawnieñ
organu odwo³awczego i potrzebê merytorycznego rozpatrywania spraw indywidualnych.
Nastêpnie, Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska posiada w niektórych sprawach kompetencjê wspó³dzielon¹. Z mocy art. 57 pkt 1 ustawy
pragmatycznej jest on bowiem w³aciwy w sprawach opiniowania w ramach
strategicznych ocen oddzia³ywania na rodowisko, w przypadku dokumentów
opracowywanych i zmienianych przez centralne organy administracji rz¹dowej. Wydaje siê to sytuowaæ go jako organ wspó³dzia³aj¹cy w procesach
prawotwórczych i decyzyjnych. W tym ostatnim przypadku opinia powinna
byæ wydawana w drodze zaskar¿alnego postanowienia.
Wreszcie ustawa pragmatyczna w art. 76 przyznaje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska status strony postêpowania administracyjnego.
Ma to miejsce w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci w zakresie wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach przez starostê, wójta
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(burmistrza, prezydenta miasta), samorz¹dowe kolegium odwo³awcze oraz
dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych. Generalny Dyrektor
Ochrony rodowiska kieruje wtedy wyst¹pienie, którego treci¹ mo¿e byæ
w szczególnoci wniosek o stwierdzenie niewa¿noci decyzji. W tym zakresie
przys³uguje mu tak¿e legitymacja strony w postêpowaniu przed s¹dem administracyjnym.
W tym wzglêdzie kontrowersyjne pozostaje nadanie Generalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska przymiotu strony w postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym. Przepisy prawa materialnego nie
przyznaj¹ mu ¿adnych praw ani obowi¹zków o charakterze trwa³ym. Przeczy
to konstrukcji strony postêpowania administracyjnego, gdy¿ ten organ nie
legitymuje siê w³asnym interesem prawnym w za³atwianiu spraw administracyjnych. Jest co najwy¿ej rzecznikiem interesu spo³ecznego czy interesów
zbiorowych osób, którym przys³uguje kolektywne prawo do rodowiska.
W niczym nie podwa¿a to potrzeby posiadania legitymacji procesowej do
mo¿liwoci inicjowania postêpowania wznowieniowego i niewa¿nociowego
czy przedstawienia (doniesienia) w postêpowaniu nadzorczym. Do realizacji
tych funkcji wystarcza jednak status uczestnika na prawach strony. Wydaje
siê, ¿e dla realizacji zadañ Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska by³oby to w zupe³noci wystarczaj¹ce uprawnienie na gruncie postêpowania administracyjnego. Uwagi te mo¿na tak¿e odnieæ do postêpowania przed s¹dami administracyjnymi.
Jeszcze wiêksze kontrowersje wzbudza po³o¿enie Generalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska w sferze prawa materialnego. O ile samo utworzenie
organu tego typu oceniane jest na ogó³ pozytywnie, o tyle merytoryczna
strona jego zakresu dzia³ania budzi w¹tpliwoci19. Poszczególne kompetencje
s¹ bowiem wynikiem pewnej przypadkowoci. Z jednej strony ustalony zakres uprawnieñ jest efektem zastosowania techniki dekoncentracji rzeczowej
dotychczasowych kompetencji ministra w³aciwego do spraw rodowiska,
a z drugiej  potrzeby decentralizacji zadañ rodowiskowych i tu, o dziwo,
nie na rzecz jednostek samorz¹du terytorialnego, ale monokratycznych organów administracji publicznej, a zw³aszcza marsza³ka województwa. Zdaje siê
to potwierdzaæ tendencjê do wzmacniania administracji (zarz¹dzania) kosztem w³adzy (stanowienia), a z ogólniejszej perspektywy mo¿na chyba ju¿
mówiæ nie tylko o dualizmie organów administracji publicznej w województwie, ale o ich trializmie.
W¹tpliwoci mo¿e równie¿ wzbudzaæ sposób repartycji zadañ pomiêdzy
Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska a regionalnych dyrektorów
ochrony rodowiska. W odniesieniu do ich rzeczowego zakresu dzia³ania zastosowano bowiem w obu wypadkach enumeracjê pozytywn¹ (art. 127 ust. 1
19

M. Górski (red.), Prawo ochrony rodowiska, Warszawa 2009, s. 100.

Pozycja prawna Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska

181

i art. 131 ust. 1 ustawy pragmatycznej). Wydaje siê, ¿e koncepcja zamkniêtej
kompetencji Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska i regionalnych dyrektorów ochrony rodowiska nie jest zbyt praktyczna. Najczêciej stosuje siê
bowiem regu³ê kolizyjn¹, która pozwala przydaæ prawo pierwszeñstwa jednemu z organów poprzez zastosowanie generalnej klauzuli kompetencyjnej
i przyk³adowego wyliczenia zadañ. Powszechnoæ stosowania takiej techniki
legislacyjnej w prawie ustrojowym pozwala uznaæ j¹ za zasadê ogóln¹ organizacji administracji, od której jednak w analizowanym przypadku ustawodawca wprowadzi³ wyj¹tek. W praktyce w sytuacjach spornych nie rozwi¹¿e jej
jednak tak¿e system domniemañ z ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie czy innych ustaw ustrojowych. Niemniej takie umocowanie kompetencyjne Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska zdaje siê
os³abiaæ pozycjê prawn¹ omawianego organu w relacjach z regionalnymi
dyrektorami ochrony rodowiska. Utwierdza to tak¿e pogl¹d ogólniejszy
o z³o¿onoci stanowiska prawnego Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska, co w toku ca³ego wywodu stara³em siê ukazaæ.

Summary
Legal position of General Director for Environmental
Protection
The article concerns to the legal position of General Director for Environmental Protection. There are presented the genesis of the Director General for Environmental Protection, the legal principles of its activity and
comparative observations regarding to the placement of such kind of bodies
in other countries in it. Organizational and legal situation of the Director
General of Environmental Protection and essential operating range are also
considered. There are also approached selected aspects of substantive and
procedural legal status of the Director General of Environmental Protection
in the article.
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Zasady wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych
z samorz¹dami terytorialnymi
W ka¿dym demokratycznym pañstwie szczególn¹ rolê w rozwi¹zywaniu
problemów spo³ecznych i gospodarczych oraz zaspokajaniu potrzeb obywateli
pe³ni¹ podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Dlatego te¿
niezbêdny jest systematyczny rozwój obszarów i zasad wspó³pracy tych podmiotów z administracj¹ publiczn¹. Najwa¿niejsze zasady wspó³pracy to:
 zasada pomocniczoci1,
 zasada suwerennoci stron,
 zasada partnerstwa,
 zasada efektywnoci,
 zasada uczciwej konkurencyjnoci,
 zasada jawnoci.
Zasady te reguluje przyjêta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie2. Okrela ona sfery i formy wspó³pracy, tryb zlecania realizacji zadañ
publicznych oraz przyznawania rodków finansowych na realizacjê tych za1 Pomocniczoæ (subsydiarnoæ)  pojêcie wywodz¹ce siê z doktryny spo³ecznej Kocio³a
katolickiego, zak³adaj¹ce, ¿e wspólnoty wy¿szego rzêdu (np. w³adze pañstwowe) nie powinny
zastêpowaæ wspólnot ni¿szego szczebla (np. organizacji spo³ecznych) w dzia³aniach, które samoorganizuj¹cy siê obywatele mog¹ realizowaæ samodzielnie dla dobra swojej wspólnoty. Oprócz
zasady niekonkurowania przez pañstwo z inicjatywami obywatelskimi, pomocniczoæ w³adz
publicznych winna wyra¿aæ siê tak¿e wielorak¹ pomoc¹ administracji publicznej wobec organizacji dzia³aj¹cych na rzecz dobra publicznego. W praktyce zasada pomocniczoci oznacza zarówno przekazywanie przez pañstwo organizacjom non-profit rodków publicznych na realizacjê
zadañ spo³ecznych, jak i ich udzia³ w kszta³towaniu, konsultowaniu i ocenie realizacji polityki
spo³ecznej. Organizacje pozarz¹dowe stanowi¹ tkankê ³¹czn¹ systemu demokratycznego. Te
interesuj¹ce spostrze¿enia zawarto w pracy D. Siegiella i J. Yauccy, Odrodzenie spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Rozwój sektora organizacji pozarz¹dowych w Europie rodkowo-Wschodniej
a rola pomocy zachodniej, Fundacja Braci Rockefellerów, 1992, s. 43.
2 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. nr 96, poz. 873 z pón. zm.).
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dañ. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, organy administracji publicznej prowadz¹
dzia³alnoæ w sferze zadañ publicznych okrelonych w art. 4 we wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi, które prowadz¹, odpowiednio do terytorialnego zakresu dzia³ania organów administracji publicznej, dzia³alnoæ po¿ytku publicznego3 w zakresie odpowiadaj¹cym zadaniom tych organów. Jednoczenie
ustawodawca w art. 5 ust. 3 okrela obowi¹zek opracowywania przez jednostki
samorz¹du terytorialnego rocznego programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz z podmiotami okrelonymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
W³adze lokalne i sektor organizacji pozarz¹dowych s¹ niemal¿e rówienikami. £¹czy je rok 1990, kiedy to rozpoczêto reformê struktur w³adz lokalnych,
wprowadzaj¹c ustawê o samorz¹dzie terytorialnym, a obywatele zak³adali
setki stowarzyszeñ i fundacji.
System organizacji zarz¹dzania terytorialnego przes¹dza o tym, czy obywatel w sprawach okrelonej wspólnoty decyduje, czy zaledwie siê wypowiada. Z istoty tego rozró¿nienia wyp³ywa zasada subsydiarnoci (pomocniczoci). Zak³ada ona, ¿e wszystkie sprawy publiczne winny byæ przes¹dzane
i za³atwiane jak najbli¿ej obywatela i organizacji pozarz¹dowych. Powinny
siê one odbywaæ równie¿ na poziomie, który pozwala ogarn¹æ ich z³o¿onoæ
i wzajemne relacje. Oznacza to jak najdalej posuniêt¹ decentralizacjê w³adzy,
czyli przesuniêcie decyzji w sprawach zarz¹dzania terytorialnego na najni¿szy mo¿liwy szczebel, na którym dana sprawa mo¿e byæ skutecznie zrealizowana oraz kontrolowana4. Ograniczeniem decentralizacji jest niemo¿liwoæ
zarz¹dzania okrelon¹ dziedzin¹ na poziomie mniejszej jednostki terytorialnej, co wi¹¿e siê z relacj¹ pomiêdzy wielkoci¹ jednostki a jej zadaniami.
Pomocniczoæ nie zaprzecza wiêc istnieniu wielu poziomów zarz¹dzania,
a jedynie ogranicza kompetencje i zadania ka¿dego z nich do sfer zwi¹zanych
z zadaniami jednostki terytorialnej o okrelonej wielkoci. Decentralizacja
skutkuje efektami rozwoju procesu zarz¹dzania. Jej sens najlepiej ujawnia
siê w sytuacji pojawienia siê b³êdu. W warunkach decentralizacji b³êdne
rozwi¹zania maj¹ mniejszy zasiêg, a mechanizmy regulacyjne pozwalaj¹ na
szybk¹ i skuteczn¹ korektê5. Warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e organizacje pozarz¹dowe staj¹ siê elementem procesu partycypacji i w ten sposób oddzia³uj¹ na
jednostki samorz¹du terytorialnego. Chodzi tutaj o w³¹czenie mieszkañców
w proces podejmowania decyzji o sprawach lokalnych, poprzez np. wniosko3 Dzia³alnoci¹ po¿ytku publicznego, zgodnie z art. 3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie, jest dzia³alnoæ spo³ecznie u¿yteczna, prowadzona przez organizacje
pozarz¹dowe w sferze zadañ publicznych okrelonych w ustawie.
4 Por: A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania w administracji publicznej, Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 2003.
5 Por: analizê stabilizuj¹cych efektów decentralizacji dokonan¹ w: J. Zieziula, W. Puzyna,
Creating Democratic Institutions in the Post-Totalitarian State; Based on the Polish Example,
[w:] . eviæ, G. Wright (red.), Transition in Central and Eastern Europe, YASF Student Cultural Centre, Belgrade 1998.
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wanie o podjêcie okrelonych dzia³añ na rzecz cz³onków organizacji pozarz¹dowych. Ponadto zgodnie art. 5 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i wolontariacie, organy administracji publicznej prowadz¹ dzia³alnoæ w sferze zadañ publicznych [...] we wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
[...], prowadz¹cymi odpowiednio do terytorialnego zakresu dzia³ania organów
administracji publicznej, dzia³alnoæ po¿ytku publicznego w zakresie odpowiadaj¹cym zadaniom tych organów.
Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z organami administracji publicznej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, mo¿e przybieraæ kilka postaci. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ:
a) zlecenia organizacjom pozarz¹dowym realizacji zadañ okrelonych
w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie;
b) wzajemne informowanie siê o planowanych kierunkach dzia³alnoci
i wspó³dzia³ania w celu spójnoci dzia³añ;
c) odbywanie konsultacji z organizacjami pozarz¹dowymi na temat projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoci statutowych tych organizacji;
d) tworzenie wspólnych zespo³ów o charakterze doradczym i inicjatywnym, z³o¿onych z przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych oraz przedstawicieli w³aciwych organów administracji publicznej.
Organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego ma obowi¹zek
uchwalenia rocznych planów wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
(art. 5 ust. 3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie).
Zlecanie realizacji zadañ publicznych mo¿e przybieraæ dwojak¹ postaæ:
1)powierzenia wykonywania zadañ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2)wspierania zadañ realizowanych przez organizacje pozarz¹dowe wraz
z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Wspieranie zadañ realizowanych przez organizacje pozarz¹dowe przez
jednostki samorz¹du terytorialnego odbywa siê po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Wspieranie oraz powierzanie do realizacji zadañ nastêpuje na zasadach i w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym6.
Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e zasady wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dami lokalnymi reguluj¹ trzy ustawy okrelaj¹ce zakres, tryb
i funkcjonowanie jednostek samorz¹dów terytorialnych na trzech szczeblach
zarz¹dzania. Artyku³ 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym7 reguluje realizacjê zadañ w³asnych gminy poprzez wspó³pracê
z organizacjami pozarz¹dowymi, które maj¹ swoje siedziby na terenie danej
6 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 19,
poz. 100).
7 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142 poz.
1591 z pón. zm.).
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gminy. Artyku³ 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy o samorz¹dzie powiatowym8 wskazuje, ¿e powiat wykonuje okrelone w ustawie zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
Ustawa o samorz¹dzie województwa9 wskazuje w art. 14 zadania o charakterze wojewódzkim, m.in. w zakresie: pomocy spo³ecznej, ochrony zdrowia,
zapewnienia kobietom w ci¹¿y opieki socjalnej i medycznej.
Procedura powierzania i dofinansowania zadañ okrelona w ustawie
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie nie jest jednym trybem,
w ramach jakiego organizacje pozarz¹dowe mog¹ pozyskiwaæ rodki finansowe z bud¿etu samorz¹du na swoj¹ dzia³alnoæ. W samorz¹dach lokalnych
skupiaj¹ siê zadania zarówno gminy, jak i powiatu, nie wszystkie tryby bêd¹
mia³y zatem zastosowanie w samodzielnych gminach czy powiatach. Trybów
opisano a¿ piêæ. Jest to niew¹tpliwie b³¹d legislacyjny powoduj¹cy spory
nie³ad zamiast oczekiwanego uporz¹dkowania, na jakie liczy³ sektor pozarz¹dowy. Zadziwiaj¹ce jest to, ¿e tryb finansowania zadañ organizacji pozarz¹dowych opisany w ustawie o pomocy spo³ecznej10 niemal nie ró¿ni siê od tego
opisanego w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie. Jest
podobny, ale nie to¿samy.
Pozosta³e mo¿liwoci pozyskiwania rodków finansowych okrelone s¹
ponadto w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe³nosprawnych11, ustawie o ochronie rodowiska12, ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi13 oraz rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegó³owego zakresu, form i zasad
sporz¹dzania informacji dotycz¹cych umów o partnerstwie publiczno-prawnym14. Odkrycie takiej iloci cie¿ek po samorz¹dowe pieni¹dze dla niektórych organizacji pozarz¹dowych by³o sporym zaskoczeniem. Autor niniejszej
publikacji jest zwolennikiem wymienienia w zasadach wspó³pracy wszystkich trybów, aby organizacje pozarz¹dowe mia³y o nich pe³n¹ wiedzê i by nie
by³o tak, ¿e bardziej obrotna organizacja pozarz¹dowa pozyskuje pieni¹dze
poprzez tajemnicze kontakty.
8 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., nr 142
poz. 1592 z pón. zm.).
9 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142
poz. 1590 z pón. zm.).
10 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2008 r., nr 115, poz. 728
z pón. zm.).
11 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. nr 123. poz. 776 z pón. zm.).
12 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25
poz. 150 z pón. zm.).
13 Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r., nr 70 poz. 473 z pón. zm.).
14 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó³owego
zakresu, form i zasad sporz¹dzania informacji dotycz¹cych umów o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. nr 125 poz. 867 z pón. zm.).
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Zarówno samorz¹d lokalny, jak i organizacje pozarz¹dowe  choæ w oparciu o ró¿ne podstawy prawne  s¹ reprezentantami lokalnych spo³ecznoci,
d¹¿¹ do wspólnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb spo³ecznych, s³u¿enie ludziom. Zrozumienie tego oczywistego faktu nie jest wcale powszechne,
a to przecie¿ fundament wspó³dzia³ania w ramach wspólnej misji, jak¹ jest
dobro spo³ecznoci lokalnej. Wiele problemów, które polskie samorz¹dy musz¹ rozwi¹zaæ w najbli¿szej przysz³oci, stanowi wyzwanie nierzadko przekraczaj¹ce ich mo¿liwoci bud¿etowe, organizacyjne i kadrowe. Dotyczy to
szczególnie gmin i powiatów obci¹¿onych takimi zadaniami, jak: organizacja
pomocy spo³ecznej, walka z bezdomnoci¹, ochrona zdrowia mieszkañców czy
kwestia racjonalnego zagospodarowania odpadów. Sprostanie tak powa¿nym
obowi¹zkom wymaga nawi¹zania sta³ej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi zrzeszaj¹cymi cz³onków spo³ecznoci lokalnych15.
Ponadto w ka¿dej spo³ecznoci pojawiaj¹ siê czasami takie potrzeby
i oczekiwania spo³eczne, których aparat administracji lokalnej nie jest
w stanie (m.in. z powodów biurokratycznych i finansowych) w odpowiednim
stopniu zaspokoiæ. Taka sytuacja stwarza szansê do podejmowania przez
organizacje pozarz¹dowe zadañ dotycz¹cych m.in. dzia³alnoci pomocowej dla
ubogich, bezdomnych czy uzale¿nionych. Aby tego typu cele i zadania w³aciwie realizowaæ, niezbêdna jest pomoc samorz¹du w ich sfinansowaniu. Oczywicie dop³yw publicznych pieniêdzy do organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê w sposób efektywny poszczególnymi problemami ¿ycia lokalnego
(dotyczy to szczególnie projektów i programów d³ugoterminowych) powinien
byæ poddany cis³ej kontroli spo³ecznej. Równoczenie trzeba podkreliæ, i¿
dotacje z bud¿etów gminnych nie mog¹ zale¿eæ wy³¹cznie od sympatii politycznych lokalnych decydentów. Dopiero wtedy zaistnieje mo¿liwoæ stabilnego rozwoju trzeciego sektora realizuj¹cego ró¿norodne typy dzia³alnoci
w sferze publicznej.
Zaskakuje fakt, jak wiele organizacji powsta³o spontanicznie, tj. z inicjatywy samych mieszkañców na terenie ca³ego kraju. Szacuje siê, i¿ jest ich
obecnie oko³o 30 tysiêcy. To bardzo optymistyczne, szczególnie, gdy wemie
siê pod uwagê wyniki sonda¿y ilustruj¹ce negatywny stosunek Polaków do
klasy rz¹dz¹cej. Oznacza to, i¿ mimo braku zaufania do polityków i pewnego
rozczarowania wobec ¿ycia publicznego, funkcjonuje w Polsce armia ludzi
gotowych powiêcaæ swój czas i wiedzê na rzecz ogó³u. Przecie¿ w nieomal
ka¿dej gminie istnieje jedna lub kilka, a w wiêkszych gminach nawet kilkadziesi¹t organizacji pozarz¹dowych, które mog¹ staæ siê partnerem w wielu
projektach i inicjatywach realizowanych przez samorz¹d lokalny. Oczywicie,
to czy ten potencja³ zostanie w³aciwie wykorzystany, w du¿ym stopniu zale15 M. Guæ, O wspó³pracy samorz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹dowymi,
Urz¹d Marsza³kowski, Gdynia 2007, s. 2342.
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¿y od wzajemnych stosunków ³¹cz¹cych w³adze lokalne z mieszkañcami.
Otwartoæ informacyjna zarz¹dów, ich kompetencje z zakresu komunikacji
spo³ecznej lub chocia¿by umiejêtnoæ korzystania z fachowej pomocy w tej
dziedzinie maj¹ istotny wp³yw na jakoæ wzajemnych relacji. Liczba udanych
projektów realizowanych na szczeblu lokalnym z udzia³em obywateli jest najlepszym dowodem na to, i¿ taka postawa decydentów naprawdê siê op³aca.
Kontakty organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dem terytorialnym i administracj¹ terenow¹ uk³adaj¹ siê w bardzo ró¿ny sposób. W jakim sensie
jest to wypadkowa wielu czynników spo³ecznych i politycznych. Du¿¹ rolê
odgrywa w tym przypadku sam przedmiot dzia³alnoci oraz poziom i jakoæ
aktywnoci danej organizacji. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z grupami
bardzo radykalnymi w sensie ideologicznym (np. prawicowa Liga Republikañska czy ekologowie z organizacji Ziemia Przede Wszystkim), wówczas
o wzajemnych stosunkach przes¹dzaj¹ g³ównie konsekwencje dzia³añ podejmowanych przez cz³onków tego typu grup i stowarzyszeñ. Przeprowadzanie
akcji na granicy prawa czy wrêcz sprzecznych z prawem wywo³uje z regu³y
niechêæ rodowiska lokalnego lub przynajmniej brak akceptacji ze strony
w³adz lokalnych. Nawi¹zanie kontaktów w takich przypadkach bywa trudne
i zale¿y w du¿ym stopniu od gotowoci do kompromisu z obu stron16.
Jednak¿e jednoznaczne odrzucenie wspó³pracy z takimi organizacjami
potencjalnie oznacza dalsz¹ radykalizacjê ich programu. W praktyce grozi to
ich wyjciem ze struktur spo³eczeñstwa obywatelskiego i utrat¹ mo¿liwoci
sprawowania kontroli spo³ecznej nad ich dzia³aniami. W przypadku, gdy
program i typ dzia³alnoci maj¹ charakter konstruktywny, wtedy nawet radykalne pogl¹dy mog¹ zyskaæ uznanie spo³eczne i poparcie samorz¹du. Dobrym tego przyk³adem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, którego cz³onkowie z ca³¹ konsekwencj¹ realizuj¹ sk¹din¹d
radykalne cele i zadania z zakresu ochrony rodowiska (np. akcja na rzecz
ochrony siedlisk nietoperzy na terenie poniemieckich bunkrów w Poznaniu,
ochrona niektórych gatunków ptaków zak³adaj¹cych gniazda w cianach bloków osiedli wielkomiejskich). Du¿¹ szans¹ dla samorz¹dów jest nawi¹zanie
wspó³pracy z ró¿norodnymi formami porozumieñ integracyjnych, w których
uczestnicz¹ organizacje pozarz¹dowe. Forum Fundacji Polskich czy Forum
Inicjatyw Pozarz¹dowych (organizowane na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym) zrzeszaj¹ ró¿norodne podmioty obywatelskie nale¿¹ce do tzw. sektora trzeciego. Tego typu formy zrzeszeniowe s¹ z regu³y pomostem ³¹cz¹cym
elity rz¹dz¹ce z uczestnikami ruchów spo³ecznych. Wykorzystanie tego typu
porednictwa u³atwia zawarcie porozumieñ i wypracowanie kompromisów
programowych.
16 Por. M. Rymsza (red.), Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczn¹,
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
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Ustalenie listy podmiotów zainteresowanych w ten czy inny sposób
wspó³prac¹ z samorz¹dem przy realizacji konkretnych projektów gospodarczych lub spo³ecznych wymaga sporz¹dzenia czego na kszta³t mapy spo³ecznej gminy czy powiatu. Rozpoznanie podmiotów dzia³aj¹cych na terenie danej spo³ecznoci lokalnej nie powinno sprawiaæ wiêkszych trudnoci.
Wystarczy np. nawi¹zaæ kontakt z funkcjonuj¹cymi w gminie placówkami
owiatowymi i kulturalnymi lub parafiami oraz dokonaæ przegl¹du zarejestrowanych formalnie na danym terenie grup i stowarzyszeñ pozarz¹dowych.
W zale¿noci od zak³adanych przez samorz¹d celów  dostarczenie informacji
na jaki temat, zebranie opinii okrelonych rodowisk lub zaanga¿owanie
wybranych grup spo³ecznych we wspóln¹ dzia³alnoæ  nale¿y wykorzystaæ
odmienne formy kontaktów i technik komunikacyjnych.
Stosunkowo prostym zadaniem jest poinformowanie czêci opinii publicznej o pewnych faktach lub decyzjach  wystarczy wówczas skorzystaæ
z porednictwa rodków masowego przekazu. Natomiast gdy w³adzom zale¿y
na zebraniu opinii np. ekologów, dzia³aczy sportowych itp., wtedy lepiej zastosowaæ jak¹ formê konsultacji spo³ecznej (zebranie z udzia³em zainteresowanych stron, dyskusja z wybranymi liderami czy po prostu nawi¹zanie
kontaktu za porednictwem internetu). Potencjalnie najtrudniejszym zadaniem jest aktywizacja celowo wybranych grup i rodowisk lokalnych do udzia³u w zaplanowanym przedsiêwziêciu lub programie lokalnym. W tym przypadku nale¿y przede wszystkim prze³amaæ izolacjê informacyjn¹ samorz¹du
i powiadomiæ spo³ecznoæ o planowanych dzia³aniach (listy, og³oszenia i artyku³y prasowe, wywiady w lokalnych mediach)17. W dalszej kolejnoci trzeba
nawi¹zaæ kontakt bezporedni w formie odpowiadaj¹cej celom projektodawców. Mo¿e to byæ organizacja seminarium tematycznego, zwo³anie spotkania
w siedzibie w³adz lokalnych, utworzenie komitetu doradczego funkcjonuj¹cego
przy zarz¹dzie gminy czy wreszcie uruchomienie lokalnych grup zadaniowych.
Wiele nieporozumieñ pomiêdzy sektorem organizacji pozarz¹dowych
a samorz¹dem lokalnym, szczególnie w pierwszych latach wspó³dzia³ania,
wynika³o z nieznajomoci zasad funkcjonowania obu stron18. Do dnia dzisiejszego jest zreszt¹ wiele ró¿nic. Samorz¹d charakteryzuje bowiem jedno ród³o finansowania, procedury postêpowania wynikaj¹ce z przepisów prawa,
ma³a elastycznoæ stosowanych metod i dokonywania zmian. W odró¿nieniu
od samorz¹du sektor pozarz¹dowy cechuje: niezale¿noæ poszczególnych organizacji, uproszczona, niezhierarchizowana struktura, aktywnoæ wynikaj¹ca bezporednio z potrzeb ludzi, brak skrêpowania procedurami i przepisami,
du¿a elastycznoæ dzia³ania19.
17 Por. B. Plawgo, W. Zaremba (red.), Partnerskie wspó³dzia³anie w sektorze publicznym
i prywatnym, Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2004.
18 Z. Wejcman, Elementarne dylematy wspó³pracy, Roczniak 1997, nr 3, s. 16.
19 Ibidem, s. 17
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Choæ oba podmioty wywodz¹ siê ze spo³ecznoci lokalnej, to samorz¹d
i jego w³adze tworzone s¹ z mocy prawa, natomiast organizacje pozarz¹dowe
powstaj¹ dobrowolnie w odpowiedzi na niezaspokojone problemy spo³eczne,
które staraj¹ siê rozwi¹zywaæ lub ³agodziæ. Pe³ni¹ m.in. funkcje uzupe³niaj¹ce, np. uzupe³niaj¹ dzia³alnoæ instytucji pomocy spo³ecznej, zagospodarowuj¹c te obszary, których z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest
w stanie zagospodarowaæ powo³ana do tego celu instytucja.
Samorz¹d jest zobligowany ustawowo do zaspokajania niezbêdnych potrzeb ¿yciowych mieszkañców i ich rodzin oraz umo¿liwienia im bytowania
w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka. Zgodnie z ustaw¹ pomoc
spo³eczna powinna, w miarê mo¿liwoci, prowadziæ do ich ¿yciowego usamodzielnienia oraz integracji ze rodowiskiem. W³adze lokalne dysponuj¹ rodkami do realizacji tych zadañ, choæ nie wystarczaj¹cymi do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb20. Inna jest sytuacja organizacji pozarz¹dowych, które
nie maj¹ zagwarantowanego finansowania, lecz mog¹ ubiegaæ siê o rodki
z ró¿nych róde³, czêsto niedostêpnych dla samorz¹du.
Ró¿nice wystêpuj¹ce pomiêdzy samorz¹dem a organizacjami pozarz¹dowymi stanowi¹ dodatkowy argument na rzecz wspó³pracy. Daj¹ mo¿liwoæ
zaspokajania potrzeb spo³ecznych, których ka¿dy z partnerów nie by³by
w stanie realizowaæ osobno. Tam, gdzie samorz¹d nie mo¿e podj¹æ okrelonych dzia³añ, bo jest ograniczony brakiem rodków finansowych lub przepisami prawa, mo¿e to zrobiæ nieskrêpowana procedurami organizacja pozarz¹dowa. Tam z kolei, gdzie organizacja nie jest w stanie podj¹æ dzia³ania, bo
brak jej na to stosownych rodków, mo¿e j¹ zast¹piæ samorz¹d. Ró¿nice
w mo¿liwociach dzia³ania stanowi¹ si³ê wspó³pracy, w której obaj partnerzy
mog¹ uzupe³niaæ siê wzajemnie, pomna¿aj¹c efekty21. Wspó³praca pomiêdzy
samorz¹dem a organizacjami pozarz¹dowymi rozwija³a siê pocz¹tkowo
w sposób naturalny. Problemy spo³ecznoci lokalnej, z którymi nie móg³ sobie
daæ rady samorz¹d, rozwi¹zywa³y organizacje pozarz¹dowe. Wspó³dzia³anie
to, umownie nazwane wspó³prac¹ sektorow¹22, rozwija siê nadal i przynosi
efekty w postaci organizowania kolonii dla dzieci, zapobiegania i walki
z uzale¿nieniami, przygotowywania i realizacji lokalnych strategii rozwoju.
Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych jakikolwiek kontakt lub
wsparcie otrzymywane ze strony administracji publicznej uwa¿ali za wspó³pracê. Taka forma dzia³alnoci obarczona by³a jednak brakiem jasnoci stosowanych kryteriów wspó³dzia³ania, a podstawow¹ przeszkod¹ w dalszym rozwoju partnerstwa by³ brak wiedzy i dowiadczeñ w zakresie konkretnych
20
21
22

Por. M. Guæ, op. cit., s. 1417.
T. Shimanek, Wyzwania wspó³dzia³ania, Roczniak 1999, nr 3, s. 61.
Por. T. Schimanek, Organizacje pozarz¹dowe w Polsce, Organizacje pozarz¹dowe partnerem samorz¹du terytorialnego  teoria i praktyka, Materia³y Szkoleniowe z. 22, Warszawa
2001, s. 26.
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zasad, mechanizmów i procedur wspó³pracy23. Niezbêdny okaza³ siê zatem
rozwój instytucji, które wype³ni³y lukê merytoryczn¹, wspar³y wysi³ki samorz¹dów i organizacji w pracy dla dobra mieszkañców swoich spo³ecznoci.
Do nowych inicjatyw podjêtych przez Regionalne Orodki Wsparcia
(ROW) nale¿y zaliczyæ utworzenie przez warszawski ROW pierwszego
w Polsce Centrum Wolontariatu, a dziêki ROW w Olsztynie powsta³o Centrum Interwencji Kryzysowej. Ponadto na terenie województw ROW-y zorganizowa³y szereg wyjazdowych spotkañ szkoleniowo-informacyjnych. Dziêki
ogólnokrajowej akcji nawi¹zywania lub rozwijania wspó³pracy organizacji
pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹ wiele organizacji otrzyma³o lokale,
wsparcie finansowe, pomoc techniczn¹ i merytoryczn¹. Prowadzenie przez
ROW-y tak rozleg³ej dzia³alnoci by³oby niemo¿liwe bez zrozumienia i wsparcia ze strony Wojewódzkich Zespo³ów Pomocy Spo³ecznej, wojewodów i samorz¹dów lokalnych.
Do profesjonalizacji organizacji pozarz¹dowych i rozwoju umiejêtnoci
nawi¹zywania wspó³pracy z samorz¹dem przyczyni³a siê Academy for Educational Development, realizuj¹ca w Polsce Projekt Sieci Demokratycznej.
G³ównym celem projektu by³o wspieranie organizacji pozarz¹dowych, szczególnie tych nastawionych na wspó³pracê z samorz¹dem lokalnym24. Projekt
Sieci Demokratycznej Dem Net by³ finansowany przez rz¹d Stanów Zjednoczonych za porednictwem Amerykañskiej Agencji Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID). Prowadzenie poradnictwa i szkoleñ powierzono polskim organizacjom pozarz¹dowym wybranym w otwartym przetargu. W sierpniu 1995 r.
przy Regionalnym Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych w Gdañsku powsta³ Punkt Poradniczo-Informacyjny dla organizacji zainteresowanych udzia³em w realizacji Projektu Sieci Demokratycznej25, który w 2006 r.
zosta³ równie¿ powo³any w Olsztynie. Uczestnicy projektu Dem Net otrzymywali wsparcie finansowe na realizacjê zadañ, a tak¿e pomoc w tworzeniu
niezbêdnej infrastruktury i potrzebnego zaplecza. Zapewniono im warunki
do nauki samoorganizowania siê, zdobywania samodzielnoci finansowej,
rozwijania samodzielnego funkcjonowania. W ramach projektu przeszkolonych zosta³o i skorzysta³o z konsultacji, doradztwa i informacji prawie 3 tys.
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych i administracji. Programem Partnerstwo Lokalne objêto 15 gmin z terenu ca³ego kraju. Wszystkie te gminy
przyst¹pi³y do opracowywania programów wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem
a organizacjami pozarz¹dowymi. Samorz¹dy zatrudni³y pe³nomocników ds.
organizacji pozarz¹dowych, których miejsce w strukturach urzêdów zosta³o
23 D. Dutkiewicz, T. Schimanek (red.), Poradnik dla samorz¹dów terytorialnych i organizacji pozarz¹dowych. Zasady, programy i formy wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych, Stowarzyszenie Rozwoju Filantropii, Warszawa 1998, s. 129.
24 Ibidem, s. 129.
25 E. Danilewicz, Projekt Sieci Demokratycznej, Partner 2002, nr 9, s. 18.
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tak okrelone, aby kontakt z przedstawicielami danego samorz¹du odbywa³
siê bezporednio, bez udzia³u poredników. Do najogólniej sformu³owanych
zadañ pe³nomocnika nale¿y reprezentowanie w³adz samorz¹dowych w sprawach dotycz¹cych wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, zw³aszcza
w zakresie bie¿¹cych kontaktów oraz koordynacji wspó³dzia³ania samorz¹du
z tymi organizacjami26. W praktyce oznacza to szereg ró¿nych dzia³añ, np.
pomoc w kontaktach z poszczególnymi wydzia³ami urzêdów, przekazywanie
informacji, dokonywanie wstêpnych ustaleñ dotycz¹cych przekazywania organizacjom lokali i udzielania innych form pomocy, opiniowanie wniosków
o finansowanie zg³aszanych projektów, organizowanie corocznych konferencji
sprawozdawczych.
Pierwsze programy wspó³pracy w województwie warmiñsko-mazurskim
 uchwa³y w³adz samorz¹dowych okrelaj¹ce zasady i formy wspó³pracy samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych  powsta³y w latach 19951996 w Elbl¹gu.
Opracowanie programów wspó³pracy zosta³o poprzedzone spotkaniami plenarnymi organizacji pozarz¹dowych, przedstawicieli samorz¹du i Miejskich Orodków Pomocy Spo³ecznej. Uczestnicy spotkañ mogli wyra¿aæ swoje opinie, bezporednio reagowaæ na pojawiaj¹ce siê propozycje dotycz¹ce kszta³tu programu.
Wypracowanie szczegó³owych rozwi¹zañ nale¿a³o do zadañ Zespo³u Konsultacyjnego z³o¿onego z przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych i wybranych
w demokratycznych wyborach przedstawicieli w³adz samorz¹dowych27.
Programy wspó³pracy dotycz¹ wszystkich organizacji pozarz¹dowych
dzia³aj¹cych na rzecz mieszkañców danej spo³ecznoci oraz wszystkich obszarów wspó³pracy. Uchwalone zasady nie s¹ aktem jednorazowym, ale stanowi¹ d³ugofalow¹ strategiê wspó³dzia³ania samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych. W programach wspó³pracy systemowo uregulowano zasady ubiegania
siê przez organizacje pozarz¹dowe o wsparcie finansowe z bud¿etów lokalnych, przeznaczone na realizacjê projektowanych przedsiêwziêæ. Zgodnie
z tym rodki finansowe musz¹ byæ zabezpieczone w bud¿ecie samorz¹du na
dany rok. Najczêciej s¹ one lokowane w pozycjach bud¿etowych odpowiadaj¹cych okrelonym zadaniom w³asnym (np. pomoc spo³eczna, owiata) lub
wyodrêbnione w postaci rezerwy celowej28. Zwykle w programach wspó³pracy na okrelenie dotacji u¿ywa siê s³owa grant, które zadomowi³o siê dziêki
dzia³aj¹cym w Polsce zagranicznym programom pomocowym, choæ  jak
twierdz¹ znawcy przedmiotu  grant nie ma ¿adnego wyodrêbnionego statusu
w polskim prawodawstwie29, tzn. w polskim prawie termin taki nie istnieje.
To praktyka dzia³ania, m.in. w³anie dziêki takim programom wspó³pracy,
26
27

Por. M. Guæ, op. cit., s. 97.
Por. Zasady wspó³pracy w³adz samorz¹dowych z organizacjami pozarz¹dowymi:
B. Plawgo, W. Zaremba (red.), op. cit.
28 D. Dutkiewicz, T. Schimanek (red.), op. cit., s. 30.
29 T. Schimanek, Organizacje pozarz¹dowe w Polsce..., s. 57.
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pozwala na okrelenie swoistych cech grantu, odró¿niaj¹c go od tzw. zwyk³ej
dotacji. Grant jest najciekawsz¹ i najbardziej dynamiczn¹ form¹ wspó³finansowania dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych. Zmusza do sta³ego poszukiwania ciekawych pomys³ów i podnoszenia kwalifikacji dzia³aj¹cych w organizacji osób. Granty przyznawane s¹ w ramach okrelonego konkursu projektom,
które uznane zostan¹ za najlepsze. Tak wiêc istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e przy zastosowaniu tej formy wsparcia pieni¹dze trafi¹ do tych,
którzy zaoferowali najlepsze pomys³y i rozwi¹zania. Programy wspó³pracy
okrelaj¹ terminy, w jakich mo¿na sk³adaæ wnioski o przyznanie grantów
u pe³nomocnika ds. organizacji pozarz¹dowych. Bardzo czêsto okrela siê
czas ich rozpatrywania przez Komisjê Opiniuj¹c¹, z³o¿on¹ z przedstawicieli
samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych. Komisja priorytetowo traktuje te
wnioski, które dotycz¹ obszarów niezaspokojonych dot¹d wa¿nych potrzeb
spo³ecznych. Ostateczn¹ decyzjê o przyznaniu grantów podejmuje Zarz¹d
danej gminy czy miasta. Z³o¿one wnioski oceniane s¹ wed³ug kryteriów, do
których najczêciej nale¿¹: u¿ytecznoæ projektu dla mieszkañców gminy,
mo¿liwoæ kontynuacji projektu, adekwatnoæ i przejrzystoæ proponowanych
kosztów, dowiadczenie organizacji30.
Grant jest wspó³finansowaniem projektu w granicach 5070% kosztów
przeznaczonych na jego realizacjê. Dziêki temu mobilizuje organizacje do
poszukiwania ró¿nych róde³ finansowania. Wyj¹tek stanowi¹ tzw. ma³e
granty  tu istniej mo¿liwoæ sfinansowania 100% kosztów.
Nieustannie od 1998 r. do chwili obecnej w wielu gminach prowadzony
jest Pilota¿owy Program Umbrella, dotycz¹cy kontraktacji us³ug organizacji pozarz¹dowych przez samorz¹d terytorialny. Jest to program Organizacji
Narodów Zjednoczonych i rz¹du polskiego, wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹, rz¹d Japonii i innych donatorów31. We wdra¿aniu programu
uczestnicz¹ organizacje pozarz¹dowe i przedstawiciele samorz¹dów oraz eksperci z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Program dotyczy tworzenia spójnego
systemu rozwi¹zañ prawnych i finansowych, umo¿liwiaj¹cych rozwijanie tzw.
kultury kontraktu, w ramach którego zobowi¹zania administracji publicznej
bêd¹ mog³y byæ wykorzystane przez jednostki niepubliczne.
Formy wspó³pracy miêdzy samorz¹dem i organizacjami pozarz¹dowymi
mo¿na podzieliæ na dwie kategorie: finansowe i pozafinansowe. Te pierwsze
s¹ potencjalnie bardzo istotne. Organizacje pozarz¹dowe mog¹ bezp³atnie
i na zasadach preferencyjnych korzystaæ z lokali, sal szkoleniowych i konferencyjnych, rodków transportu. Jest to bardzo konkretna pomoc dla organizacji, które nie dysponuj¹ w³asnym lokalem lub rodkami przewozu. Ka¿da
30 Por. kryteria wspó³pracy w: S. Kantyka, Organizacje pozarz¹dowe-partner samorz¹du,
Wyd. Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.
31 Umbrella Project zob. [online] <www.umbrella.org.pl>.
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organizacja prowadz¹ca dzia³alnoæ programow¹ mo¿e napotkaæ problemy
natury merytorycznej. W ich przezwyciê¿eniu mog¹ byæ pomocne osoby, które
jako pracownicy jednostek samorz¹dowych s¹ w danej dziedzinie specjalistami (np. pracownicy MOPS).
Czêsto samorz¹dy wspó³pracuj¹ partnersko z jednostkami samorz¹dowymi z innych krajów. Ten fakt oraz spostrze¿enie, ¿e w obu samorz¹dach
dzia³aj¹ organizacje pozarz¹dowe, mo¿e pog³êbiæ dotychczasowe kontakty.
Wystarczy na spotkania z przedstawicielami bliniaczego miasta zaprosiæ
reprezentantów sektora pozarz¹dowego. To pozwoli im na nawi¹zanie kontaktów potrzebnych do znalezienia podobnej organizacji pozarz¹dowej. Organizacje pozarz¹dowe pozyskuj¹ finanse od ró¿nych sponsorów  przedsiêbiorstw,
osób indywidualnych, fundacji kapita³owych i funduszy pomocowych. Oprócz
pomocy finansowej niezbêdne jest te¿ wsparcie moralne, choæby w postaci
listu pochwalnego.
Samorz¹dy lokalne wspó³pracuj¹ tak¿e z drugim sektorem. Mog¹ wiêc
pomóc organizacjom pozarz¹dowym w nawi¹zaniu kontaktów z biznesem.
W pañstwie demokratycznym wspó³praca trzech sektorów jest niezbêdna.
Ci¹gle jeszcze organizacje i przedsiêbiorstwa wydaj¹ siê byæ nieprzygotowane
do wspó³pracy32. Jednak z ka¿dym rokiem obserwuje siê tendencjê do coraz
odwa¿niejszej wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z sektorem biznesu,
dysponuj¹cym du¿ymi mo¿liwociami, przede wszystkim finansowymi.
Diagnozuj¹cy potrzeby spo³ecznoci lokalnej przedstawiciele wyspecjalizowanych jednostek samorz¹dowych uwa¿aj¹, i¿ wszystkie problemy danej
spo³ecznoci s¹ im znane. Tak naprawdê znaj¹ tylko te zg³oszone przez
mieszkañców. Istnieje natomiast ca³a sfera problemów, o których kompetentnie mog¹ wypowiedzieæ siê bêd¹cy najbli¿ej mieszkañców dzia³acze organizacji pozarz¹dowych. Ich udzia³ w pracach samorz¹dów, nawet w charakterze
zaproszonych goci, bywa nieoceniony. W³adze samorz¹dowe potrafi¹ doceniæ
zaanga¿owanie osób i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz spo³ecznoci lokalnej.
W znanych programach wspó³pracy ustanowiono coroczne wyró¿nienia przyznawane za osi¹gniêcia w pracy spo³ecznej. I tak np. w Gdañsku jest to
Nagroda Bursztynowego Mieczyka, w Elbl¹gu  Nagroda Prezydenta Miasta
oraz wyró¿nienia dla wolontariuszy.
Bardzo po¿yteczn¹ dla obu partnerów form¹ kontaktu jest mo¿liwoæ
korzystania ze szkoleñ dotycz¹cych zagadnieñ merytorycznych, rozwoju organizacyjnego oraz funkcjonowania w³adz samorz¹dowych. Wielu autorów
wyra¿a pogl¹d, ¿e wspólne szkolenie to obustronna edukacja w zakresie roli
instytucji samorz¹du i organizacji pozarz¹dowych. Tematami szkoleñ s¹ te¿
32 K. Sad³o, Wspó³praca z biznesem, Asocjacje 2001, nr 8, s. 16. Por. B. Iwankiewicz-Rak,
S³abe pañstwo  silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania organizacji
pozarz¹dowych, [w:] P. Gliñski (red.), Samoorganizacja spo³eczeñstwa polskiego: Trzeci sektor,
Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2002.
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oczywicie zagadnienia specjalistyczne, dotycz¹ce np. przygotowania wniosków o wsparcie, sposobów rozliczeñ i prowadzenia ksiêgowoci. W programach wspó³pracy sprecyzowano dzia³ania w nastêpuj¹cych obszarach:
 pomoc w uzyskaniu lokalu lub obiektu na preferencyjnych warunkach,
 udostêpnianie lokalu na spotkania lub obiektu na imprezy,
 pomoc w uzyskaniu rodków z innych róde³,
 konsultacje i szkolenia,
 pomoc w nawi¹zywaniu kontaktów miêdzynarodowych33.
Takie kontakty dla niektórych organizacji i samorz¹dów s¹ zapewne
codziennoci¹. Nabieraj¹ jednak innego waloru, je¿eli ich wprowadzenie jako
obowi¹zuj¹cej instytucji odby³o siê w drodze uchwa³y34. Programy wspó³pracy obowi¹zuj¹ obie strony. Organizacje pozarz¹dowe powinny dzia³aæ zgodnie
z przepisami prawa i wspieraæ w miarê mo¿liwoci samorz¹d.
Dzia³alnoæ merytoryczna i finansowa organizacji, z uwagi na szczególn¹
troskê o posiadane przez nie rodki publiczne, powinna byæ jawna. To nak³ada na organizacje pozarz¹dowe du¿¹ odpowiedzialnoæ i koniecznoæ dbania
o w³asny wizerunek tak wobec spo³ecznoci lokalnej, jak i w³adz samorz¹dowych. Nawet nieliczne przypadki le dzia³aj¹cych organizacji pozarz¹dowych
mog¹ ten wizerunek niszczyæ35. St¹d pojawi³a siê koniecznoæ opracowania
standardów, zasad dzia³ania w postaci Karty Etycznej Trzeciego Sektora36.
Kartê tê przyjêto na I Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarz¹dowych we
wrzeniu 1997 r.37 W Karcie zapisano siedem g³ównych wartoci i zasad,
jakie do dzi obowi¹zuj¹ organizacje pozarz¹dowe. S¹ to: regu³a poszanowania godnoci osoby, jawnoæ dzia³ania, suwerennoæ, apolitycznoæ, tolerancja
dla odmiennoci, niezale¿noæ i samorz¹dnoæ organizacji pozarz¹dowych.
W 1999 r. w trzech wybranych losowo nowo powsta³ych województwach
przeprowadzono badania, których celem by³o m.in. zidentyfikowanie organizacji najbardziej aktywnych i dysponuj¹cych najlepszymi kontaktami z w³adzami publicznymi38. Badania, które powtórzono w 2006 r., dotyczy³y równie¿ formalnego aspektu wspó³pracy. Obejmowa³y one charakterystykê
instytucji samorz¹dowych zajmuj¹cych siê realizacj¹ tej wspó³pracy, jej podstaw prawnych, jawnoci postêpowania i przejrzystoci regu³ przyznawania
rodków finansowych na realizacjê zadañ publicznych przez organizacje.
Chodzi³o tak¿e o uchwycenie atmosfery panuj¹cej wokó³ wspó³pracy i jej
33 P. Marciniak (red.), Samorz¹d a organizacje pozarz¹dowe  niespe³nione partnerstwo,
FIP, Warszawa 2000, s. 26.
34 Z. Wejcman, op. cit., s. 18.
35 M. Za³uska, J. Boczoñ (red.), Organizacje pozarz¹dowe w spo³eczeñstwie obywatelskim,
l¹sk, Katowice 1998, s. 109.
36 J. Kowalczewska, Public relations, Asocjacje 1998, nr 8, s. 17.
37 M. Kozie³, Etyka w organizacjach pozarz¹dowych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
Warszawa 2005, s. 40.
38 P. Marciniak (red.), op. cit., s. 5-7.
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oceny przez obie strony, a tak¿e wzajemnych opinii o sobie. W momencie
sporz¹dzania raportu w wielu gminach nie istnia³a prawna regulacja wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Niektóre analizowane organizacje nie
wykaza³y chêci wspó³pracy, nie czyni³y nic, by staæ siê wiarygodnym partnerem w³adz lokalnych. Wyra¿a³o siê to m.in. niedostrzeganiem potrzeby rozliczania wydatkowania funduszy. Nie by³o rzecz¹ ³atw¹ ustalenie liczby organizacji na terenie gmin i powiatów. W³adze lokalne w wielu gminach
i powiatach nie dysponowa³y bowiem spisem organizacji pozarz¹dowych.
W³adze samorz¹dów nie mia³y pe³nego rozeznania w dzia³aniach miejscowych organizacji pozarz¹dowych, a organizacje nie orientowa³y siê w zakresie zadañ i mo¿liwoci nowych w³adz. Wyniki badañ omówiono zarówno
z organizacjami pozarz¹dowymi, jak i przedstawicielami samorz¹dów gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jak twierdz¹ sporz¹dzaj¹cy raport, realne lub wydumane s³aboci obu stron traktowane by³y jako okolicznoci
usprawiedliwiaj¹ce niski poziom wspó³pracy. We wnioskach stwierdzono
m.in., ¿e w wielu badanych gminach niezbêdne jest wsparcie ze strony wyspecjalizowanych regionalnych, ewentualnie ogólnopolskich organizacji pozarz¹dowych, dziêki którym zarówno organizacje pozarz¹dowe, jak i samorz¹dy
zostan¹ przygotowane do podjêcia wspó³pracy. Przedstawicie obu stron zgodnie zadeklarowali chêæ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do u³o¿enia wzajemnych relacji w rozwi¹zywaniu problemów lokalnych.
O tym, ¿e u³o¿enie stosunków sektora publicznego z pozarz¹dowym
w skali lokalnej jest niezbêdne w procesie modernizacji demokracji lokalnej,
wypowiada³o siê wielu ekspertów, m.in. P. Newman specjalista Unii Europejskiej ds. organizacji pozarz¹dowych. Stwierdzi³ on, ¿e dalsza dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych w Polsce powinna opieraæ siê na wypracowaniu
schematów i procedur wspó³pracy z samorz¹dem, na wzajemnej pomocy
i przyznawaniu dotacji39.
Uruchomienie wspó³pracy miêdzy sektorami i unormowanie wzajemnych
zobowi¹zañ nie jest tylko poszukiwaniem wydajniejszych róde³ finansowania. Organizacje pozarz¹dowe staj¹ siê coraz powa¿niejsz¹ si³¹ spo³eczn¹
skupiaj¹c¹ najaktywniejszych cz³onków rodowisk lokalnych. Rozleg³oæ podejmowanych dzia³añ i ich spo³eczny charakter oraz stale wzrastaj¹cy poziom
wiadczonych us³ug i zadañ powoduje, ¿e niezbêdne by³o wpisanie sektora
pozarz¹dowego na sta³e w system funkcjonowania rodowiska lokalnego40.

39 W. Toczyski, Ustrojowe podstawy dzia³ania organizacji pozarz¹dowych, Partner 2002,
nr 9, s. 6.
40 Por. J. Grace, Working Together, Nonprofit Collaborations, Alliances, and Integrations
Improve Performance and Advance Missions, Research Highlights from Nonprofit Sector Research Fund 2001, nr 15.
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Summary
Principle of co-operation of non-governmental
organizations with territorial councils
The special part in solving the social problems and economic, satisfying
the citizens needs full moon the not numbered to sector of public finances
subjects. To the most important principles of co-operation this: the principle of help; the sovereigny of sides; partnership; efficiency; the honest
competitiveness as well as the principle of publicness. The co-operation of
non-governmental organizations with organs of public administration,
several figures can rise. It to the most important was can number: definite
the order the non-governmental organizations of realization of tasks in law
about activity of public use and voluntary service; mutual getting informed
about planned directions of activity and the co-operation in aim of cohesion
of workings in chosen the directions, or else the creating the common
teams about advisory character and the folded with representatives of
non-governmental organizations as well as the representatives of proper
organs of public administration. The support as well as they follow the
entrusting to realization of tasks by individual of territorial council on principles and in mode of law about partnership the public  private.
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Zagadnienia bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego
Andrzej Misiuk
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Proces kszta³towania siê s³u¿b specjalnych
w Polsce w latach 19181922
Odradzaj¹ce siê pañstwo polskie ju¿ u swego zarania boryka³o siê z wieloma problemami. Kryzys gospodarczy, ferment spo³eczny oraz walki polityczne  to niektóre z przeszkód na drodze do stabilnego pañstwa. Fundamentalne znaczenie dla przysz³oci mia³y jednak problemy kszta³tu terytorialnego
i miejsca w Europie oraz stworzenie systemu bezpieczeñstwa zewnêtrznego
i wewnêtrznego pañstwa polskiego. Te g³ówne cele zamierzano osi¹gn¹æ na
p³aszczynie dzia³añ politycznych, dyplomatycznych oraz wojskowych. Du¿e
znaczenie mia³y sukcesy polskiego orê¿a w walkach zbrojnych prowadzonych
na rubie¿ach odradzaj¹cego siê pañstwa. W takich okolicznociach naturalnym zjawiskiem by³ dominuj¹cy wp³yw instytucji wojskowych na funkcjonowanie aparatu pañstwowego. Wiele sfer ¿ycia publicznego w ró¿nej formie
zosta³o zmilitaryzowanych, a jednoczenie organy wojskowe rozbudowano do
stanu odpowiadaj¹cego warunkom wojennym. Okres ten trwa³ prawie do koñca 1921 r. Dopiero wtedy aparat pañstwowy przeszed³ do dzia³ania i organizacji w warunkach pokojowych. Dominacja wojska musia³a ust¹piæ regu³om
normalnego funkcjonowania ¿ycia pañstwowego i politycznego. Te uwarunkowania mia³y wp³yw na kszta³t rodzimych s³u¿b specjalnych.
W latach 19181921 organizacja oraz formy i metody dzia³ania wywiadu
i kontrwywiadu by³y ca³kowicie odmienne od tych, które maj¹ zastosowanie
w warunkach pokojowych. Nale¿y dodaæ, i¿ skomplikowana sytuacja polityczno-wojskowa na ziemiach polskich powodowa³a powstanie wielu instytucji wywiadowczych.
25 padziernika 1918 r. Rada Regencyjna podjê³a decyzje maj¹ce znaczenie dla przysz³ej organizacji w³adz wojskowych. Zamiast Komisji Wojskowej
powo³ano Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSWoj.), którego kierownikiem
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zosta³ p³k Jan Wroczyñski1. Ponadto Rada Regencyjna, zachowuj¹c naczelne
dowództwo si³ zbrojnych, powo³a³a do ¿ycia nowy, centralny urz¹d wojskowy
 Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich2, który pocz¹tkowo mia³ podlegaæ Ministrowi Spraw Wojskowych, w praktyce sta³ siê jednak niezale¿nym
organem. Pierwszym szefem Sztabu zosta³ gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski.
Przyjazd Józefa Pi³sudskiego do Warszawy nie tylko radykalnie zmieni³
sytuacjê polityczn¹ w kraju, ale tak¿e mia³ istotny wp³yw na rozwój organizacyjny instytucji wojskowych.
11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekaza³a Józefowi Pi³sudskiemu
naczelne dowództwo Polskich Si³ Zbrojnych, a Rada Ministrów decyzj¹ z 20
listopada 1918 r. potwierdzi³a taki stan sprawowania kontroli nad wojskiem.
Skomplikowana sytuacja militarna wymusi³a naturalny podzia³ obowi¹zków.
Sztab Generalny mia³ byæ przeznaczony do kierowania dzia³aniami wojennymi, a MSWoj. do administrowania wojskiem. Zarówno Szef Sztabu Generalnego, jak i Minister Spraw Wojskowych pe³nili funkcjê pomocników Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego. W koñcu marca 1919 r. nast¹pi³a kolejna
reorganizacja naczelnych w³adz wojskowych, w wyniku której ukszta³towa³
siê ostateczny podzia³ kompetencji. Naczelne Dowództwo WP (NDWP) wraz
ze Sztabem Generalnym kierowa³o si³ami zbrojnymi na froncie, natomiast
MSWoj. z podporz¹dkowanym mu aparatem zajmowa³o siê organizacj¹, mobilizacj¹, szkoleniem oddzia³ów w kraju, uzupe³nianiem oraz dostarczaniem
zaopatrzenia dla jednostek frontowych3. W obu instytucjach utworzono specjalne organy wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Taki dualizm tych s³u¿b
mia³ charakter zamierzony i by³ spowodowany ró¿nym zakresem kompetencji obu instytucji.
Ju¿ w strukturze powsta³ego w padzierniku 1918 r. Sztabu Generalnego
WP znalaz³o siê miejsce dla Wydzia³u Informacyjnego. Prawdopodobnie jego
tworzenie rozpoczê³o siê jeszcze przed 25 padziernika 1918 r. Doæ lakonicznie zosta³ okrelony katalog zadañ tej komórki. Nale¿a³o do niej: Studium
armii obcych i ich literatury wojskowej. S³u¿ba wywiadowcza ofensywna
i defensywna. Oddzia³y polskie za granicami. Biuletyny mocarstw obcych.
Podawanie do wiadomoci kompetentnych w³adz informacji wojskowych
i politycznych o ociennych pañstwach. Attache wojskowi. Szyfry4. Pierwszym szefem Wydzia³u zosta³ mjr Mieczys³aw Mackiewicz. Pracownikami
1
2

Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1918, nr 3.
B. Woszczyñski, Ministerstwo Spraw Wojskowych 19181921. Zarys organizacji i dzia³alnoci, Warszawa 1972, s. 54.
3 H. Krawczyk, Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 19201921,
Warszawa 1971, s. 41.
4 Centralne Archiwum Wojskowe, Oddzia³ II Szt. Gen. WP (dalej: CAW, O.II), Akta zasadnicze, Z-1. Materia³y nieuporz¹dkowane  autor artyku³u podaje pierwotne sygnatury i nazwy
zespo³ów pochodz¹ce z CA MSW, gdzie przez wiele lat przechowywano akta wojskowego wywiadu i kontrwywiadu II RP.
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wywiadu wojskowego byli m.in. rtm. W. Anders, por. Z. Witecki i por. Wróblewski. Ponadto powo³ano do ¿ycia oddzielny Wydzia³ Prasowy, który mia³
pe³niæ funkcje ewidencyjno-studyjne. Ze wzglêdu na zbie¿noæ zadañ po kilkunastu dniach obydwa wydzia³y zosta³y po³¹czone. W koñcu listopada 1918
r. Wydzia³ Informacyjny przekszta³ci³ siê w Oddzia³ VI Informacyjny Sztabu
Generalnego z nastêpuj¹c¹ wewnêtrzn¹ struktur¹:
 sekcja II a  wywiad na Zachodzie (rtm. W. Anders),
 sekcja II b  wywiad na Wschodzie (kpt. A. Myszkowski),
 sekcja II c  kontrwywiad (por. Z. Witecki),
 sekcja II d  informowanie kompetentnych w³adz o wa¿nych problemach
wojskowych i politycznych ociennych pañstw (ppor. Michalski)5.
Wraz ze zmian¹ na stanowisku szefa oddzia³u 12 grudnia 1918 r. rozpoczêto intensywne prace nad reorganizacj¹ oddzia³u. Nowy schemat organizacyjny gotowy by³ w po³owie stycznia 1919 r. Na czele Oddzia³u VI Informacyjnego stan¹³ p³k J. Rybak, jego zastêpc¹ zosta³ mjr L. Matuszewski.
Oddzia³ sk³ada³ siê z nastêpuj¹cych komórek:
 sekcja szczególnych poruczeñ, spraw organizacyjnych i szyfrów (kpt. F. Chitarski),
 sekcja spraw Wschodu (kpt. A. Myszkowski),
 sekcja spraw Zachodu i attache wojskowych (kpt. R. Wiedman),
 sekcja spraw politycznych (kpt. W. S³awek),
 sekcja spraw wojskowo-policyjnych (mjr K. Bo³desku³),
 sekcja adiutantury (mjr J. Bogdañski),
 Oddzia³ Wywiadowczy (mjr I. Matuszewski),
 Biuro Prasowe (por. J. Kaden-Bandrowski),
 oficer ³¹cznikowy z MSZ (por. L. Morstin),
 oficer ³¹cznikowy z ¿andarmeri¹ WP (por. Z. Witecki).
Wzrastaj¹ca pozycja NDWP w strukturze najwy¿szych w³adz pañstwowych powodowa³a, ¿e zakres kompetencji jego organu wywiadowczego wydatnie siê powiêkszy³, wykraczaj¹c znacznie poza ramy obszaru dzia³añ wojskowych. Wród pracowników Oddzia³u VI dominowali oficerowie zwi¹zani
z obozem belwederskim. Sta³o siê to jeszcze bardziej widoczne, gdy referat
spraw Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) wraz z jego obsad¹ personaln¹
(kpt. A. Koc, mjr W. Jedrzejewicz, por. J. Ga³adyk) zosta³ w³¹czony do Oddzia³u VI NDWP. Zajmowa³ siê on wykorzystywaniem POW i zwi¹zków kresowych do dzia³alnoci wywiadowczej i dywersyjnej6.
W ci¹gu kolejnych kilku miesiêcy s³u¿ba wywiadowcza NDWP uleg³a
dalszym przekszta³ceniom organizacyjnym oraz zmianom kadrowym. W marcu 1919 r. odszed³ z Oddzia³u VI p³k J. Rybak. Stanowisko szefa oddzia³u na
5
6

Ibidem.
Ibidem.
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krótko obj¹³ pp³k Mieczys³aw Domañski, a od kwietnia 1919 r. mjr Karol
Bo³desku³. Reorganizacja NDWP przeprowadzona 11 maja 1919 r. nie wnios³a istotnych zmian, zmieniono jedynie nazwê z VI na Oddzia³ II oraz zwiêkszono liczbê etatów z 7 do 40 oficerów. W czerwcu 1919 r. do MSWoj. przekazano dwie sekcje: polityczn¹ i wojskowo-policyjn¹, wykonuj¹c¹ zadania
defensywne, a ograniczone kompetencje kontrwywiadowcze znalaz³y siê
w gestii Biura Wywiadowczego NDWP7.
W wydanych w padzierniku 1919 r. tymczasowych przepisach o prowadzeniu s³u¿by wywiadowczej w Wojsku Polskim potwierdzono zasadê, ¿e ca³oæ prac wywiadowczych zosta³a skupiona w Naczelnym Dowództwie WP8.
Szef Oddzia³u II NDWP, przy pomocy podw³adnych pracowników pe³ni¹cych
s³u¿bê w centrali i agendach terenowych, organizowa³ i kierowa³ wojskow¹
s³u¿b¹ wywiadowcz¹. Kompetencje z zakresu s³u¿by defensywnej zosta³y za
rozdzielone pomiêdzy NDWP (na obszarze frontowym) i MSWoj. (w kraju).
W instrukcji przedstawiono równie¿ formy i metody pracy wywiadowczej, do
których nale¿a³y:
a) bezporednia s³u¿ba operacyjna oparta na pracy pracowników ideowych i p³atnych konfidentów,
b) badanie jeñców i dezerterów,
c) analiza dokumentów,
d) wywiad radiotelegraficzny,
e) wywiad lotniczy,
f) wywiad pods³uchowy9.
Mo¿na przyj¹æ, i¿ wówczas uda³o siê stworzyæ system organizacyjny organów wywiadu wojskowego odpowiadaj¹cy standardom europejskim, a przede
wszystkim zapewniaj¹cy skutecznoæ dzia³ania. Jako ¿e podstawowe znaczenie w pracy wywiadowczej ma zbieranie informacji oraz ich analiza i opracowanie, w zreorganizowanym w padzierniku 1919 r. Oddziale II NDWP decyduj¹c¹ rolê odgrywa³y nowo powo³ane komórki: Biuro Ewidencyjne i Biuro
Wywiadowcze. Pierwsza z nich wch³onê³a agendy sekcji wojskowo-dyplomatycznej  ds. Wschodu i ds. Zachodu. Na czele Biura stan¹³ kpt. R. Wiedman.
22 czerwca 1920 r. sprawy kontrwywiadowcze (defensywne) ponownie zosta³y wy³¹czone w samodzieln¹ sekcjê defensywn¹. Oprócz tych typowych dla
pracy wywiadowczej agend Oddzia³u II NDWP utworzono komórki organizacyjne zajmuj¹ce siê oddzia³ywaniem propagandowym oraz kulturalno-owiatowym:
 Wydzia³ Propagandy Zewnêtrznej, sk³adaj¹cy siê z referatów: prasowego,
propagandy pozafrontowej i kancelarii (kpt. A. Koc, a od l lutego 1920 r.
kpt. Libicki),
7
8
9

Ibidem.
B. Woszczyñski, op. cit., s. 141.
L. Grosfeld, Pi³sudski i Sawinkow, [w:] Studia historyczne. Ksiêga jubileuszowa z okazji
70. urodzin prof. S. Arnolda, Warszawa 1965.
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 Wydzia³ Wewnêtrzny  referaty: registratura, kasowy, personalny (ppor.
Wrotnowski),
 sekcja III Biuro Prasowe.
Organizacjê Oddzia³u II NDWP uzupe³nia³y jeszcze: Biuro Szyfrów, Biuro Polityczne oraz wspomniana wczeniej sekcja defensywy.
Istotne znaczenie dla skutecznej dzia³alnoci s³u¿b wywiadowczych
w okresie kszta³towania siê granic i ustroju II RP mia³a organizacja terenowych jednostek wojskowych s³u¿b specjalnych. Tam skupia³ siê ca³y wysi³ek
operacyjny s³u¿b wywiadu. Obszar pañstwa zosta³ podzielony na strefy: wewnêtrzn¹ i frontow¹. W tej pierwszej wspó³dzia³a³y ze sob¹ organy defensywy wojskowej i cywilnej (policja polityczna). Na terenie prowadzonych dzia³añ wojskowych sytuacja by³a bardziej skomplikowana. Na zachodzie kraju
po wybuchu Powstania Wielkopolskiego w grudniu 1918 r. wykorzystano
mo¿liwoci oraz kadrê POW przy tworzeniu Wydzia³u Wywiadowczego Dowództwa G³ównego Si³ Zbrojnych Powstania Wielkopolskiego, który w lutym
1919 r. przyj¹³ nazwê Wydzia³ Ic Informacyjny. W sierpniu 1919 r. wraz
z utworzeniem Armii Wielkopolskiej przekszta³ci³ siê on w sekcjê wywiadowcz¹ podleg³¹ I kwatermistrzowi10. W tym okresie wojskowe w³adze powstañcze by³y niezale¿ne od rz¹du warszawskiego. Dotyczy³o to równie¿ organów
wywiadowczych. Pracownicy wywiadu Armii Wielkopolskiej prowadzili dzia³alnoæ zarówno na bezporednim zapleczu frontu, jak i w g³êbi pañstwa
niemieckiego (w Berlinie, Szczecinie i Królewcu). Rekrutowali siê sporód
¿o³nierzy i miejscowej ludnoci cywilnej. Szczególnie trudne warunki do zbierania informacji wystêpowa³y na Pomorzu. W listopadzie 1919 r. grupa polskich agentów ze Szczecina (rodzina Mayów) zosta³a aresztowana i skazana
przez s¹d niemiecki na d³ugoletnie wiêzienie11. Dopiero w listopadzie 1919 r.
zakoñczy³ siê okres wzglêdnej samodzielnoci organów wywiadu wielkopolskiego. Zamiast Dowództwa G³ównego powo³ano Sztab Dowództwa Frontu
Wielkopolskiego, podporz¹dkowany podobnie jak jednostki wojskowe na froncie wschodnim Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich. Wówczas te¿ nast¹pi³o ujednolicenie organizacji s³u¿b wywiadowczych. Sekcja wywiadowcza
przekszta³ci³a siê w Oddzia³ II Frontu Wielkopolskiego. Oddzia³ ten podporz¹dkowano pp³k. Dzier¿ykrajowi-Stokalskiemu.
Podobnie wygl¹da³ proces organizacji s³u¿b specjalnych na terenie Górnego l¹ska. Pocz¹tkowo Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej zajmowa³
siê wywiadem i kontrwywiadem. Dopiero w 1919 r. w wyniku eskalacji konfliktu polsko-niemieckiego utworzono Front Po³udniowo-Zachodni. W ramach
Dowództwa tego¿ frontu zorganizowano, wykorzystuj¹c kadry NRL i POW,
Biuro Wywiadowcze kierowane przez kpt. Naganowskiego. Sk³ada³o siê ono
10
11

CAW, O.II, Akta zasadnicze, sygn. 292/Z-1/2.
Ibidem, k. 27.
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z czterech sekcji: ofensywnej (kpt. Pep³owski), defensywnej (por. Chador),
prasy i owiaty (kpt. Chowaniec), kartograficznej (por. Hevelke)12.
Aktywnoæ wywiadu Frontu Po³udniowo-Zachodniego zwrócona by³a
g³ównie w kierunku niemieckim, górnol¹skim oraz cieszyñskim i orawskim.
Sprawy plebiscytowe pozostawa³y jednak¿e ca³kowicie w gestii Oddzia³u II
Sztabu MSWoj. Brak wyników i nieudolnoæ kierownictwa Biura II Wywiadowczego spowodowa³y, i¿ wraz ze zmian¹ nazwy frontu Po³udniowo-Zachodni na l¹ski Biuro przekszta³ci³o siê w Oddzia³ Informacyjny kierowany przez nowego szefa  por. W³adys³awa Molskiego13. Ca³a organizacja
agend wywiadowczych zosta³a dostosowana do g³ównych kierunków zainteresowañ operacyjnych tych s³u¿b: niemieckiego i czeskiego. W centrali wywiadu Dowództwa Frontu l¹skiego sekcjê ofensywn¹ podzielono na dwie samodzielne komórki, obejmuj¹ce wywiad na Niemcy i Czechos³owacjê.
Rozpoczêto energiczne tworzenie sieci terenowych placówek, m.in. rezydentury wywiadu (w postaci ekspozytur), agentury i posterunki graniczne. Powsta³y cztery ekspozytury z siedzibami w Czêstochowie (kierownik por.
T. Czajkowski), Cieszynie (ppor. E. Szefczyk), Nowym S¹czu (por. dr W. Rój),
Nowym Targu (ppor. S. Holski). Pierwsza z nich infiltrowa³a pod wzglêdem
wywiadowczym Górny i Dolny l¹sk oraz w wyj¹tkowych sytuacjach obszar
Niemiec. Posterunki wywiadowcze powsta³y w Kolu, Opolu, Owiêcimiu,
Sosnowcu, Wieruszowie, Fraszce i Wroc³awiu. W zwi¹zku z decyzj¹ o zorganizowaniu na terenie Górnego l¹ska plebiscytu, który mia³ zadecydowaæ
o przysz³oci tego regionu, w styczniu 1920 r. przeniesiono ciê¿ar pracy wywiadowczej ekspozytury w Czêstochowie na obszar plebiscytowy14. Dopiero
rok póniej decyzj¹ w³adz centralnych wywiad wojskowy przekaza³ swoje
kompetencje dotycz¹ce Górnego l¹ska Wydzia³owi Wywiadowczemu Polskiego
Komitetu Plebiscytowego w Bytomiu15 . Pozosta³e ekspozytury organizowa³y
siatkê wywiadowcz¹ na terenie czechos³owackim i wêgierskim. Utworzono 6
wewnêtrznych posterunków wywiadowczych i 15 placówek zagranicznych
(m.in. w ¯ylinie, O³omuñcu, Preszburgu, Lasoncy, Preszowie, Munkaczu).
Przyby³¹ do Polski w kwietniu 1919 r. armiê gen. Józefa Hallera w³¹czono do tworzonego wówczas Frontu Galicyjskiego. Oddzia³ II tego Frontu
przej¹³ w wiêkszoci kadrê Biura Informacyjnego armii Hallera16.
W zwi¹zku ze wzglêdn¹ stabilizacj¹ sytuacji polityczno-wojskowej na
zachodzie pañstwa na pocz¹tku 1920 r. rozpoczêto akcjê tworzenia pokojowej
12
13
14

Ibidem.
Ibidem, k. 37.
Cz. Partacz, Wywiad i kontrwywiad si³ zbrojnych b. zaboru pruskiego 19181919, Koszaliñskie Studia Materialne 1983, nr 2, s. 57; CAW, Si³y zbrojne w b. zaborze pruskim Dowództwo G³ówne, t. 1: Rozkazy dzienne.
15 Cz. Partacz, op. cit., s. 59.
16 CAW, O.II, Wydzia³ IIa Wywiadowczy, sygn. 282/101/6, k. 42; Organizacja i praca
2 Biura Dowództwa Frontu nr 5 P³d.-Wsch. z 16 wrzenia 1919 r.
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organizacji si³ zbrojnych na tym obszarze. Zlikwidowano dowództwa frontów:
Pomorskiego, Wielkopolskiego i l¹skiego. Zamiast oddzia³ów II informacyjnych utworzono trzy ekspozytury: w Grudzi¹dzu, Poznaniu i Krakowie, bezporednio podporz¹dkowane Oddzia³owi II NDWP. Zgodnie z pismem Szefa
Sztabu NDWP z 14 marca 1920 r., ustalono stany etatowe poszczególnych
ekspozytur oraz ich wewnêtrzn¹ strukturê. Ró¿ni³a siê ona zasadniczo od
dotychczasowych rozwi¹zañ organizacyjnych. Tworzy³y j¹ referaty: ewidencyjny, organizacyjny, pods³uchowy, radiowywiadowczy, politycznoprasowy,
propagandy zewnêtrznej oraz szpiegostwa obcego17. Teren operacyjny ekspozytur zosta³ podzielony na odcinki kierowane przez oficerów wywiadowczych,
którzy mieli do dyspozycji sieæ posterunków wywiadowczych na terenie obcego pañstwa. W zasadzie ekspozytury mog³y prowadziæ jedynie p³ytki wywiad.
Centralne w³adze wojskowe w swych koncepcjach strategicznych bra³y jednak pod uwagê konflikt zbrojny, dlatego te¿ pracownicy wywiadowczy ekspozytur organizowali ofensywne przedsiêwziêcia operacyjne w g³êbi Niemiec,
bazuj¹c na ludnoci polskiego pochodzenia.
Decyduj¹ce znaczenie dla polskich operacji wywiadowczych na terenie
po³udniowo-wschodniej Europy mia³a praca ekspozytury krakowskiej. Po likwidacji placówek by³ego Frontu Galicyjsko-Podolskiego w Stryju i Ko³omyi
agenda Oddzia³u II NDWP w Krakowie przejê³a prowadzenie wywiadu p³ytkiego w Czechos³owacji, Rumunii i na Wêgrzech18. W tym celu dysponowa³a
95 pracownikami kadrowymi i 35 sta³ymi wywiadowcami dzia³aj¹cymi na
szeciu odcinkach wywiadowczych19. Warunki dzia³ania na po³udniu kraju
by³y szczególnie trudne. Niejasna by³a sprawa przynale¿noci pañstwowej
Górnego l¹ska i l¹ska Cieszyñskiego, gdy¿ czêæ ludnoci miejscowej nie
identyfikowa³a siê z polskim interesem narodowym, a ponadto l¹sk stawa³
siê widowni¹ walk politycznych miêdzy poszczególnymi stronnictwami i partiami. Z tych powodów bardzo czêsto dochodzi³o do sporów kompetencyjnych,
przede wszystkim na terenie Górnego l¹ska, gdzie miejscowi dzia³acze
polityczni traktowali przedstawicieli w³adz centralnych nieufnie. Kierownicy odcinków wywiadowczych zwracali uwagê, i¿ wiele instytucji to ekspozytury obcych wywiadów. Przyk³adowo policja miejska w Cieszynie i Bielsku
by³a opanowana przez wywiad czeski. W maju 1920 r. Czesi aresztowali
du¿¹ czêæ polskiego personelu wywiadowczego w Bia³ej (odcinek nr 5)20.
Du¿¹ pomoc¹ s³u¿y³a polskiemu wywiadowi ludnoæ s³owacka (jako konfidenci) oraz nieliczni Wêgrzy zamieszkuj¹cy obszar pó³nocno-wschodniej
S³owacji.
17
18

Ibidem, Ekspozytura nr 4, sygn. E/IV/41. Spis personelu Oddzia³u II Frontu l¹skiego.
Ibidem, O.II, Wydzia³ IIa Wywiadowczy, sygn. 282/101/6. Pismo szefa Oddzia³u II Dowództwa Frontu l¹skiego z 16 stycznia 1920 r., k. 22.
19 Ibidem, k. 27.
20 Ibidem, Akta zasadnicze, sygn.292/Z-1/23, k. 1.
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Ca³kowicie odmiennie zorganizowano wojskowe s³u¿by wywiadowcze na
wschodnim teatrze dzia³añ wojennych. Najd³u¿ej trwa³y tam dzia³ania wojskowe, dlatego struktura organów Oddzia³u II NDWP musia³a byæ dostosowana do organizacji jednostek bojowych armii polskiej. W styczniu 1920 r.
dowództwa frontów przekszta³cono w dowództwa armii. Przy ka¿dym nowo
powsta³ym dowództwie armii utworzono oddzia³y II informacyjne, których
struktura wewnêtrzna przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
 sekcja ofensywna, z referatami organizacyjnym i ewidencyjnym,
 sekcja defensywna, ze specjalnym referatem stacji kontrolnych,
 sekcja polityczno-prasowa, z referatem propagandy zewnêtrznej,
 sekcja kulturalno-owiatowa21 .
Tak wiêc Oddzia³ Informacyjny Frontu Podolskiego sta³ siê Oddzia³em II
6. Armii, dzia³aj¹cym przeciwko bolszewickiej XII Armii. Szefem oddzia³u
zosta³ kpt. Walery S³awek. Sporód podleg³ych placówek jedna, usytuowana
w Ko³omyi, uleg³a likwidacji, a druga, w Stryju, zosta³a uzale¿niona od ekspozytury Oddzia³u II NDWP w Krakowie. Z kolei Oddzia³ Informacyjny Dowództwa Frontu Wo³yñskiego sta³ siê Oddzia³em II Dowództwa 2. Armii. Na
jego szefa wyznaczono kpt. Stefana Benedykta. Oddzia³ Informacyjny Dowództwa Frontu Litewsko-Bia³oruskiego przekszta³ci³ siê natomiast w nastêpuj¹cy sposób: ekspozytura w Miñsku zosta³a przemianowana na Oddzia³ II
Dowództwa 4. Armii, z rtm. Kazimierzem Stamirowskim na czele. Ponadto
wydzielono Oddzia³ II Dowództwa l. Armii, którego kierownictwo powierzono
kpt. Józefowi Beckowi, oraz Oddzia³ II l. Armii z kpt. Marianem Zyndramem-Kocialkowskim jako szefem.
Wraz z zawieszeniem broni na froncie wschodnim w padzierniku 1920 r.
przyst¹piono do gruntownej reorganizacji instytucji wojskowych, w tym tak¿e organów wywiadu i kontrwywiadu. Stopniowo przechodzono do dzia³añ
w warunkach pokoju22 . Na pocz¹tku 1921 r. rozpoczêto wycofywanie z frontu i likwidacjê poszczególnych armii. Proces ten trwa³ do 1922 r. Czêæ
funkcji z zakresu administracji i inspekcji przejê³y tworzone inspektoraty
armii. Na mocy rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z 9 maja 1921 r. powo³ano do ¿ycia nastêpuj¹ce inspektoraty: I Wilno  gen. E. Rydz-mig³y,
II Warszawa  gen. T. Rozwadowski, III Toruñ  gen. L. Siekierski, IV
Kraków  gen. S. Szeptycki, V Lwów  gen. S. Haller23.
Znacznie trudniejsze by³o przystosowanie terenowej organizacji wojskowych s³u¿b specjalnych do warunków pokojowych. Ju¿ w 1920 r. na zachodzie i po³udniu kraju utworzono ekspozytury Oddzia³u II NDWP (w Krakowie, Poznaniu i Grudzi¹dzu). W podobny sposób na froncie wschodnim
21
22

Ibidem, O.II, Wydzia³ IIa Wywiadowczy, sygn. 282/101/5, k. 32.
Ibidem, sygn.282/W-w/1a, k. 62; Sprawozdanie roczne Biura Wywiadowczego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich za 1920 r. z 11 stycznia 1921 r.
23 Ibidem, sygn. 282/101/5-6, k. 40 i 147.
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oddzia³y II poszczególnych armii przekszta³ci³y siê w ekspozytury Oddzia³u
II NDWP, które bezporednio podlega³y szefowi s³u¿b informacyjnych NDWP.
l czerwca 1921 r. zamiast Oddzia³u II Dowództwa 6. Armii powsta³a ekspozytura Oddzia³u II NDWP we Lwowie24, a jej szefem zosta³ mjr E. Florek.
Podobnie z Oddzia³u II Dowództwa 2. Armii powsta³a ekspozytura Oddzia³u II
w Grodnie, póniej przeniesiona do Wilna. Z organów wywiadowczych pozosta³ych armii (1., 4. i 7.) utworzono ekspozyturê Oddzia³u II w Brzeciu nad
Bugiem. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e sekcje defensywy oddzia³ów II likwidowanych armii oddzielono od nowo powsta³ych ekspozytur, które mia³y siê
zaj¹æ prowadzeniem wywiadu p³ytkiego, i przekazano do komórek kontrwywiadowczych odpowiednich dowództw okrêgów generalnych  wydzia³ów II.
Na przyk³ad sekcja defensywy Oddzia³u II Dowództwa 6. Armii zosta³a przejêta przez dowództwo okrêgów generalnych Lublin i Lwów25. Potrzebê utworzenia ekspozytur uzasadniano w nastêpuj¹cy sposób: Celem utworzenia
sta³ego orodka wywiadowczego nad granic¹ po³udniowo-wschodni¹, orodka
centralizuj¹cego pracê sta³ej sieci placówek i posterunków wywiadowczych
nadgranicznych i zagranicznych, koniecznym staje siê utworzenie Ekspozytury Oddzia³u II NDWP we Lwowie. Jednym z motywów za utworzeniem ju¿
teraz, przed ogóln¹ reorganizacj¹ naczelnych w³adz wojskowych, jest potrzeba ujednostajnienia warunków pracy wywiadowczej na ca³ym terenie RP.
Istnienie dowództw armii na granicy wschodniej pañstwa nie stoi na przeszkodzie stworzenia sta³ych placówek. Dzi pracê tê prowadz¹ oddzia³y II
armii, brak jednak sta³ych orodków pracy uniezale¿nionych od fluktuacji,
jakiej musz¹ podlegaæ armie, wp³ywa na przyspieszenie tej organizacji26.
Ekspozytury w wiêkszoci mia³y podobn¹ strukturê wewnêtrzn¹, któr¹
tworzy³y nastêpuj¹ce komórki: referat organizacyjny, referat personalny, referat techniczny, referat agentury wywiadowczej, komisje gospodarcze, kancelaria27. W trakcie procesu przekszta³ceñ organizacyjnych organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w sierpniu 1921 r. podjêto decyzjê
o likwidacji Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. Poszczególne komórki
NDWP zosta³y wch³oniête przez cis³¹ Radê Wojenn¹ i Sztab Generalny oraz
Ministerstwo Spraw Wojskowych. Oddzia³ II NDWP zosta³ przejêty przez
Sztab Generalny. W odmienny sposób kszta³towa³a siê organizacja wojskowej
s³u¿by kontrwywiadowczej na terenie pozafrontowym.
W czerwcu 1919 r. z Naczelnego Dowództwa WP do Ministerstwa Spraw
Wojskowych przekazano dwie sekcje  polityczn¹ i wojskowo-policyjn¹. Na
bazie tych sekcji stworzono w lipcu tego¿ roku Departament Informacyjny
w MSWoj. Sk³ada³ siê on z sekcji politycznej oraz Wydzia³u Kontroli Kore24
25
26
27

Ibidem, sygn. 282/101/3, k.73.
Ibidem, sygn. 282/101/5, k. 33.
Ibidem, NDWP, Oddzia³ I, t. 121, dok. 15711.
H. Krawczyk, op. cit., s. 183.
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spondencji Zagranicznej, Telefonicznej i Telegraficznej, który przekazano do
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (MSW). Kierownictwo tego Departamentu powierzono pp³k. B. Miedziñskiemu, zwi¹zanemu z obozem belwederskim.
Sposób i kierunek dzia³ania Departamentu zasadniczo ró¿ni³y siê od
charakteru pracy Oddzia³u II NDWP. Zajmowa³ siê on szeroko rozumian¹
dzia³alnoci¹ kontrwywiadowcz¹, obejmuj¹c¹ teren ca³ego kraju z wyj¹tkiem
obszaru frontowego. Szef Departamentu II MSWoj. mia³ zapewniæ spokój na
zapleczu frontu oraz spe³niaæ wszelkie funkcje us³ugowe dla wojskowych
jednostek liniowych. W tym celu pracownicy departamentu przygotowywali
komunikaty informacyjne dla odpowiednich dowództw, zajmowali siê zwalczaniem agitacji antypañstwowej zarówno w szeregach wojska, jak i w ¿yciu
publicznym, a tak¿e przygotowywali kontrpropagandê. Prowadzono odpowiednie dzia³ania wród ¿o³nierzy powracaj¹cych z frontu i jeñców z Armii
Czerwonej, którzy przebywali w specjalnych obozach. Wspó³dzia³ano z ró¿nymi przedstawicielami si³ antysowieckich i antyrewolucyjnych, m.in. z resztkami korpusu gen. Miko³aja Bredowa, skoncentrowanymi w obozach w g³êbi
kraju. Infiltracji wywiadowczo-propagandowej poddawani byli zw³aszcza
Ukraiñcy i Bia³orusini. W Brzeciu nad Bugiem gen. S. Bu³ak-Ba³achowicz
szkoli³ jednostki bia³oruskie. Natomiast ukraiñscy ¿o³nierze i oficerowie zostali zgromadzeni w obozie w £añcucie28. Du¿ym poparciem Departamentu
Informacyjnego cieszy³ siê Borys Sawinkow, który uzyska³ zgodê na formowanie oddzia³ów wojskowych przeciwko bolszewikom29. W porozumieniu
z defensyw¹ policyjn¹, aktywnie zajmowa³y siê one zwalczaniem propagandy
komunistycznej.
W lutym 1920 r. MSWoj. zosta³o gruntownie zreorganizowane na wzór
francuski. Stworzono Sztab Ministerstwa, w którym zamiast zlikwidowanych
departamentów utworzono oddzia³y. Sprawy kontrwywiadowcze znalaz³y siê
w Oddziale II Informacyjnym Sztabu MSWoj. Tworzy³y go pocz¹tkowo trzy
sekcje: ogólnoorganizacyjna (kierownik kpt. A. Tomaszewski), defensywy
(por. Bronis³aw Witecki) i informacyjna (kpt. Kozor-S³obódzki). W lipcu 1920 r.
powsta³a sekcja plebiscytowa (por. T. Puszczyñski)30. Sk³ada³a siê ona
z trzech wydzia³ów, które mia³y dzia³aæ na terenach plebiscytowych: Górnego
l¹ska, l¹ska Cieszyñskiego oraz Warmii i Mazur. Wszystkie akcje specjalne organizowane na tym obszarze musia³y byæ uzgadniane z kierownikiem
sekcji por. Tadeuszem Puszczyñskim. By³o to przejawem zainteresowania
w³adz wojskowych sprawami regionów, o przynale¿noci których mia³y decydowaæ plebiscyty. Udzielono pomocy dzia³aj¹cym tam cywilnym paramilitarnym polskim organizacjom (referat destrukcji POW)31. Nale¿y te¿ wspo28
29
30
31

CAW, O.II, Akta zasadnicze, sygn. 292/Z-3/40, k. 12.
Ibidem.
Ibidem, k. 7-8.
Ibidem, Ekspozytura nr 5, sygn. E/V/1/1.
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mnieæ, i¿ w tym samym czasie cz³onkowie Rady Obrony Pañstwa podjêli
decyzjê o utworzeniu Armii Ochotniczej. W ramach Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej powsta³ Oddzia³ II Informacji i Propagandy, kierowany
przez pp³k. M. Dienstla.
Jak wspomniano, wiêkszoæ zadañ s³u¿b informacyjnych Ministerstwa
Spraw Wojskowych sprowadza³a siê do wywiadu defensywnego. W celu skuteczniejszej dzia³alnoci, rozpoczêto tworzenie terenowych agend defensywnych MSWoj. Ju¿ w listopadzie 1918 r. przyst¹piono do wprowadzenia podzia³u kraju na okrêgi generalne, których pocz¹tkowo by³o 5, a w 1920 r. ju¿
9: warszawski, grodzieñski, lubelski, pomorski, kielecki, ³ódzki, krakowski,
lwowski, poznañski. Ka¿dy dowódca okrêgu dysponowa³ sztabem, który tworzy³y wewnêtrzne komórki  oddzia³y. Oddzia³ II informacyjny by³ odpowiedzialny za walkê ze szpiegostwem i dzia³alnoci¹ antypañstwow¹ na terenie
okrêgu. Szefowie tych oddzia³ów podlegali z jednej strony swojemu bezporedniemu prze³o¿onemu, tzn. dowódcy okrêgu, a z drugiej  szefowi Oddzia³u II MSWoj.
Na odrêbn¹ uwagê zas³uguje dzia³alnoæ ¿andarmerii w latach 1919192132. Jednostki tej formacji mia³y do wykonania dwa rodzaje zadañ. Jedne
obejmowa³y sprawy naruszeñ dyscypliny wewn¹trz wojska, czyli przekroczeñ
regulaminowych, dezercji, samowolnego oddalenia siê od oddzia³u itd.
W okresie wojny ¿andarmeria wykonywa³a zadania, które w normalnych
warunkach pozostawa³y w gestii cywilnej s³u¿by policyjnej, a wiêc ochrona
zdrowia i ¿ycia obywateli oraz walka z przestêpczoci¹ kryminaln¹ (policja
wojskowa). W niektórych regionach kraju, we wschodniej i zachodniej Ma³opolsce oraz Wielkopolsce, oddzia³y ¿andarmerii stanowi³y zaczyn przysz³ej
Policji Pañstwowej. Drugi rodzaj zadañ zwi¹zany by³ z prac¹ dla s³u¿b wywiadu i defensywy wojskowej, m.in. zwalczaniem dzia³alnoci antypañstwowej. ¯andarmeria ze wzglêdu na teren dzia³ania dzieli³a siê na polow¹ (obszar frontowy) i krajow¹ (obszar zaplecza frontu). Pierwsza podlega³a
Naczelnemu Dowództwu WP, druga  Ministrowi Spraw Wojskowych.
W kwietniu 1919 r. utworzono w MSWoj. Wydzia³ ¯andarmerii, którego zakres kompetencji pocz¹tkowo obejmowa³ jedynie teren by³ego Królestwa Polskiego. Pierwszym jego dowódc¹ zosta³ gen. R. D¹browiecki33. Organizacja
¿andarmerii w poszczególnych regionach Królestwa mia³a inny charakter.
Na bazie Polskich Si³ Zbrojnych rtm. Oko³owicz utworzy³ w listopadzie 1918 r.
w Warszawie Ekspozyturê ¯andarmerii, której podporz¹dkowane by³y dowództwa powiatowe i posterunki gminne. Organizacja w okrêgu lubelskim
opar³a siê na agendach ¿andarmerii austriackiej. Utworzone w listopadzie
32 Szerzej o organizacji ¿andarmerii w II RP w artykule T. Bohma, Wojskowy Przegl¹d
Prawniczy 1990, nr 1, s. 2434.
33 Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka PP w Toruniu, sygn. 130, k. 1.
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1918 r. stanowisko referenta ¿andarmerii przy Komisarzu Generalnym obj¹³
rtm. dr Stoch. W okrêgu kieleckim oddzia³y ¿andarmerii organizowa³ rtm.
W. Ludwikowski, który podporz¹dkowa³ sobie rozmaite formacje policyjne
(o obywatelskim pochodzeniu) oraz ¿andarmeriê austriack¹. Najpóniej
utworzono ¿andarmeriê w okrêgu ³ódzkim, gdzie nie odby³o siê to w sposób
spontaniczny, jak w innych regionach. Tutaj delegat z Warszawy, £¹czkowski,
musia³ przeprowadziæ ochotniczy zaci¹g34. Jak ju¿ wspomniano, w Wielkopolsce oraz wschodniej i zachodniej Ma³opolsce oddzia³y ¿andarmerii odgrywa³y
rolê cywilnej policji, dlatego te¿ póniej przekszta³ci³y siê w pañstwowy organ
porz¹dkowy.
Centrala w Warszawie podlega³a wielu reorganizacjom (Dowództwo ¯andarmerii, Kierownictwo Organizacji, Inspektorat)35. W 1921 r. obowi¹zki
gen. E. D¹browieckiego przej¹³ jego dotychczasowy zastêpca p³k J. Ro¿en.
W strukturze centrali i terenowych jednostek zawsze znajdowa³a siê komórka o kompetencjach inwigilacyjno-policyjnych. Równie¿ w powo³anej 7 kwietnia 1919 r. ¿andarmerii polowej, przeznaczonej do dzia³ania na terenie wojennym, znajdowa³y siê komórki o podobnych kompetencjach36. Pocz¹tkowo
w Generalnej Ekspozyturze ¯andarmerii Polowej przy NDWP utworzono oddzia³ inwigilacyjny kierowany przez por. A. Bolerowskiego. Z kolei w etapowych oddzia³ach ¿andarmerii znajdowa³y siê referaty ledcze.
25 padziernika 1919 r. powo³ano do ¿ycia wojskowy referat inwigilacyjny przy Wydziale II Sztabu Dowództwa ¯andarmerii MSWoj.37 Pocz¹tkowo
przewidziano w nim 31 etatów. Do jego zadañ nale¿a³o:
a) regulowanie wojskowej s³u¿by inwigilacyjnej,
b) segregowanie karnego i poufnego materia³u inwigilacyjnego,
c) przygotowanie wojskowego materia³u inwigilacyjnego do druku
w Gazecie ledczej i PPI38.
Du¿e w¹tpliwoci wzbudza³ rozdzia³ czynnoci operacyjnych i represyjnych w dzia³aniach wojskowej s³u¿by kontrwywiadowczej oraz u³o¿enie wzajemnych stosunków z cywilnymi organami bezpieczeñstwa, które powstawa³y
równolegle do wojskowych formacji, a nawet trochê wczeniej. Ju¿ za czasów
Rady Regencyjnej minister spraw wewnêtrznych Jan Stecki rozpocz¹³ formowanie namiastki policji politycznej w postaci Biura Wywiadowczego MSW,
kierowanego przez Mariana Skrudlika. W zwi¹zku z faktem, i¿ niektórzy
jego pracownicy byli zamieszani w ró¿nego rodzaju afery polityczne i kryminalne, Biuro uleg³o likwidacji w marcu 1919 r. Na jego miejsce zosta³ utworzony w MSW Wydzia³ Informacyjny stanowi¹cy centralê s³u¿by informacyjnej na
34
35
36
37
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Ibidem.
CAW, Akta ¯andarmerii, sygn. 678.
AP w Bydgoszczy, KW PP w Toruniu, sygn. 130, k. 8.
CAW, O.II, Akta zasadnicze, sygn. 292/Z-1/19, k. 3; Rozkaz MSWoj. z 14.11.1920r.
AP w Krakowie, KP PP w Gorlicach, sygn. 79; materia³y nieuporz¹dkowane.
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ca³y kraj. W przeciwieñstwie do zlikwidowanego Biura Wywiadowczego Wydzia³ Informacyjny reprezentowa³ interesy polityczne obozu pi³sudczykowskiego39. W jego ramach zorganizowano wyspecjalizowane komórki, które
zajmowa³y siê pods³uchem oraz niejawnym przegl¹dem prywatnej korespondencji. Sterowa³ ich prac¹ Henryk Korab-Kucharski. Wydzia³ Informacyjny
MSW dzieli³ siê na referaty, a jeden z nich zajmowa³ siê wy³¹cznie walk¹
z tzw. organizacjami skrajnymi, czyli komunistycznymi. Oprócz MSW
w okresie 19181919 akcjami defensywnymi zajmowa³y siê: Oddzia³ Wywiadowczy Dowództwa Milicji Ludowej, Warszawskie Biuro Korespondencyjne
zorganizowane przez Witolda Jodko-Narkiewicza, Mariana Swolkienia i W³odzimierza Wiskowskiego oraz Inspektorat Defensywy Politycznej istniej¹cy
w ramach Naczelnej Inspekcji Policji Komunalnej.
Korzystaj¹c z dorobku i dowiadczenia tych s³u¿b, po utworzeniu Policji
Pañstwowej (PP) w lipcu 1919 r. przyst¹piono do organizowania policji politycznej. Jak ju¿ wspomniano, z ró¿nych wzglêdów jej istnienie otaczano pe³n¹ tajemnic¹, dlatego niezmiernie trudne jest okrelenie czasu i sposobu
powo³ania tego pionu PP. Jedyn¹ informacj¹ jest okólnik KG PP z 16 padziernika 1919 r., w którym stwierdzono, i¿ sprawy natury politycznej nale¿eæ bêd¹ do kompetencji Inspektoratu Defensywy Politycznej. Wszystkie
sprawy kierowane do Wydzia³u V i IC nale¿y kierowaæ do KG PP do inspektoratu DP40. Z tej lakonicznej wzmianki wynika, i¿ ju¿ wczeniej, przed 16
padziernika, zagadnienia polityczne mieci³y siê w zakresie kompetencji
pewnych organów PP. Prawdopodobnie zajmowa³y siê nimi wydzia³y V i IC,
lecz brak jest bli¿szych danych dotycz¹cych ustroju i charakteru tych komórek policyjnych. Dlatego, po pierwsze, nie mo¿na siê zgodziæ ze stwierdzeniem, i¿ powo³anie Inspektoratu Defensywy Politycznej by³o pocz¹tkiem
funkcjonowania policji politycznej w ramach PP oraz po wtóre, trudne ustaliæ, czy wydzia³y V i IC dzia³a³y kolejno po sobie, czy równoczenie. Potwierdzeniem tych sugestii jest wypowied szefa defensywy politycznej Mariana
Swolkienia, który m.in. stwierdzi³, ¿e gdyby policja polityczna w momencie
jej tworzenia, tj. w roku l919 w miesi¹cu sierpniu nie spotka³a siê z negacj¹,
to uda³oby siê stworzyæ aparat na najwy¿szym poziomie etycznym i fachowym41. Tak wiêc ju¿ od pocz¹tku istnienia defensywy towarzyszy³y jej trudnoci i kontrowersje.
Prawdopodobnie do sformowania stanu etatowego defensywy policyjnej
wykorzystano kadry Wydzia³u Informacyjnego MSW. Inspektorat DP stanowi³ autonomiczn¹ jednostkê KG PP, podlegaj¹c¹ s³u¿bowo Komendantowi
G³ównemu, a w sprawach fachowych Szefowi Sekcji Bezpieczeñstwa Publicznego i Prasy MSW. G³ównym jego zadaniem by³o prowadzenie skutecznej
39
40
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AAN, MSW, sygn. 706/19, k. 184186.
AP Lublin, KW PP w Lublinie, sygn. 4, k. 1.
Ibidem, UW w Lublinie, Wydzia³ Ogólny, sygn. 185, k. 8788.
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walki ze szpiegostwem i komunizmem. Inspektorat nie dysponowa³ jednak
sieci¹ podleg³ych sobie organów terenowych. Nadal pierwszorzêdn¹ rolê
w infiltrowaniu i zwalczaniu ruchu komunistycznego i innych akcji o charakterze antypañstwowym spe³nia³y organy wojskowe. Dlatego powo³anie defensywy policyjnej stanowi³o jedynie formê posi³kow¹ i drugorzêdn¹ w wykonywaniu zadañ kontrwywiadowczych. Przyczyna tej niskiej pozycji Policji
w stosunku do organów wojskowych tkwi³a w braku fachowych kadr policyjnych. Jednostki defensywy wojskowej dysponowa³y w tym czasie odpowiednimi rodkami materialnymi i osobowymi.
W okresie od padziernika 1919 do sierpnia 1920 r. w organizacji defensywy politycznej nie nast¹pi³ ¿aden postêp. Przez prawie rok jej obowi¹zki
w terenie wykonywali pracownicy policji ledczej w urzêdach i ekspozyturach
ledczych. Mo¿na za³o¿yæ, i¿ w³adze wojskowe nie wykazywa³y zainteresowania rozwojem cywilnej policji politycznej. Dopiero w sierpniu 1920 r. unormowano ustrój organów defensywy policyjnej. Stworzono odrêbny jej pion  tzw.
IVD, który mia³ swoje urzêdy na ka¿dym szczeblu organizacyjnym PP.
W wydanej w sierpniu 1920 r. instrukcji s³u¿bowej powo³ano do ¿ycia na
miejsce Inspektoratu Wydzia³ IVD KG PP, z kolei na szczeblu okrêgu ekspozytury Wydzia³u IVD oraz w zale¿noci od potrzeb najmniejsze jednostki
 agentury Wydzia³u IVD42. Ekspozytury mia³y spe³niaæ rolê pomocnicz¹
wobec centrali. Za pomoc¹ obserwacji i wywiadów zbierano informacje
o podejrzanych osobach i organizacjach. Wyniki tych dzia³añ by³y natychmiast przesy³ane do centrali w postaci meldunków i sprawozdañ. Powo³ano
ekspozytury we wszystkich komendach okrêgowych, na ich czele stanêli kierownicy. Ponadto sk³ad osobowy ekspozytur tworzyli: zastêpca kierownika,
sekretarz jako kierownik kancelarii, urzêdnicy kancelaryjni i funkcjonariusze s³u¿by zewnêtrznej. Ci ostatni wykonywali wszelkie jawne czynnoci
s³u¿bowe, jak rewizje, przes³uchania i dochodzenia. Istnienie i dzia³alnoæ
ekspozytur by³a cile zakonspirowana, dlatego funkcjonariusze podejmuj¹cy
jawne dzia³ania nie ujawniali faktu, i¿ s¹ pracownikami defensywy. Faktyczn¹ pracê informacyjn¹ wykonywali wywiadowcy podzieleni na grupy z³o¿one
z kilku osób43. Na czele grup stali sekcyjni, którzy przekazywali polecenia od
kierownika ekspozytury. Praca wywiadowców polega³a na pozyskiwaniu informatorów (konfidentów), a nastêpnie na wspó³pracy z nimi w celu zebrania
wiadomoci operacyjnych na temat ruchu wywrotowego. Konfidentom wrêczano nagrody pieniê¿ne, a w wyj¹tkowych sytuacjach przyznawano sta³e
miesiêczne wynagrodzenie, nie mog³o ono jednak przewy¿szaæ ga¿y wywiadowców. Ci ostatni dzia³ali ca³kowicie poza urzêdami policyjnymi, tak aby nie
mog³o powstaæ podejrzenie, i¿ s¹ funkcjonariuszami policyjnymi.
42

k. 37.
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AP Bydgoszcz, UW w Toruniu, sygn. 4887, k. 57. AAN, KGPP  dop³ywy, sygn. 1414,
AAN, KG PP  dop³ywy, sygn. 1414, k. 37.
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W sprawach ogólnopolicyjnych ekspozytury podlega³y komendom okrêgowym, natomiast w zakresie wykonywanych funkcji zlecenia otrzymywa³y
bezporednio z centrali  Wydzia³u IVD lub miejscowych w³adz administracyjnych albo s¹dowych44. Najmniejszymi urzêdami defensywy policyjnej
by³y agentury Wydzia³u IVD dzia³aj¹ce w terenie, uzale¿nione s³u¿bowo od
kierownika ekspozytury oraz w³adz administracyjnych i s¹dowych. Natomiast nie podlega³y one kierownikom urzêdów policji ogólnej, np. komendantom.
17 listopada 1920 r. ukaza³a siê tzw. instrukcja dodatkowa do przepisów
o organizacji urzêdów ledczych i organizacji KG PP45 . Zawiera³a rozwiniêcie przepisów wykonawczych zatwierdzonych kilka miesiêcy wczeniej.
Przede wszystkim ustalono wewnêtrzny ustrój centrali defensywy policyjnej
 Wydzia³u IVD KG PP. Zgodnie z intencjami autorów instrukcji Wydzia³
IVD stanowi³ specjaln¹ jednostkê KG PP pozostaj¹c¹ pod kierownictwem
naczelnika (M. Swolkienia). Jej zadanie polega³o na koncentracji materia³ów
inwigilacyjnych dotycz¹cych osób podejrzanych politycznie oraz ruchu polityczno-spo³ecznego o charakterze antypañstwowym. Kszta³t wewnêtrzny Wydzia³u IVD tworzy³y: dzia³ rejestracyjny zajmuj¹cy siê zbieraniem i rejestracj¹ materia³ów osobowych i rzeczowych dotycz¹cych przestêpstw natury
politycznej, dzia³ informacyjny (sk³adaj¹cy siê z dwóch referatów) za porednictwem ekspozytur prowadz¹cy ogólnopañstwow¹ kontrolê ruchu antypañstwowego oraz wszelkich form szpiegostwa i dzia³ organizacyjno-personalny
 kontroluj¹cy prawid³owe dzia³anie wszystkich organów defensywy politycznej na terenie ca³ego kraju. W instrukcji sierpniowej jedynie stworzono
zasady funkcjonowania terenowych urzêdów pionu IVD. W dokumencie
z 17 listopada skonkretyzowano sprawy natury organizacyjnej i kadrowej.
Funkcjonariuszy defensywy zamierzano rekrutowaæ sporód policjantów
s³u¿by ledczej, którzy mieli zostaæ wydzieleni i przekazani defensywie
politycznej.
W nastêpnym roku kontynuowano prace nad rozwojem organizacyjnym
pionu IVD. W instrukcji s³u¿bowej z 2 czerwca 1921 r. okrelono strukturê
wewnêtrzn¹ ekspozytur. Na kszta³t wewnêtrzny tych urzêdów mia³y siê sk³adaæ trzy referaty: informacyjno-sprawozdawczy, rejestracyjno-ledczy oraz
administracyjno-prawny. Zgodnie z zasadami konspiracji pierwsze dwa by³y
cile utajnionymi komórkami bez oficjalnych siedzib i lokali. Natomiast
referat administracyjno-prawny umieszczony zosta³ w Komendzie Okrêgowej
i by³ komórk¹ prowadz¹c¹ oficjalnie dochodzenia i ledztwa. Oczywicie, na
zewn¹trz funkcjonariusze defensywy wystêpowali jako pracownicy KO PP.
Jednoczenie ekspozytury zosta³y ca³kowicie wcielone do komend okrêgo44
45

Ibidem.
AP Lublin, KW PP w Lublinie, sygn. 5, k. 25.
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wych i stanowi³y jeden z dzia³ów wewnêtrznych tych¿e komend. Agentury
Wydzia³u IVD, jako organy najni¿szego rzêdu, mia³y nieskomplikowany
ustrój wewnêtrzny, dzieli³y siê na dwa referaty operacyjne. Tak wiêc personel agentur zajmowa³ siê przede wszystkim prac¹ inwigilacyjn¹, polegaj¹c¹
na zbieraniu informacji oraz prowadzeniu wywiadów w stosunku do osób
podejrzanych o dzia³alnoæ szpiegowsk¹ i wywrotow¹. W wyj¹tkowych sytuacjach ekspozytury delegowa³y do agentur specjalnych urzêdników do pomocy w sprawach skomplikowanych i przerastaj¹cych mo¿liwoci policji na
szczeblu powiatu46. Nie tworzono agentur we wszystkich orodkach administracyjnej w³adzy powiatowej, lecz tylko w tych miejscowociach, gdzie istnia³o faktyczne zagro¿enie bezpieczeñstwa publicznego dzia³alnoci¹ antypañstwow¹. W ten sposób zasiêg kompetencji poszczególnych agentur
obejmowa³ kilka powiatów, co stwarza³o k³opoty w okreleniu jasnych zasad
podporz¹dkowania s³u¿bowego agentur. Ostatecznie w 1921 r. przyjêto regu³ê, i¿ w³adzê zwierzchni¹ nad nimi sprawowaæ bêd¹ miejscowi komendanci
powiatowi. W sprawach fachowych kierownicy agentur bezporednio kontaktowali siê z ekspozyturami. Nadal wiele powiatów by³o pozbawionych organów pionu IVD, dlatego do s³u¿by w defensywie przeznaczono tam funkcjonariuszy policji mundurowej47.
W pracy Represje policyjne wobec ruchu robotniczego w latach 19181939
J. £awnik stwierdza, i¿ pocz¹tki policji politycznej siêgaj¹ roku 192148. Jak
ustalilimy, geneza tej s³u¿by policyjnej siêga roku 1919. W 1921 r. nast¹pi³
koniec pierwszego etapu istnienia i dzia³ania defensywy politycznej w ramach Policji Pañstwowej. Wtedy to minister spraw wewnêtrznych Stanis³aw
Downarowicz zakomunikowa³ pos³om w Sejmie, i¿ w pe³nym zrozumienia
powagi niebezpieczeñstwa uznaj¹ koniecznoæ zastosowania nadzwyczajnych
rodków w walce z komunizmem, dania w tym celu specjalnych uprawnieñ
administracji pañstwowej49. M. Swolkieñ w czasie jednego ze zjazdów wojewodów powiedzia³, i¿ w 1921 r. nast¹pi³ dopiero zwrot w ustosunkowaniu siê
w³adz administracyjnych i s¹dowych do policji politycznej, wyra¿aj¹cy siê we
wnioskach zmierzaj¹cych nie tylko do utrzymania, ale i powiêkszania aparatu policji politycznej50. M. Borzêcki na tym samym zjedzie doda³, ¿e wreszcie przyznano siê otwarcie, i¿ policja taka istnieje i istnieæ musi, a przestano
j¹ traktowaæ jako co wstydliwego. W 1922 r. nast¹pi³y kolejne zmiany
w organizacji ekspozytur i agentur Wydzia³u IVD. Wobec przesuniêcia punktu ciê¿koci s³u¿by defensywnej z urzêdów okrêgowych na powiatowe komen46
47
48

AAN, KG PP  dop³ywy, sygn. 1793, k. 115120.
Ibidem, k. 101.
J. £awnik, Represje policyjne wobec ruchu komunistycznego w Polsce 19181939, Z pola
walki 1978, nr 3, s. 35.
49 SSSU, 1921, 260 pos. z 15 listopada 1921, ³am 22.
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dy PP ekspozytury straci³y ca³kowicie kompetencje egzekutywne. Zajê³y siê
koncentracj¹ materia³ów dotycz¹cych stanu bezpieczeñstwa w okrêgu, zbieraniem informacji z zakresu inwigilacji indywidualnej i zbiorowej oraz instruowaniem podw³adnych agentur w dziedzinie wywiadów i dochodzeñ politycznych, a tak¿e kontrol¹ powiatowych komend PP w zakresie dzia³alnoci
defensywnej oraz szkoleniem wywiadowców.
Szybkiego rozstrzygniêcia wymaga³o okrelenie zasad wspó³dzia³ania pomiêdzy cywilnymi i wojskowymi s³u¿bami kontrwywiadowczymi, tym bardziej ¿e powoli zaczê³y wygasaæ wszelkie konflikty zbrojne prowadzone przez
pañstwo polskie. Na prze³omie lat 1920 i 1921 zorganizowano cykl miêdzyresortowych narad. Dotychczas du¿a czêæ zadañ z zakresu kontrwywiadu politycznego pozostawa³y w gestii organów wojskowych sekcji defensywy Oddzia³u II Sztabu MSWoj. Funkcje represyjno-wykonawcze tak¿e znajdowa³y siê
w dyspozycji instytucji wojskowej  ¿andarmerii. Na naradzie 10 grudnia
1920 r. proponowano stopniowe przejmowanie kompetencji defensywnych
przez Policjê Pañstwow¹. Major Greger z Oddzia³u VI Sztabu MSWoj. zwróci³ uwagê, i¿ cywilni obywatele musz¹ byæ bronieni przed ingerencj¹ w³adz
wojskowych wskazuj¹c, ¿e oficerowie, nie maj¹c wyrobionego poczucia
prawnego, mog¹ pokrzywdziæ obywateli przez aresztowania bez uprzedniego
zebrania wystarczaj¹cego materia³u dowodowego51. Na kolejnej naradzie
8 stycznia 1921 r. dosz³o do bezporedniego konfliktu z przedstawicielami
defensywy wojskowej, którzy za¿¹dali pozostawienia wojsku ca³kowitego
kierownictwa w sprawach natury politycznej, dotycz¹cych nawet osób cywilnych52.
Ostatecznie w marcu 1921 r. zadania z zakresu defensywy politycznej
znalaz³y siê w gestii organów Policji Pañstwowej, natomiast kontrwywiad
wojskowy wraz z oddzia³ami ¿andarmerii (organ wykonawczy) zajê³y siê zabezpieczeniem interesów si³y zbrojnej Pañstwa przed wywiadem pañstw obcych i przed propagand¹ wywrotow¹53.
23 marca 1921 r. minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski
okreli³ zakres dzia³ania w czasie pokoju organów kontrwywiadu i wywiadu
wojskowego, co oznacza³o przekazanie pewnych kompetencji w zakresie s³u¿by informacyjno-defensywnej instytucjom cywilnym (policji i administracji
politycznej). Rok póniej wydano cile tajny okólnik MSW nr 12, ustalaj¹cy
zasady wspó³pracy Oddzia³u II Szt. Gen. WP z Policj¹ Pañstwow¹54. Oddzia³ II
Szt. Gen. i jego ekspozytury terenowe ograniczy³y swoje zainteresowania do
51
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CAW, O.II, Akta zasadnicze, syg. 292/Z-1/41, k. 21.
Ibidem, k. 8. Wyst¹pienie szefa Oddzia³u II MSWoj. mjr. R. Miedziñskiego.
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55

AP w Krakowie, KW PP w Krakowie, sygn. 124, k. 411.

216

Andrzej Misiuk

spraw cile zwi¹zanych z wojskowoci¹ i obronnoci¹ pañstwa55. W takich
warunkach defensywa policyjna stawa³a siê g³ównym i podstawowym podmiotem w walce z dzia³alnoci¹ antypañstwow¹ na terenie ca³ego kraju, co
wymaga³o zwiêkszenia stanu kadrowego oraz operacyjnego funduszu dyspozycyjnego tego pionu policji.

Summary
The conditions and creation process of the internal
security system of the Second Polish Republic during
19181922
In this article the process of creating in 19181922 the uniform system
of Polish institutions whose responsibilities involved problems of internal
security is shown. The term internal security was unknown in Polish law,
but we can describe its components: public security, public order, state security, secret service and internal affairs. Polish system of internal security
was created by following institutions: the State Police, the military counterintelligence and the politician administration.
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Kontrola ruchu granicznego w II RP
Jednym z wa¿nych czynników warunkuj¹cych bezpieczeñstwo i stabilizacjê wewnêtrzn¹ w okresie miêdzywojennym by³a kontrola ruchu granicznego.
Stanowi³a ona istotny element systemu ochrony granicy pañstwowej.
W pierwszych latach istnienia pañstwa z powodu braku polskich dokumentów paszportowych uprawnione do tego organa wydawa³y obywatelom
polskim paszporty pañstw zaborczych, w których policja pañstwowa zamieszcza³a adnotacjê, ¿e paszport jest: wa¿ny jako tymczasowy dowód to¿samoci
w granicach Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 1919 r. [...]1.
Zgodnie z art. 2 rozporz¹dzenia Prezydenta RP z 23 grudnia 1927 r.
o granicach pañstwa2 przekraczanie granicy pañstwowej w II RP by³o dozwolone tylko po okazaniu w³aciwych dokumentów i tylko na drogach celnych3
lub punktach przejciowych4 wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnêtrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a odnonie linii lotniczych
 równie¿ z Ministrem Spraw Wojskowych5 lub przez w³adze upowa¿nione
do tego przez wymienionych ministrów.
W zale¿noci od celu, miejsca i warunków przekraczania granicy ruch
graniczny6 w II RP by³ dzielony na: ruch graniczny ogólny (normalny), ruch
tranzytowy, ma³y ruch graniczny, ruch graniczny turystyczny.
1
2
3

Wykorzystywano w ten sposób zapasy dokumentów pañstw zaborczych.
Dz.U. z 1927 r., nr 117, poz. 996.
Drogami celnymi by³y: koleje ¿elazne, przystanie morskie i wjazdy do nich, drogi l¹dowe
i wodne, porty lotnicze. Archiwum Stra¿y Granicznej (dalej: ASG), sygn. 541/782: Instrukcja
S³u¿by Granicznej.
4 Pos³uguj¹c siê obowi¹zuj¹c¹ terminologi¹  w przejciach granicznych.
5 W II RP by³o 23 ministrów spraw wewnêtrznych, 25 ministrów skarbu oraz 15 ministrów spraw wojskowych.
6 W okresie miêdzywojennym wystêpowa³y nastêpuj¹ce rodzaje przejæ granicznych: ko³owe, wodne (porty), powietrzne (lotniska), punkty przepustkowe, w których kontrolê graniczn¹
na podstawie przepustek granicznych dokonywa³a Stra¿ Graniczna lub Korpus Ochrony Pogranicza.
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Ruch graniczny ogólny odbywa³ siê tylko na drogach celnych i obejmowa³ zarówno ruch osobowy, jak i towarowy za pomoc¹ wszelkich rodków
komunikacji (np. koleje ¿elazne, statki, samochody, statki powietrzne i innego rodzaju pojazdy). Kontrolê oraz nadzór nad ruchem granicznym ogólnym
wykonywa³y urzêdy celne i organa Policji Pañstwowej.
Ruch tranzytowy polega³ na dopuszczeniu do przejazdu osób i przewo¿enia towarów jednego pañstwa drog¹ kolejow¹, ko³ow¹, wodn¹ lub powietrzn¹ przez terytorium innego pañstwa na podstawie umów miêdzynarodowych.
Kontrolê oraz nadzór nad ruchem tranzytowym sprawowa³y urzêdy celne
oraz organa Policji Pañstwowej. Stra¿ Graniczna wykonywa³a nadzór nad
ogólnym ruchem granicznym i ruchem tranzytowym jedynie poza miejscami
urzêdowania urzêdów celnych.
Ma³y ruch graniczny mia³ na celu u³atwienie mieszkañcom pasa granicznego, zamieszka³ym w odleg³oci 1015 km od granicy, ¿ycia gospodarczego, kulturalno-religijnego i zawodowego. W tym celu na podstawie umów
i konwencji z pañstwami s¹siednimi7 wyznaczono punkty przejciowe, przy
których nie by³o urzêdów celnych, a kontrolê i nadzór prowadzi³a Stra¿
Graniczna. Punkty przejciowe mo¿na podzieliæ na tzw. przejcia gospodarcze8, przeznaczone dla posiadaczy przeciêtych lub rozdzielonych granic¹
gruntów, ich rodzin i robotników, oraz przejcia kocielne, szkolne itp. Ma³y
ruch graniczny odbywa³ siê na podstawie przepustek, które po wspólnym
porozumieniu siê wydawa³y w³adze administracji ogólnej lub bezpieczeñstwa
publicznego s¹siaduj¹cych z sob¹ pañstw. Przekraczanie granicy bez przepustek w ma³ym ruchu granicznym dopuszczalne by³o przez oddzia³y ratownicze celem niesienia pomocy w wypadkach nieszczêæ i klêsk ¿ywio³owych.
Ruch graniczny turystyczny mia³ na celu u³atwienie wycieczek
i sportu na drogach i terenach turystycznych przeciêtych lini¹ graniczn¹.
Ulgi w ruchu granicznym turystycznym polega³y na umo¿liwieniu przekraczania granicy w ustalonym umow¹ pasie turystycznym bez osobnych przepustek, a tylko na podstawie legitymacji turystycznych lub narciarskich zatwierdzonych przez w³adze administracji ogólnej.
Ustalenie kompleksowego uregulowania problemu kontroli ruchu granicznego w latach trzydziestych powierzono Ministrowi Spraw Wewnêtrznych. Na mocy tego upowa¿nienia 30 lipca 1938 r. w porozumieniu z ministrami Skarbu, Spraw Wojskowych i Spraw Zagranicznych wyda³ on
rozporz¹dzenie w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice pañ7 Konwencja polsko-niemiecka w sprawie uregulowania stosunków granicznych, podpisana w Poznaniu 27 stycznia 1926 r. (Dz.U. z 1927 r., nr 54, poz. 470), s. 722740.
8 W latach trzydziestych granica polsko-niemiecka posiada³a 96 dróg celnych, 39 punktów
przejcia oraz 469 przejæ gospodarczych. W ci¹gu doby przeciêtnie przekracza³o granicê polskoniemieck¹ w obie strony ponad 34 tys. osób. ASG, sygn. 1045/31: Walka z przestêpstwami
gospodarczo-celnymi.
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stwa9. To wydane stosunkowo póno rozporz¹dzenie akceptowa³o dotychczasow¹ praktykê. Okrela³o ono rodzaje dokumentów, na podstawie których
mo¿na by³o przekraczaæ granice, miejsce i zakres kontroli granicznej osób
oraz organy kontroli granicznej i ich obowi¹zki w zakresie kontroli granicznej ruchu osobowego.
W myl § 2 tego rozporz¹dzenia dokumentami uprawniaj¹cymi do przekraczania granicy pañstwowej by³y:
 wa¿ne paszporty zagraniczne wystawione przez w³adze polskie (paszporty
zwyczajne, zbiorowe, s³u¿bowe),
 paszporty zagraniczne wystawione przez w³adze obce zaopatrzone w wa¿n¹ wizê wjazdow¹ lub przejazdow¹ urzêdu zagranicznego Rzeczypospolitej
Polskiej,
 wa¿ne dla danego odcinka dokumenty graniczne okrelaj¹ce obszar i termin wa¿noci na podstawie umów miêdzynarodowych10,
 karty tranzytowe, wystawiane przez towarzystwa okrêtowe dla emigrantów do pañstw zamorskich,
 dowody to¿samoci dla cudzoziemców oraz wiadectwa to¿samoci (tzw.
paszporty nansenowskie11) wydawane cudzoziemcom przez w³adze polskie
lub obce zaopatrzone w odpowiednie wizy urzêdu zagranicznego lub wizy
powrotne w³adz administracji ogólnej,
 wa¿ne polskie ksi¹¿eczki ¿eglarskie, morskie karty rybackie  potwierdzone przez armatorów, obce ksi¹¿eczki ¿eglarskie i morskie karty rybackie
zaopatrzone w odpowiednie wizy urzêdu zagranicznego Rzeczypospolitej
Polskiej.
W okresie miêdzywojennym dwustronny ruch graniczny pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Wolnym Miastem Gdañsk odbywa³ siê na podstawie
odrêbnych przepisów. W myl zawartych umów dwustronnych obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdañsk mogli przekraczaæ granice pañstwow¹ na podstawie dowodów osobistych wydanych przez stosowne
organa oraz na podstawie legitymacji wydanych przez urzêdy pañstwowe
i w³adze wojskowe.
Osoby przybywaj¹ce na przejcie graniczne obowi¹zane by³y do okazania
organom kontroli granicznej jednego z dokumentów uprawniaj¹cych do przekroczenia granicy oraz dodatkowo na ¿¹danie innych posiadanych dokumen9 Rozporz¹dzenie z dnia 30 lipca 1938 r. wydane w porozumieniu z ministrami Skarbu,
Spraw Zagranicznych i Spraw Wojskowych w sprawie kontroli ruchu osobowego przez granice
pañstwa (Dz.U. nr 65, poz. 489), uchylone 11 czerwca 1992 r. (Dz.U. nr 44 poz. 197).
10 Chodzi o ma³y ruch graniczny i przepustki graniczne.
11 Paszport nansenowski, dokument miêdzynarodowy specjalnego znaczenia, by³ wydawany pomiêdzy I a II wojn¹ wiatow¹ uchodcom oraz bezpañstwowcom przez w³adze kraju,
w którym aktualnie dany uchodca przebywa³. Spe³nia³ rolê dokumentu podró¿y. Nazwa dokumentu pochodzi od nazwiska Wysokiego Komisarza Ligi Narodów ds. Uchodców Fridtjofa
Nansena, który w 1922 r. by³ inicjatorem powstania tego dokumentu.
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tów osobistych. Organ kontroli granicznej mia³ prawo nie dopuciæ do przekroczenia granicy osób, których pobyt na obszarze pañstwa polskiego móg³
zagra¿aæ bezpieczeñstwu i porz¹dkowi publicznemu.
Organami kontroli granicznej na przejciach granicznych i poza nimi
by³y:
1) Policja Pañstwowa w przejciach granicznych usytuowanych na granicy pañstwa,
2) Policja Województwa l¹skiego na terenie woj. l¹skiego12,
3) Korpus Ochrony Pogranicza obs³uguj¹cy ma³y ruch graniczny na granicy z Królestwem Rumunii, £otw¹ i Litw¹ oraz wspomagaj¹cy jednostki
Policji Pañstwowej na granicy wschodniej ze Zwi¹zkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich,
4) Stra¿ Graniczna obs³uguj¹ca ma³y ruch graniczny na granicy z Królestwem Rumunii, Czechos³owacj¹, Niemcami i Wolnym Miastem Gdañskiem,
a tak¿e na granicy morskiej.
Oprócz tych organów Minister Spraw Wewnêtrznych w porozumieniu
z Ministrem Skarbu móg³ powo³ywaæ funkcjonariuszy urzêdów celnych do
wykonywania kontroli granicznej. W trakcie kontroli uprawnione organa
zobowi¹zane by³y do wykonania nastêpuj¹cych czynnoci:
 ¿¹dania okazania dokumentu upowa¿niaj¹cego do przekroczenia granicy,
a w razie potrzeby innych dokumentów osobistych, sprawdzenia autentycznoci dokumentu, to¿samoci legitymuj¹cej siê tym dokumentem osoby, wa¿noci co do czasu, na jaki by³ wydany oraz co do przejcia granicznego  o ile to przejcie zosta³o w dokumencie wyznaczone;
 stwierdzenia dokonanej kontroli przez uczynienie odpowiedniej adnotacji
w tym dokumencie13;
 zatrzymania dokumentów osobistych osoby kontrolowanej oraz zatrzymania tej osoby w razie uzasadnionych podejrzeñ co do autentycznoci tych
dokumentów lub te¿ gdyby siê okaza³o, ¿e wed³ug posiadanych informacji
urzêdowych osoba zamierzaj¹ca przekroczyæ granicê jest poszukiwana
przez w³adze krajowe;
 niedopuszczenia do przekroczenia granicy pañstwa poza przejciami granicznymi;
 przekazywania organom ochrony granic pañstw s¹siednich osób podlegaj¹cych ekstradycji lub deportacji oraz przejmowania osób wydawanych
w drodze ekstradycji lub deportacji z zagranicy do Polski.
Kontrola graniczna podró¿nych w poci¹gach oraz na lotniskach paszportowo-celnych odbywa³a siê równolegle z odpraw¹ celn¹ dokonywan¹ przez
12
13

Województwo l¹skie posiada³o du¿¹ autonomiê, w tym oddzieln¹ Policjê Pañstwow¹.
Dokonanie kontroli granicznej, zarówno przy wjedzie, jak i opuszczaniu obszaru pañstwa polskiego, organ kontroli granicznej stwierdza³ przez przy³o¿enie odpowiedniej pieczêci
okrelaj¹cej miejsce i datê przekroczenia granicy.
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urzêdy celne. W ruchu ko³owym i pieszym kontrola graniczna poprzedza³a
odprawê celn¹, podobnie jak w pasa¿erskiej komunikacji morskiej14.
W okresie II RP liczba przejæ granicznych by³a zmienna, np. w 1934 r.
na granicy z £otw¹ znajdowa³y siê 3 przejcia graniczne, z Rumuni¹  10,
ZSRR  9, Czechos³owacj¹  56, Niemcami  154, Wolnym Miastem Gdañskiem  1, na granicy morskiej  1 przejcie15.
Jeli przepisy specjalne  umowy miêdzynarodowe  nie stanowi³y inaczej, organy kontroli granicznej dokonywa³y kontroli granicznej w ruchu
pieszym i ko³owym w okresie od 1 kwietnia do 30 wrzenia w godzinach
8.0014.00 i 16.0020.00, w okresie od 1 padziernika do 31 marca w godzinach 8.0013.00 i 15.0018.00. W innych przejciach granicznych  zgodnie
z rozk³adem kursowania rodków transportu.
W latach 19341938 s³u¿by graniczne odnotowa³y kontrolê oko³o 378 tys.
cudzoziemców, co daje ponad 70 tys. rocznie. W rozbiciu na poszczególne
narodowoci prezentuje to tabela 1.

Liczba cudzoziemców odprawianych przez polskie s³u¿by graniczne
w latach 19341938 (w tys.)

Przynale¿noæ
pañstwowa

Tabela 1

Liczba cudzoziemców

Anglia

3,3

3,8

3,8

4,2

4,0

Austria

10,0

10,7

9,7

9,6



Czechos³owacja

7,3

7,4

6,8

6,8

6,2

Francja

4,8

4,8

4,9

4,5

4,5

Gdañsk W.M.

3,0

3,1

3,2

3,6

4,4

Holandia

1,3

1,6

1,5

1,9

1,7

£otwa
Niemcy

2,1

2,0

2,3

2,3

2,3

29,2

29,7

30,1

29,3

35,3

Rumunia

2,2

2,2

2,1

2,2

1,9

Szwajcaria

1,4

1,7

1,7

1,6

1,5

Wêgry

2,3

2,4

2,6

2,7

2,8

W³ochy

2,3

1,9

1,6

1,8

1,6

USA
Ogó³em

5,1

5,5

6,9

7,7

6,0

74,3

76,8

77,2

78,2

72,2

ród³o: Ma³y rocznik statystyczny 1939, s. 56.

14 Na statkach pasa¿ersko-towarowych lub towarowych kontrolê graniczn¹ przeprowadzano jednoczenie z odpraw¹ celn¹ na pok³adzie statku lub w jego pomieszczeniach.
15 Rozporz¹dzenie Ministra Skarbu z 27 listopada 1934 r. o organizacji i zakresie dzia³ania urzêdów celnych (M.P. nr 278, poz. 385).
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Powy¿sze dane wraz z ma³ym ruchem granicznym pozwalaj¹ okreliæ
w przybli¿eniu, i¿ pod koniec lat trzydziestych polskie s³u¿by graniczne obs³ugiwa³y ponad 300 tys. osób rocznie.
Jak wspominano wczeniej, dokumentami uprawniaj¹cymi do przekroczenia granicy by³y: paszporty, przepustki graniczne, karty cyrkulacyjne oraz
dowody to¿samoci. Opuszczenie obszaru pañstwa polskiego przez obywateli
polskich, jak równie¿ ich powrót móg³ nast¹piæ w zasadzie, poza ma³ym
ruchem granicznym, na podstawie paszportów.
Tabela 2
Liczba wydanych paszportów w kraju przez organa administracji publicznej
w latach 19361938 (w tys.)

Miejsce wydania paszportu
(województwo)
M.st. Warszawa

1936

1937

1938

12,9

24,9

28,00

Warszawskie

0,7

1,1

0,9

£ódzkie

3,5

4,8

3,5

Kieleckie

1,0

1,7

1,2

Lubelskie

0,3

0,6

0,7

Bia³ostockie

0,4

0,6

0,7

Wileñskie

0,6

1,0

3,5

Nowogródzkie

0,1

0,2

0,2

Poleskie

0,1

0,2

0,4

Wo³yñskie

0,2

0,4

0,6

Poznañskie

5,7

6,1

10,7

Pomorskie

2,4

2,8

7,5

 l¹skie

9,4

7,8

18,6

Krakowskie

4,7

6,6

6,8

Lwowskie

3,5

4,7

3,7

Stanis³awowskie

0,9

1,1

1,5

Tarnopolskie
Ogó³em

0,4

0,6

0,4

46,8

65,2

88,9

ród³o: Ma³y rocznik statystyczny 1939, s. 56.

Zgodnie z ustaw¹ o paszportach16 obywatelom polskim by³y wydawane
nastêpuj¹ce rodzaje paszportów: zwyczajne, s³u¿bowe, dyplomatyczne, zbiorowe.
Zgodnie z art. 2 ww. ustawy podstawowe warunki uzyskania paszportu to:
 posiadanie obywatelstwa polskiego,
 zezwolenie w³adz wojskowych, jeli w myl obowi¹zuj¹cych przepisów zezwolenie takie jest wymagane,
16

Ustawa z 14 lipca 1936 r. o paszportach (Dz.U. nr 56, poz. 404).
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 zawiadczenie przewidziane w przepisach o emigracji, je¿eli wyjazd nastêpuje w celach emigracyjnych,
 zezwolenie rodziców, opiekunów b¹d kuratorów, jeli chodzi³o o osoby
niepe³noletnie lub niew³asnowolne.
Uwarunkowania te nie dotyczy³y osób otrzymuj¹cych paszporty dyplomatyczne lub s³u¿bowe.
W myl art. 3 odmowa wydania paszportu mog³a nast¹piæ, je¿eli:
 osoba ubiegaj¹ca siê o paszport nie odpowiada warunkom uzyskania paszportu;
 wydanie paszportu mo¿e naraziæ na szkodê wa¿ny interes pañstwowy lub
zagroziæ bezpieczeñstwu, spokojowi lub porz¹dkowi publicznemu;
 przeciwko osobie ubiegaj¹cej siê o paszport toczy siê postêpowanie karne
o zbrodniê lub wystêpek, a w³aciwa w³adza s¹dowa nie wyrazi zgody na
wydanie paszportu;
 osoba ubiegaj¹ca siê o paszport opiekuje siê innymi osobami, a istnieje
obawa, ¿e w razie jej wyjazdu osoby te pozosta³yby baz nale¿ytej opieki.
Paszport zwyczajny móg³ otrzymaæ ka¿dy, je¿eli nie zachodzi³y ww. przeszkody. Kategorie osób otrzymuj¹cych paszporty s³u¿bowe i dyplomatyczne
ustala³a Rada Ministrów.
Paszporty zbiorowe mogli otrzymaæ:
 uczestnicy wycieczek szkolnych, naukowo-badawczych oraz wycieczek
morskich organizowanych na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych,
 cz³onkowie organizacji (zwi¹zków, stowarzyszeñ itp.) wyje¿d¿aj¹cych zbiorowo na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych,
 zamieszkali za granic¹ obywatele polscy uczestnicz¹cy zbiorowo w wycieczkach.
Paszporty zwyczajne i zbiorowe wydawa³y w kraju powiatowe w³adze
administracji ogólnej, natomiast za granic¹ polskie urzêdy konsularne lub
dyplomatyczne, a na obszarze Wolnego Miasta Gdañska  Komisarz Generalny RP. Paszporty s³u¿bowe wydawa³ Minister Spraw Wewnêtrznych i Minister Spraw Zagranicznych, natomiast paszporty dyplomatyczne Minister
Spraw Zagranicznych. W³adze mog³y uniewa¿niæ paszport i zarz¹dziæ jego
odebranie w przypadku ujawnienia okolicznoci, które uzasadnia³y odmowê
wydania paszportu17.
Paszporty zwyczajne, s³u¿bowe i dyplomatyczne by³y dokumentami jednoosobowymi, jednak¿e w paszporcie mê¿a mog³a byæ wpisana ¿ona, a w paszporcie jednego lub obojga rodziców albo opiekuna mog³y byæ wpisane dzieci do
17 Decyzja ta by³a natychmiast wykonalna. Por. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 6 padziernika 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie przeprowadzenia za granic¹ jednorazowej kontroli paszportów zagranicznych polskich (Dz.U. nr 80, poz. 543).
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lat 13. Paszporty zwyczajne, s³u¿bowe i dyplomatyczne by³y wydawane na
okres 3 lat18. Paszporty zbiorowe, uprawniaj¹ce do jednorazowego wyjazdu
i powrotu, wydawano na okres 3 miesiêcy.
Przeprowadzone badania potwierdzaj¹, ¿e w okresie II Rzeczypospolitej ochrona pogranicza i kontrola ruchu granicznego stanowi³y wa¿ny element
systemu bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego. Nale¿y podkreliæ,
i¿ przyjête wówczas rozwi¹zania obowi¹zywa³y do lat dziewiêædziesi¹tych
XX w.19 Zosta³y one zmienione rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych20 z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie sposobu kontroli granicznej oraz
kontroli osobistej, a tak¿e przegl¹dania zawartoci baga¿y, sprawdzania ³adunków w portach i na dworcach oraz w rodkach komunikacji przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej. Stanowi³o to o jakoci tego aktu prawnego,
ale przede wszystkim o trwa³oci przyjêtych wówczas rozwi¹zañ reguluj¹cych procedurê ochrony pogranicza i kontroli ruchu granicznego.

Summary
Border Traffic Control in Second Republic of Poland
In the Second Republic of Poland, border protection and border traffic
control constituted an important element of the state security system and
public order.
The structure of the borderland area in the Second Republic of Poland
was made uniform by the President of the Republic of Poland, Ignacy Mocicki, in the Regulation of 1927 on State Borders. To ensure the security of
the state frontier, the borderland was divided, along its entire length, into:
the border road strip (pas drogi granicznej), the border zone (strefa nadgraniczna) and the border strip (pas graniczny).
It was the precision of the laws that made it possible to counteract
illegal entry into the Republic of Poland and implement specific measures
related the process of border control. The passport control procedure solutions
introduced at that time, contained in the Regulation of the Minister of Internal Affairs of 1938, remained in force, virtually unchanged, till May 1992.
That is what determined the quality of the above legal instrument and,
most of all, the durability of the then adopted solutions governing the procedure of borderland protection and border traffic control.
18 Wa¿noæ paszportu mo¿na by³o przed³u¿yæ, jednak¿e okres wa¿noci, licz¹c od dnia
wydania paszportu, nie móg³ przekroczyæ 5 lat.
19 Autor niniejszego artyku³u uczestniczy³ w pracach sejmowych nad tekstem ustaw
o ochronie granic i Stra¿y Granicznej III RP.
20 Funkcjê Ministra Spraw Wewnêtrznych piastowa³ wówczas Antoni Macierewicz.
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In the Second Republic of Poland, border traffic was divided into: general (normal) border traffic, transit traffic, local border traffic, tourist border
traffic.
A drawback of the then adopted solutions was the multiplicity of entities
in charge of border control: apart from the State Police (Policja Pañstwowa)
units, passport control was also exercised by the Border Guard (Stra¿ Graniczna) and the Border Protection Corps (Korpus Ochrony Pogranicza). That
created a potential source of numerous jurisdiction disputes, but could also
cause a lack of coordination of frontier activities.
The border traffic control, as exercised by the competent bodies, was
highly appraised by both the state authorities and ordinary cross-border
travellers. To a great extent, it resulted from the passport control officers
awareness of how their good service affected the image of the Polish State.
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Ujêcie sprawcy na gor¹cym uczynku przestêpstwa
jako po¿¹dana forma obywatelskiej reakcji
na przestêpstwo a konstytucyjne standardy
ochrony nietykalnoci i wolnoci osobistej
Instytucja ujêcia sprawcy na gor¹cym uczynku przestêpstwa ma ugruntowane miejsce w polskim procesie karnym. Jej obecny prawny kszta³t na
gruncie karnoprocesowej kodyfikacji z 1997 r. w zasadzie nie jest wynikiem
jakiego nowego spojrzenia na tê problematykê, albowiem w wiêkszoci kontynuuje prawne rozwi¹zania zawarte w poprzednio obowi¹zuj¹cych regulacjach karnoprocesowych.
Na gruncie kodeksu postêpowania karnego z 1928 r.1 omawiana regulacja stanowi³a czêæ rozdzia³u I ksiêgi IV kodeksu, w którym prawodawca
zawar³ regulacje dotycz¹ce tymczasowego aresztowania, w tym równie¿ zatrzymania osoby schwytanej na gor¹cym uczynku. Art. 166 § 1 d.d.k.p.k.
stanowi³, i¿ schwytanego na gor¹cym uczynku lub bezporednio potem
w czasie pocigu ka¿dy ma prawo zatrzymaæ, nawet bez postanowienia s¹du,
je¿eli zachodzi obawa ucieczki schwytanego lub je¿eli nie mo¿na ustaliæ jego
to¿samoci. Z kolei § 2 tego przepisu nakazywa³, aby schwytany zosta³ natychmiast oddany w rêce Policji, prokuratora lub s¹du grodzkiego. Ówczesny prawodawca zdawa³ siê odró¿niaæ zatrzymanie dokonane przez w³adzê, tj. prokuratora
i Policjê (art. 167 d.d.k.p.k.), od zatrzymania dokonanego przez inne osoby.
Uczyni³ tak np. w art. 169 d.d.k.p.k., w którym maksymalny ustawowy okres
trwania zatrzymania wi¹za³ wy³¹cznie z zatrzymaniem dokonanym w³anie
przez w³adzê. Przepis ten stanowi³ bowiem, i¿ je¿eli w ci¹gu 48 godzin od
chwili zatrzymania przez w³adzê nie dorêczono podejrzanemu odpisu postanowienia s¹du o aresztowaniu, nale¿y zatrzymanego wypuciæ na wolnoæ.
1 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. (Dz.U. R.P. nr 33,
poz. 313 z pón. zm.)  dalej: d.d.k.p.k.
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W okresie obowi¹zywania kodeksu postêpowania karnego z 1969 r.2
omawiana instytucja zmieni³a nieco swój kszta³t. Ówczesny art. 205 d.k.p.k.
stanowi³ bowiem, i¿ ka¿dy ma prawo uj¹æ sprawcê na gor¹cym uczynku
przestêpstwa lub w pocigu podjêtym bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa i oddaæ go w rêce Policji3 , je¿eli zachodzi obawa ukrycia siê tej osoby
lub nie mo¿na ustaliæ jej to¿samoci. Ustawodawca nie pos³ugiwa³ siê ju¿
sformu³owaniem zatrzymanie, a jedynie stanowi³ o ujêciu sprawcy przestêpstwa. W doktrynie pojawi³ siê zatem problem, czy ujêcie na gor¹cym
uczynku to rodzaj zatrzymania, czy te¿ odrêbna instytucja. Z uwagi na to, i¿
regulacja art. 205 d.k.p.k. znajdowa³a siê w rozdz. 23 d.k.p.k. zatytu³owanym
Zatrzymanie, przewa¿a³ pogl¹d, i¿ jest to rodzaj zatrzymania.
Kodyfikacja z 1997 r. powy¿sz¹ regulacjê w zasadzie przejê³a w prawie
niezmienionym kszta³cie, dokonuj¹c jedynie nieznacznej korekty redakcyjnej.
Art. 243 k.p.k. zosta³ podzielony na dwie jednostki redakcyjne, z których
pierwsza okrela warunki ujêcia, druga za wprowadza bezwzglêdny nakaz
przekazania ujêtej osoby funkcjonariuszom Policji. Taki uk³ad jest znacznie
poprawniejszy ani¿eli regulacja art. 205 d.k.p.k., albowiem ta ostatnia
w odniesieniu do kwestii oddania sprawcy w rêce Policji nie doæ dobitnie
akcentowa³a istnienie obowi¹zku w tym zakresie.
Przepis art. 243 § 1 k.p.k., okrelaj¹c warunki stosowania tej instytucji,
stanowi, i¿ dan¹ osobê mo¿na uj¹æ tylko na gor¹cym uczynku przestêpstwa
lub w pocigu podjêtym bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa.
Polski kodeks postêpowania karnego nie zawiera legalnej definicji pojêcia ujêcia osoby na gor¹cym uczynku przestêpstwa. Domylaæ siê jednak nale¿y, ¿e chodzi tu o schwytanie sprawcy przestêpstwa w chwili jego
pope³nienia, tj. w momencie dokonywania czynnoci wykonawczych b¹d te¿
w czasie ukoñczenia przez ni¹ tych czynnoci, gdy osoba ta pozostaje jeszcze
na miejscu pope³nienia przestêpstwa4 lub jego pobli¿u5. W literaturze przedmiotu przyjmuje siê, i¿ gor¹cy uczynek to nie tylko czyn pope³niany lub
dopiero co pope³niony6, ale w sytuacji, gdy sprawca przestêpstwa nie zosta³
natychmiast schwytany, pojêciem tym nale¿y obj¹æ tak¿e czas do chwili jego
2
3

Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. (Dz.U. nr 13, poz. 96 z pón. zm.)  dalej: d.k.p.k.
Milicji Obywatelskiej do chwili wejcia w ¿ycie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz.U. nr 30, poz. 179) .
4 W. Smardzewski, Z problematyki ujêcia na gor¹cym uczynku, Nowe Prawo 1980, nr 3,
s. 50; R. Kmiecik, E. Skrêtowicz, Proces karny. Czêæ ogólna, Kraków  Lublin 1996, s. 241;
J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Siewierski, Kodeks
postêpowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976, s. 276.
5 R. A. Stefañski, rodki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postêpowania karnego, Warszawa 1998, s. 241.
6 Por. art. 53 francuskiego kodeksu postêpowania karnego, a tak¿e: G. Stefani, G. Levasseur,
B. Bouloc, Procédure pénale, Pary¿ 1996, s. 319; D. Bechereaoui, La notion de flagrance en
droits francais, libanais et égyptien, Revue De Science Criminelle et Droit Pénale Comparé
1997, nr 1, s. 73 i n.
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zatrzymania, jeli tylko nadal istnieje bezporedni zwi¹zek pomiêdzy samym
czynem i ujêciem sprawcy7.
Poniewa¿ art. 243 § 1 k.p.k. stanowi ogólnie o pope³nieniu przestêpstwa,
a nie tylko o jego dokonaniu, mo¿na wnioskowaæ, i¿ w grê mog¹ tu wchodziæ
ró¿ne stadia jego pope³nienia. W ten sposób w zale¿noci od tego, w jakiej
fazie zostan¹ przerwane czynnoci wykonawcze, bêdziemy mówiæ o ujêciu na
gor¹cym uczynku przestêpcy, który b¹d to usi³owa³ pope³niæ, b¹d te¿ ju¿
dokona³ przestêpstwa8. W¹tpliwoci powstaj¹ natomiast w odniesieniu do
etapu karalnego przygotowania do przestêpstwa. W kwestii tej przedstawiciele doktryny nie s¹ zgodni w swych pogl¹dach. Wydaje siê jednak, i¿ ze
wzglêdu na fakt, ¿e ustawa stanowi ogólnie o pope³nieniu przestêpstwa,
nale¿y dopuciæ mo¿liwoæ ujêcia na gor¹cym uczynku tak¿e sprawcy karalnego przygotowania9.
Gdy chodzi o rodzaj przestêpstw, których sprawcy mog¹ zostaæ ujêci in
flagranti w trybie art. 243 k.p.k., ustawa nie zawiera ¿adnych ograniczeñ.
Mo¿na wiêc z tego wnioskowaæ, ¿e instytucja ta bêdzie mia³a zastosowanie
do wszystkich przestêpstw, bez wzglêdu na ich rodzaj oraz wysokoæ przewidzianego przez ustawê karn¹ zagro¿enia10.
W zakresie problematyki ujêcia na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa pojawia siê jeszcze inny problem. Kodeks karny dopuszcza mo¿liwoæ pope³nienia przestêpstw zarówno przez dzia³anie, jak i zaniechanie.
O ile nie ma ¿adnych zastrze¿eñ co do pierwszego przypadku, o tyle mo¿e
powstaæ w¹tpliwoæ co do kwestii ujêcia na gor¹cym uczynku sprawcy karalnego zaniechania. Zgodziæ siê jednak trzeba z W. Smardzewskim, który akceptuj¹c tak¹ mo¿liwoæ przytacza jako przyk³ad kazus sportowca p³ywaka,
który na pla¿y przygl¹da siê, jak w pobli¿u tonie dziecko, albo dró¿nika
kolejowego, który zaniecha³ opuszczenia zapór kolejowych w czasie przejazdu
poci¹gu11. Przyjmuj¹c s³usznoæ tej tezy, tu równie¿ nale¿y odwo³aæ siê do
ogólnego stwierdzenia kodeksu postêpowania karnego, który w art. 243 § 1
stanowi o mo¿liwoci ujêcia sprawcy, który pope³nia przestêpstwo, i nie
ró¿nicuje, czy nastêpuje to dzia³aniem, czy te¿ zaniechaniem. Ujêcie na gor¹cym uczynku sprawcy karalnego zaniechania bêdzie oczywicie uzasadnione
tylko wtedy, gdy spe³nione zostan¹ pozosta³e okolicznoci, o których mowa
w tym przepisie.
7 F. Prusak, Poci¹gniêcie podejrzanego do odpowiedzialnoci karnej, Warszawa 1973,
s. 140141; L. Walpen, Rôle et compétences de la police dans lenquete préliminaire, Schweizerische Zeischrift für Strafrecht 1985, nr 2, s. 161162; G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc,
op. cit.
8 W. Smardzewski, op. cit., s. 50; C. Roxin, Strafverfahrensrecht, Monachium 1995, s. 235.
9 Tak twierdzi R. A. Stefañski, op. cit., s. 242. Innego zdania jest W. Smardzewski,
op. cit., s. 50.
10 R.A. Stefañski, op. cit., s. 241.
11 W. Smardzewski, op. cit., s. 51.
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Osoba, która z mocy art. 243 k.p.k. ma prawo dokonaæ ujêcia sprawcy
przestêpstwa, mo¿e realizowaæ swoje uprawnienia nie tylko na gor¹cym
uczynku, tj. w chwili pope³niania przestêpstwa, ale tak¿e w póniejszym
okresie, tj. w pocigu podjêtym bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa. Równie¿ i w tym zakresie ustawa nie wyjania jak nale¿y interpretowaæ pojêcie pocigu bezporedniego.
Pocig bezporedni nie stanowi w naszej tradycji prawnej nowej instytucji. Jeli siêgn¹æ do róde³ prawa, np. do Ksiêgi Elbl¹skiej z drugiej po³owy
XIII wieku12, mo¿emy znaleæ tam zapis o pogoni ladem, co odpowiada
dzisiejszej instytucji ujêcia sprawcy przestêpstwa w pocigu bezporednim.
Jeli bowiem  jak czytamy  zabitym kto zostanie przy wsi, a w³ocianie
schwytaæ nie mog¹ zabójcy, goni¹ w lad jego z krzykiem do innej wsi, tedy
nie ponosz¹ szkody, lecz wie musi dalej z krzykiem cigaæ w lad zabójcê do
innej wsi i tym¿e sposobem ka¿da wie goniæ ma ladem, z jednej wsi do
drugiej, a¿ póki nie zostanie u³apionym ten, który krzywdê pope³ni³. Wie, do
której lad z okrzykiem doszed³, dalej w lad goniæ nie chc¹c zap³aci za
g³owê. Ten dawny zapis statuuje wprawdzie zagro¿ony stosown¹ kar¹ obowi¹zek, a nie prawo cigania sprawcy przestêpstwa, ale dla przyjêcia koncepcji pocigu bezporedniego nie ma to istotnego znaczenia.
Pojêcie pocigu znane jest nie tylko literaturze procesu karnego, ale ma
tak¿e swoje miejsce w doktrynie kryminalistyki. Z regu³y pojmowane jest
przez pryzmat ró¿norodnych dzia³añ przedsiêbranych w celu ujêcia sprawcy
przestêpstwa, wzglêdnie osoby podejrzewanej o jego dokonanie, podejmowanych zazwyczaj po pope³nieniu przestêpstwa wobec osoby, która chc¹c unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej oddala siê z miejsca pope³nienia tego czynu13.
O wielkoci i rodzaju tego typu przedsiêwziêæ organizacyjnych, taktycznych,
a nawet technicznych decydowaæ bêd¹ takie elementy, jak rodzaj pocigu,
sposób ucieczki ciganego, stopieñ, w jakim jest on niebezpieczny, teren,
w jakim odbywa siê pocig itp.14
W przypadku pocigu podjêtego bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa ju¿ z samej nazwy wynika, ¿e czynnoci zmierzaj¹ce do schwytania
sprawcy oddalaj¹cego siê z miejsca zdarzenia musz¹ byæ podjête tu¿ po
realizacji przez przestêpcê czynnoci wykonawczych. Pocig taki podejmowany jest z regu³y albo przez samego pokrzywdzonego, albo osoby, które jako
pierwsze przyby³y na miejsce zdarzenia, zobaczy³y uciekaj¹cego sprawcê lub
zosta³y o jego ucieczce i wygl¹dzie poinformowane przez bezporednich
12 J. Sawicki, Wybór tekstów ród³owych z historii pañstwa i prawa polskiego, t. V, cz. 1,
Warszawa 1952, s. 56.
13 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruñ 1996, s. 34; T. Hanausek,
Kryminalistyka. Zarys wyk³adu, Kraków 1996, s. 141; B. Ho³yst, Kryminalistyka, Warszawa
1996, s. 295.
14 B. M³odziejowski, [w:] J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 122.
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wiadków zdarzenia15. Informacje dotycz¹ce faktu pope³nienia przez oznaczon¹ osobê przestêpstwa mog¹ jednak pochodziæ tak¿e z w³asnych obserwacji i spostrze¿eñ osoby dokonuj¹cej ujêcia. Tak bêdzie wtedy, gdy widoczne na
ubraniu lub ciele okrelonej osoby lady pope³nienia przestêpstwa, ewentualnie znalezione przy niej lub w jej miejscu zamieszkania albo pobytu wskazuj¹ jednoznacznie, i¿ to ona jest sprawc¹ przestêpstwa16.
Nale¿y odró¿niæ pocig bezporedni, o którym stanowi art. 243 § 1 k.p.k.,
od pocigu poredniego (w³aciwego), wypracowanego przez naukê kryminalistyki17. Ten ostatni oznacza planowe poszukiwanie osoby podejrzanej
o pope³nienie przestêpstwa w celu jej zatrzymania, zazwyczaj organizowany
jaki czas po pope³nieniu przestêpstwa i prowadzony w zasadzie a¿ do skutku, tj. do ujêcia osoby ciganej18. Przyjmuje siê tak¿e, ¿e pocig bezporedni
wobec jego negatywnego wyniku przeradza siê czasem w pocig poredni19.
Prowadzony jest on z regu³y przy u¿yciu na wiêksz¹ skalê rodków technicznych (transportowych, ³¹cznoci)20, ³¹cznie z wykorzystaniem opracowanego
portretu pamiêciowego lub zdjêæ poszukiwanych osób21 oraz rodków masowego przekazu22. W tym ostatnim sensie pocig poredni zbli¿ony jest do
karnoprocesowej instytucji poszukiwañ (art. 378 k.p.k.), przy czym  jak siê
zauwa¿a  treæ tej blankietowej czynnoci procesowej wype³niana jest czynnociami o charakterze operacyjnym23.
Pocig, o którym mowa w art. 243 § 1 k.p.k., musi byæ indywidualny
i bezporedni, tj. rozpoczêty zaraz po pope³nieniu przestêpstwa i trwaj¹cy
nieprzerwanie a¿ do momentu ujêcia sprawcy. Te dwa elementy, tj. zwi¹zek
czasowy (rozpoczêcie pocigu tu¿ po pope³nieniu przestêpstwa) oraz zwi¹zek
materialny (prowadzenie go w sposób nieprzerwany) decyduj¹ w prawnym
rozumieniu o bezporednioci podejmowanych dzia³añ24.
W odniesieniu do powy¿szych stwierdzeñ powstaje szereg w¹tpliwoci.
Pierwsza z nich wi¹¿e siê z odpowiedzi¹ na pytanie, jak d³ugo mo¿e trwaæ
pocig za domniemanym sprawc¹, aby nie utraci³ on cechy bezporednioci.
W praktyce najczêciej bêdziemy mieæ do czynienia z pocigiem trwaj¹cym
sekundy, minuty lub nawet godziny. Czy jednak mo¿na mówiæ o pocigu
15
16

Z. Czeczot, T. Tomaszewski, op. cit., s. 34.
W. Michalski, Ujêcie osoby podejrzanej o pope³nienie przestêpstwa w aspekcie karnomaterialnym, S³u¿ba MO 1979, nr 6, s. 729; L. Walpen, op. cit., s. 161; G. Stefani, G. Levasseur,
B. Bouloc, op. cit., s. 319.
17 R.A. Stefañski, op. cit., s. 241242; B. Dzido, rodki taktyczno-procesowe zmierzaj¹ce do
ujêcia ukrywaj¹cych siê sprawców przestêpstw, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy 1994, nr 2, s. 48 i n.
18 B. Ho³yst, op. cit., s. 297.
19 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, op. cit., s. 35.
20 Ibidem.
21 P. Horoszewski, Kryminalistyka, Warszawa 1955, s. 227.
22 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, op. cit., s. 35
23 Por. W. Smardzewski, op. cit., s. 53.
24 Ibidem, s. 52 i wskazana tam literatura.
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bezporednim, je¿eli pogoñ za sprawc¹ przeci¹ga siê do kilku dni? W literaturze przedmiotu w zasadzie nie starano siê stworzyæ jakiej sztywnej granicy okresu trwania pocigu bezporedniego, wyznaczaj¹c konkretne ramy czasowe o mniejszej lub wiêkszej rozpiêtoci. Jak s³usznie zauwa¿ono, wszelkie
tego typu kryteria nale¿a³oby uznaæ za dowolne, poniewa¿ ustawa ¿adnych
takich ograniczeñ nie przewiduje25. Przyjêto natomiast, ¿e ograniczeñ czasu
trwania pocigu bezporedniego nale¿y poszukiwaæ w istnieniu zwi¹zku czasowego i materialnego pomiêdzy chwil¹ pope³nienia przestêpstwa a ujêciem
jego sprawcy. Oznacza to w konsekwencji, ¿e mo¿na uznaæ za bezporedni
pocig trwaj¹cy nawet kilka dni, je¿eli zosta³ on podjêty zaraz po pope³nieniu
przestêpstwa i rozwija³ siê bez ¿adnych przerw a¿ do chwili ujêcia osoby,
która dopuci³a siê czynu przestêpnego26. Jakiekolwiek odst¹pienie od czynnoci zmierzaj¹cych do ujêcia sprawcy (np. na skutek zgubienia tropu), oznaczaæ bêdzie, ¿e drugi pocig podjêty za tym samym sprawc¹ nie bêdzie ju¿
spe³nia³ wymagañ okrelonych w art. 243 § 1 k.p.k. Ujêcie sprawcy w takiej
sytuacji bêdzie nosi³o cechy bezprawnoci. W konsekwencji sprawca móg³by
skutecznie broniæ siê przed takim bezprawnym zamachem, korzystaj¹c
z instytucji obrony koniecznej27. Zasada ta odnosiæ siê bêdzie nie tylko do
d³ugotrwa³ych, kilkudniowych dzia³añ pocigowych, ale tak¿e do pocigów,
które trwaj¹ zdecydowanie krócej.
Podczas dzia³añ pocigowych nie jest wymagany wzrokowy kontakt ze
sprawc¹. Nacisk k³adzie siê tu raczej na ci¹g³oæ i intensywnoæ dzia³añ
podejmowanych w celu schwytania uciekaj¹cego przestêpcy28. Oznacza to
zatem, ¿e pocigiem bezporednim jest tak¿e tzw. pogoñ po ladach, która
bêdzie mia³a miejsce wtedy, gdy np. osoba pokrzywdzona, ujawniaj¹c lady
dopiero co pope³nionego przestêpstwa, rusza w pocig za nieznanym mu
sprawc¹. Podjêcie pocigu bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa nie
oznacza jednak, ¿e musi siê on rozpocz¹æ natychmiast po ujawnieniu przestêpstwa. W pewnych sytuacjach pocig taki mo¿e rozpocz¹æ siê z niewielkim
opónieniem, a i tak bêdzie spe³nia³ wymogi pocigu bezporedniego. Z takim
przypadkiem mielibymy do czynienia np. wtedy, gdy bezporedni wiadek
usi³owania zabójstwa, zamiast natychmiastowego podjêcia pocigu za uciekaj¹cym przestêpc¹, udzieli najpierw rannemu pokrzywdzonemu niezbêdnej
pomocy medycznej, a dopiero potem ruszy w pocig za niedosz³ym zabójc¹.
Pocig bezporedni, o którym stanowi art. 243 § 1 k.p.k., w wiêkszoci
przypadków przybiera postaæ tzw. pocigu czo³owego. Pojêcie to oznacza pocig prowadzony bezporednio za okrelon¹ osob¹ lub osobami ustalon¹ lub
25
26

Ibidem.
A. Murzynowski, Areszt tymczasowy oraz inne rodki zapobiegaj¹ce uchylaniu siê od
s¹du, Warszawa 1963, s. 220.
27 W. Michalski, op. cit., s. 730.
28 L. Peiper, s. 109, cyt. za: R. A. Stefañski, op. cit., s. 242.

Ujêcie sprawcy na gor¹cym uczynku przestêpstwa...

233

domnieman¹ tras¹ ucieczki29. Natomiast tzw. pocig zaporowy to dzia³ania
zaporowe prowadzone przez Policjê na drogach spodziewanej trasy ucieczki
ciganego30.
Aby mo¿na by³o mówiæ o zgodnym z prawem ujêciu osoby na gor¹cym
uczynku pope³nienia przestêpstwa lub w pocigu podjêtym bezporednio po
jego pope³nieniu, musz¹ tak¿e zostaæ spe³nione inne warunki okrelone
w art. 243 § 1 k.p.k. Przepis ten wymaga, aby w chwili dokonywania ujêcia
osoby zachodzi³a obawa ukrycia siê jej lub nie mo¿na by³o ustaliæ jej to¿samoci.
Powy¿sze warunki wyznaczaj¹ zakres niezbêdnej potrzeby i dopuszczalnoci dokonywanego ujêcia. Ich przekroczenie grozi³oby przeistoczeniem siê
tej instytucji w samowolê i samos¹d31. Z punktu widzenia legalnoci dokonywanego ujêcia wystarczy, gdy zostanie spe³niony tylko jeden z tych warunków. Nale¿y jednak zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ, jaka zachodzi miêdzy
nimi. O ile bowiem warunek ukrycia siê ujêtej osoby jest niezale¿ny od
niemo¿noci stwierdzenia jej to¿samoci, o tyle niemo¿noæ ustalenia personaliów ujêtego powinna zazwyczaj uzasadniaæ obawê, ¿e osoba ta mo¿e siê
ukrywaæ32.
Obawa ukrycia siê sprawcy przestêpstwa, jako przes³anka ujêcia na
gor¹cym uczynku, powinna byæ oceniana na podstawie ca³okszta³tu okolicznoci zdarzenia, a w szczególnoci zachowania siê ujêtego po pope³nieniu
przestêpstwa oraz jego warunków osobistych. Obawa ta powinna istnieæ
w wiadomoci podmiotu dokonuj¹cego ujêcia33. Decydowaæ tu powinna subiektywna ocena dokonana przez podmiot, który schwyta³ sprawcê na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa lub w pocigu bezporednim. Na ocenê, czy istnieje uzasadniona obawa ukrycia siê tej osoby, powinny wp³yn¹æ
m.in. takie okolicznoci, jak jej ustabilizowana (b¹d te¿ nie) pozycja spo³eczna, maj¹tkowa, rodzinna, sta³e zajêcie itp.34 Obawê ukrycia mo¿e tak¿e
uzasadniaæ zachowanie siê ujêtej osoby po pope³nieniu przestêpstwa, polegaj¹ce przede wszystkim na podjêciu ucieczki zaraz po jego pope³nieniu. Równie¿ gro¿¹ca sprawcy surowa kara (czyli w zasadzie rodzaj przestêpstwa)
mo¿e decydowaæ o przyjêciu, ¿e zachodzi uzasadniona obawa ukrycia siê
przestêpcy dla unikniêcia odpowiedzialnoci karnej35.
Niemo¿noæ ustalenia to¿samoci ujêtego sprawcy przestêpstwa
zachodzi przede wszystkim w sytuacji, gdy sprawca nie jest znany osobie
29
30
31

T. Hanausek, op. cit., s. 141; B. Ho³yst, op. cit., s. 296.
B. M³odziejowski, [w:] J. Widacki (red.), op. cit., s. 124.
Por. Projekt ustawy postêpowania karnego, Warszawa  Lwów 19261927, s. 267, za:
W. Smardzewski, op. cit., s. 47.
32 W. Smardzewski, op. cit., s. 48.
33 Ibidem, s. 47.
34 Ibidem.
35 R.A. Stefañski, op. cit., s. 234.
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dokonuj¹cej ujêcia, nie posiada przy sobie ¿adnych dokumentów, na podstawie których mo¿na by stwierdziæ jego to¿samoæ, a nie jest w stanie natychmiast w dostateczny sposób jej uwiarygodniæ. Wydaje siê, ¿e warunek niemo¿noci ustalenia to¿samoci osoby ujêtej, która nie jest w stanie okazaæ siê
¿adnym dokumentem to¿samoci, nie zostanie spe³niony wtedy, gdy wiarygodna osoba potwierdzi jego personalia. Oczywicie w warunkach konkretnej
sytuacji faktycznej to dokonuj¹cy ujêcia musi ostatecznie zadecydowaæ, czy
owiadczenie osoby trzeciej potwierdzaj¹ce to¿samoæ sprawcy mo¿na uznaæ
za wiarygodne, czy te¿ nie.
W ramach dotychczasowych rozwa¿añ dokonano analizy karnoprocesowej regulacji instytucji ujêcia na gor¹cym uczynku. Nale¿y jednak zastanowiæ siê nad bardziej ogólnymi kwestiami, zwi¹zanymi np. z jej prawnym
charakterem. W pierwszej kolejnoci ustaliæ nale¿y, czy ujêcie to stanowi
rodzaj zatrzymania procesowego.
Analizuj¹c pogl¹dy doktryny funkcjonuj¹ce na gruncie regulacji kodeksu
postêpowania karnego z 1997 r., mo¿na wyodrêbniæ trzy postacie zatrzymania procesowego: 1) ujêcie sprawcy na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa (art. 243 k.p.k.), 2) zatrzymanie w trybie art. 244 § 1 k.p.k. oraz
3) zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie okrelonych osób na ¿¹danie
uprawnionego organu. Ten ostatni rodzaj zatrzymania obejmuje najliczniejsz¹ grupê zatrzymañ, które bêd¹ dokonywane na podstawie art. 75 § 2 k.p.k.,
art. 247 § 1 k.p.k., art. 285 § 2 k.p.k., art. 376 § 1 k.p.k. oraz art. 382 k.p.k.36
W zale¿noci od grupy zatrzymañ w celu przymusowego doprowadzenia
w doktrynie wyró¿nia siê dodatkowe podzia³y (np. z uwagi na osobê zatrzymywan¹)37.
Pomimo wielu ró¿nic, jakie zachodz¹ miêdzy nimi, niezmiennym skutkiem
w³aciwym dla ka¿dego z tych zatrzymañ bêdzie pozbawienie okrelonej osoby
wolnoci, tj. swobody postêpowania zgodnie z w³asn¹ wol¹, a w szczególnoci
mo¿liwoci swobodnego przemieszczania siê z miejsca na miejsce. Postawiæ
jednak nale¿y pytanie, czy odrêbnoci te nie bêd¹ decydowaæ o koniecznoci
odmiennego kwalifikowania instytucji ujêcia na gor¹cym uczynku.
W pierwszej kolejnoci zwróciæ nale¿y uwagê na okolicznoæ, ¿e chocia¿
art. 243 § 1 k.p.k. stanowi: ka¿dy mo¿e schwytaæ sprawcê na gor¹cym
uczynku przestêpstwa lub w pocigu bezporednim, w literaturze zgodnie
przyjmuje siê, i¿ przepis ten nie statuuje w omawianym zakresie uprawnienia dla organów procesowych. Oznacza to zatem, ¿e dla organów cigania
(Policji i organów, którym przys³uguj¹ podobne uprawnienia) podstaw¹ praw36
37

Tak np. K. Marsza³, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 369.
Tak np. wyró¿nia siê piêæ rodzajów zatrzymañ procesowych (patrz: G. Artymiak,
M. Rogalski, Z. Sobolewski [red.], Proces karny. Czêæ ogólna, Warszawa 2008, s. 194) b¹d te¿
cztery rodzaje (tak: R. Kmiecik, E. Skrêtowicz, Proces karny. Czêæ ogólna, Warszawa 2006,
s. 309).
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n¹ zatrzymania sprawcy przestêpstwa na gor¹cym uczynku lub w bezporednim pocigu nie bêdzie art. 243 § 1 k.p.k., ale przepis art. 244 § 1 k.p.k. Wydaje
siê, i¿ w³anie z tych powodów o przedmiotowej instytucji mówi siê niekiedy
jako o tzw. ujêciu obywatelskim. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e powy¿szej tezy nie
dezaktualizuje fakt, i¿ kodeks postêpowania karnego niekiedy pos³uguje siê
sformu³owaniem ujêcie w odniesieniu do takich przypadków, które mog³yby
sugerowaæ, i¿ ujêcie to mo¿e byæ dokonywane równie¿ przez funkcjonariuszy
Policji. Chodzi tu zw³aszcza o regulacje art. 325c pkt 1b k.p.k. oraz art. 517b
§ 1 k.p.k. Ten pierwszy przepis w odniesieniu do dochodzenia stanowi, i¿ tej
formy postêpowania przygotowawczego nie stosuje siê wobec podejrzanego
pozbawionego wolnoci w tej lub innej sprawie, chyba ¿e chodzi o sprawcê
ujêtego na gor¹cym uczynku lub bezporednio potem, który zosta³ tymczasowo aresztowany. Z kolei przepis art. 517b § 1 k.p.k., okrelaj¹c przes³anki
postêpowania przyspieszonego, stanowi, i¿ dla tego trybu konieczne jest
m.in. ujêcie sprawcy na gor¹cym uczynku lub bezporednio potem, zatrzymanie, doprowadzenie sprawcy w ci¹gu 48 godzin do s¹du oraz wreszcie przekazanie go s¹dowi wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postêpowaniu
przyspieszonym. Nale¿y przyj¹æ, i¿ u¿ycie przez ustawodawcê w tego rodzaju
regulacjach sformu³owania ujêcie na gor¹cym uczynku nie uzasadnia tezy,
jakoby przedmiotowe ujêcie w rozumieniu art. 243 k.p.k. mog³o byæ dokonywane przez funkcjonariuszy Policji. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ w przedmiotowych przypadkach zamierzeniem ustawodawcy by³o jedynie wskazanie swoistej oczywistoci pope³nienia przez sprawcê przestêpstwa, a nie ujmowanie
jej w kategorii instytucji okrelonej w art. 243 k.p.k.
Odrêbnoæ instytucji ujêcia osoby na gor¹cym uczynku, w porównaniu
z zatrzymaniem w³aciwym (art. 244 k.p.k.) oraz grup¹ zatrzymañ zwi¹zanych z przymusowym doprowadzeniem, poci¹gaæ bêdzie za sob¹ inne konkretne procesowe implikacje. Tak np. w przypadku ujêcia na gor¹cym uczynku nie bêd¹ mia³y zastosowania te regulacje, które stosuje siê w odniesieniu
do pozosta³ych rodzajów zatrzymañ. Dotyczy to w pierwszym rzêdzie przepisów normuj¹cych tryb postêpowania z osob¹ zatrzyman¹, a w szczególnoci
obowi¹zku poinformowania jej o przyczynie zatrzymania, o przys³uguj¹cych
jej prawach, a zw³aszcza prawie do wniesienia do s¹du za¿alenia na zatrzymanie czy te¿ protokolarnego utrwalania tej czynnoci.
W przypadku ujêcia osoby na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa nie maj¹ tak¿e zastosowania regu³y wyznaczaj¹ce maksymalny dopuszczalny czas trwania pozbawienia wolnoci w ramach tego rodka przymusu.
Chodzi tu oczywicie o unormowania przewidziane zarówno w art. 41 ust. 3
Konstytucji RP, jak i art. 248 § 1 i 2 k.p.k. Obydwie regulacje przewiduj¹
48-godzinny, podstawowy, maksymalny czas zatrzymania, po up³ywie którego
nale¿y bezwzglêdnie zatrzymanego zwolniæ, chyba ¿e przed jego up³ywem
zatrzymany zostanie przekazany do dyspozycji s¹du wraz z wnioskiem pro-
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kuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wówczas to bowiem
rozpoczyna swój bieg dodatkowy, 24-godzinny okres, po up³ywie którego nale¿y zwolniæ zatrzymanego, je¿eli przed up³ywem tego czasu nie dojdzie do
dorêczenia podejrzanemu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania.
Dodaæ tak¿e nale¿y, i¿ w odniesieniu do instytucji ujêcia na gor¹cym
uczynku nie bêd¹ mia³y zastosowania przepisy rozdz. 58 k.p.k. dotycz¹ce
odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone nies³usznym zatrzymaniem. Przepis art. 552 § 4 k.p.k. umo¿liwia dochodzenie roszczeñ
odszkodowawczych w przypadku niew¹tpliwie nies³usznego zatrzymania,
jednak¿e nie obejmuje ujêcia na gor¹cym uczynku.
Wydaje siê, i¿ wszystkie powy¿ej wskazane odmiennoci powoduj¹, i¿
przedstawiciele doktryny traktuj¹ ujêcie osoby na gor¹cym uczynku jako
szczególn¹ postaæ zatrzymania, zwan¹ czasem zatrzymaniem przez osobê
prywatn¹38.
Na instytucjê ujêcia na gor¹cym uczynku nale¿y spojrzeæ jeszcze z innego punktu widzenia. Analizy wymaga w szczególnoci kwestia okrelenia jej
funkcji.
Powszechnie przyjmuje siê, i¿ instytucja ta stanowi z jednej strony prawo, z drugiej za moralny obowi¹zek ka¿dego obywatela znajduj¹cego siê
w okrelonej sytuacji faktycznej39. Obowi¹zku tego, o zdecydowanie pozaprawnym charakterze, nie sposób jednak w ¿adnej formie wyegzekwowaæ.
Jak s³usznie siê podkrela, nie mo¿na na przeciêtnego obywatela nak³adaæ
pozytywnego obowi¹zku cigania przestêpcy, nie mo¿na go zmuszaæ, by porzuca³ swoje zajêcia i zwyk³e obowi¹zki po to, by zatrzymaæ lub cigaæ sprawców przestêpstw40. Regulacja art. 243 k.p.k. nie oznacza zatem z ca³¹ pewnoci¹ przerzucenia na obywateli obowi¹zku cigania przestêpców41.
Czym zatem kierowa³ siê ustawodawca wprowadzaj¹c do kodeksu takie
uprawnienie? Czy motywem tym by³a tylko i wy³¹cznie potrzeba stworzenia
dla postêpowania karnego odpowiednich warunków, w ramach których mo¿liwe bêdzie realizowanie jego podstawowych zadañ? Czy te¿ mo¿e ustawodawca chcia³ w ten sposób stworzyæ dobre prawo obywatela, zezwalaj¹ce
mu na naturaln¹ reakcjê obronn¹ skierowan¹ przeciwko sprawcy przestêpstwa aktualnie dokonywanego albo sprawcy, który ucieka bezporednio po
jego pope³nieniu?42 Dzia³ania maj¹ce na celu ujêcie przestêpcy, bêd¹ce zara38 E. Skrêtowicz, Zatrzymanie jako rodek przymusu, Problemy Praworz¹dnoci 1970,
nr 910, s. 8.
39 W. Smardzewski, op. cit., s. 46.
40 A. Mogilnicki, E. S. Rappaport, Kodeks postêpowania karnego, cz. II: Motywy ustawodawcze, Warszawa 1929, s. 196; cyt. Za: R.A. Stefañski, op. cit., s. 240241.
41 W. Smardzewski, op. cit., s. 46.
42 Ibidem.
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zem przejawem inicjatywy walki z przestêpczoci¹, maj¹ niebagatelne znaczenie spo³ecznie43. Regulacja art. 243 k.p.k. umo¿liwia schwytanie sprawców przestêpstw nie tylko wtedy, gdy dokonuj¹cy ujêcia broni w ten sposób
swoich w³asnych dóbr zagro¿onych przestêpnym dzia³aniem, ale tak¿e wtedy,
gdy osoba uprawniona na podstawie omawianego przepisu chroni dobra innych osób.
Pomimo uregulowania instytucji ujêcia w ramach kodeksu postêpowania
karnego, w literaturze wyra¿ono pogl¹d o karnomaterialnym charakterze
normy art. 243 k.p.k.44 Twierdzi siê mianowicie, ¿e ujêcie na gor¹cym uczynku lub w pocigu podjêtym bezporednio po pope³nieniu przestêpstwa stanowi okolicznoæ wy³¹czaj¹c¹ bezprawnoæ dzia³añ, których nastêpstwem jest
ujêcie sprawców pope³nionych przestêpstw. Jest to okolicznoæ samodzielna,
najczêciej zaliczana do grupy okolicznoci wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoæ
karn¹ ze wzglêdu na wykonywanie swych praw i obowi¹zków45, choæ zwraca
siê tak¿e uwagê na jej podobieñstwo do kontratypu obrony koniecznej46. Ten
ostatni pogl¹d wynika raczej z tego, i¿ obydwie instytucje s¹ w pewien sposób skorelowane czasowo. Obrona konieczna umo¿liwia dla odparcia bezprawnego zamachu stosowanie adekwatnych do jego niebezpieczeñstwa rodków obrony. Zgodnie z treci¹ art. 25 k.k., ich stosowanie powinno nast¹piæ
w okrelonym czasie, tj. w trakcie trwania zamachu. Przedwczesna b¹d
spóniona obrona nie stanowi realizacji ustawowych uprawnieñ i oznacza
przekroczenie granic tej¿e instytucji. Nie oznacza to jednak, i¿ pokrzywdzony
zamachem z chwil¹, gdy sprawca zaprzestaje bezprawnych zachowañ, nie
mo¿e reagowaæ na takie bezprawie. Swoistym przed³u¿eniem instytucji
obrony koniecznej, a w zasadzie po¿¹danej obywatelskiej reakcji na przestêpstwo bêdzie w³anie instytucja ujêcia sprawcy na gor¹cym uczynku. Tu bowiem zarówno pokrzywdzony, jak i ka¿da inna osoba mog¹ stosowaæ niezbêdn¹ dla ujêcia sprawcy przestêpstwa przemoc, tak aby nie dopuciæ, by
sprawca poprzez ucieczkê unikn¹³ odpowiedzialnoci karnej.
Przyznanie obywatelom tego typu uprawnieñ wcale nie oznacza, ¿e przymus stosowany przez dzia³aj¹c¹ w jego ramach osobê jest równoznaczny
z przymusem pañstwowym, a osoba ta staje siê przez to funkcjonariuszem
Pañstwa. W dalszym ci¹gu bowiem jest ona nadal zwyk³ym obywatelem,
tyle tylko, ¿e realizuj¹cym swe ustawowe uprawnienia pozwalaj¹ce na wkroczenie w sferê wolnoci innych ludzi.
43
44
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W. Michalski, op. cit., s. 731.
Ibidem, s. 723 i n.
J. Bafia, K. Miodulski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987,
s. 127128; W. wida, Prawo karne. Czêæ ogólna, Wroc³aw 1975, s. 158. Porównaj równie¿
wyrok SN z dnia 10 listopada 1936 r., 2K 1084/36, Zb. O. 1937, z. 5, poz. 5; A. Marek, J. Satko,
Okolicznoci wy³¹czaj¹ce bezprawnoci czynu, Warszawa 2000, s. 139.
46 W. Michalski, op. cit., s. 732.
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Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e instytucja ujêcia osoby na gor¹cym uczynku
pope³nienia przestêpstwa wywo³uje w prawie karnym podwójn¹ implikacjê.
Pierwsza z nich  o karnomaterialnej naturze  powoduje uchylenie bezprawnoci dzia³añ, które w normalnych warunkach mog³yby stanowiæ przestêpstwo. Druga z kolei dotyczy sfery karnoprocesowej. Jest to bowiem
instytucja niezwykle potrzebna z punktu widzenia dzia³añ procesowych,
zwi¹zanych z ujawnieniem faktu pope³nienia jakiego przestêpstwa, wykrycia i schwytania jego sprawcy. Nie trzeba nikogo przekonywaæ, ¿e dla skutecznoci dzia³añ wykrywczo-procesowych istotne znaczenie ma czas, który
up³ywa od chwili pope³nienia przestêpstwa do podjêcia przez organ cigania
pierwszych dzia³añ. Zachodzi miêdzy nimi prosta zale¿noæ. Im krótszy jest
to okres, tym z regu³y wiêksza jest skutecznoæ cigania. Schwytanie na
miejscu pope³nienia przestêpstwa lub nied³ugo potem jego potencjalnego
sprawcy w zdecydowanej wiêkszoci przypadków praktycznie przes¹dzi
o koñcowym sukcesie dzia³añ procesowych. Dla skutecznoci tych dzia³añ nie
ma wiêkszego znaczenia to, czy ujêcia tego dokona osoba prywatna (pokrzywdzony b¹d osoba trzecia), czy te¿ sprawca zostanie schwytany przez
funkcjonariuszy organów cigania. Nale¿y jednoczenie zaznaczyæ, ¿e policyjne zatrzymanie na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa stanowi raczej sytuacjê wyj¹tkow¹. Zazwyczaj bowiem organa cigania dowiaduj¹ siê
o pope³nieniu przestêpstwa post factum. Co do zasady, bezporednimi wiadkami zdarzeñ przestêpnych s¹ bowiem zwyczajni obywatele, z regu³y sami
pokrzywdzeni. Naturaln¹ ich reakcj¹ w takich sytuacjach powinno byæ podjêcie dzia³añ obronnych przeciwko osobie sprawcy takiego przestêpstwa b¹d
te¿ dzia³añ zmierzaj¹cych do zabezpieczenia osoby sprawcy dla potrzeb
przysz³ego procesu.
O ile zatem prawo karne materialne umo¿liwia zgodne z prawem podjêcie dzia³añ w celu odparcia bezprawnego zamachu (w ramach kontratypu
obrony koniecznej), o tyle uzupe³nieniem rodków prawnych obywatela
w zakresie pozytywnej reakcji w zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem,
w odniesieniu nie tylko do chwili jego pope³nienia, ale tak¿e do okresu
bezporednio po nim nastêpuj¹cego, jest w³anie regulacja art. 243 k.p.k.
Przepis ten umo¿liwia ka¿demu cz³owiekowi podjêcie takich dzia³añ bez obawy poci¹gniêcia go do odpowiedzialnoci karnej. Jednoczenie poprzez zabezpieczenie osoby sprawcy przestêpstwa, czy to dla podjêcia decyzji w kwestii zastosowania tymczasowego aresztowania, czy te¿ dla dalszych czynnoci
procesowych, zostanie zabezpieczony równie¿ prawid³owy tok ewentualnego
postêpowania karnego47.
Dzia³ania osoby nie bêd¹cej funkcjonariuszem organu cigania podejmowane w ramach instytucji ujêcia na gor¹cym uczynku nie mog¹ jednak byæ
47

W. Smardzewski, op. cit., s. 47.
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traktowane jako czynnoci operacyjno-rozpoznawcze, czynnoci sprawdzaj¹ce
(art. 307 k.p.k.) ani tym bardziej jako czynnoci procesowe podejmowane np.
w ramach instytucji faktycznego wszczêcia postêpowania karnego (art. 308
k.p.k.). Wszystkie one musz¹ byæ bowiem podejmowane przez w³aciwe organy pañstwa. Mo¿na postawiæ tak¿e tezê, i¿ z uwagi na to, ¿e czynnoci te
podejmowane s¹ przez podmiot nie bêd¹cy uczestnikiem procesu, to w zasadzie nie s¹ to czynnoci procesowe, mimo ¿e wykazuj¹ wszelkie pozory takich
czynnoci48. Zreszt¹ w literaturze przedmiotu przyjmuje siê, ¿e w wyniku
ujêcia dochodzi do zatrzymania osoby jeszcze przed wszczêciem postêpowania karnego49.
Reasumuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, nale¿y przyj¹æ, i¿ ujêcie na gor¹cym uczynku stanowi niew¹tpliwie formê krótkotrwa³ego pozbawienia wolnoci. Pozbawienie wolnoci nie nastêpuje tu jednak z mocy dzia³añ organów
pañstwa. Nadto w odró¿nieniu od instytucji zatrzymania ustawodawca nie
okreli³ tu w ogóle maksymalnego czasu jego trwania. Pos³u¿enie siê konstrukcj¹ niezw³ocznoci w odniesieniu do kwestii oddania w rêce Policji
ujêtej osoby wymusza podjêcie takich dzia³añ, aby schwytany sprawca zosta³
przekazany organom Policji w jak najkrótszym czasie. Z drugiej jednak strony konstrukcja ta dopuszcza takie przypadki, w których owa niezw³ocznoæ
oznaczaæ bêdzie w praktyce okres zdecydowanie przekraczaj¹cy ustawowe
okresy przewidziane dla instytucji zatrzymania osoby. Taki stan mo¿e budziæ
uzasadniony sprzeciw, jednak¿e wydaje siê, i¿ nale¿y to traktowaæ jako niezbêdn¹ koniecznoæ.
Mo¿na przyj¹æ, i¿ obecne regulacje prawne instytucji ujêcia na gor¹cym
uczynku mieszcz¹ siê w konstytucyjnych standardach ochrony nietykalnoci
i wolnoci osobistej. Tego rodzaju wartoci w myl art. 41 ust. 1 Konstytucji
RP podlegaj¹ ochronie prawnej. Pozbawienie lub ograniczenie wolnoci mo¿e
nast¹piæ tylko na zasadach i w trybie okrelonym ustaw¹. Powy¿szy przepis
statuuje tê ogóln¹ zasadê w odniesieniu do wszelkich form ograniczania
i pozbawienia wolnoci, tj. zarówno zwi¹zanych, jak i nie zwi¹zanych z procesem karnym. Wydaje siê, ¿e w jej zakresie mieci siê równie¿ instytucja
ujêcia sprawcy na gor¹cym uczynku. W odniesieniu do niej szczególnego
znaczenia nabiera w³anie regu³a ustawowej podstawy do ingerencji w wolnoæ osobist¹. W kolejnych regulacjach prawodawca wskaza³ pewne standardy postêpowania z osob¹ pozbawion¹ wolnoci w zakresie s¹dowej kontroli
tego aktu, okresu zatrzymania czy te¿ postêpowania z osob¹ pozbawion¹
wolnoci. Wydaje siê jednak, i¿ wszystkie te sytuacje nie mog¹ odnosiæ siê do
formy pozbawieniem wolnoci osoby przez osobê prywatn¹, nawet jeli dzia³a
ona w granicach ustawowego upowa¿nienia okrelonego w art. 243 k.p.k. Nie
48
49

Ibidem, s. 53.
T. Gardocka, Postêpowanie karne. Podrêcznik akademicki, Warszawa 2005, s. 154.
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wszystkie zatem standardy postêpowania z osob¹ pozbawion¹ wolnoci okrelone przez przepisy Konstytucji RP mog¹ mieæ zastosowanie do ujêcia obywatelskiego. Nie oznacza to jednak, i¿ ustawodawca nie wyznaczy³ prawnych
granic postêpowania z osob¹ ujêt¹ na gor¹cym uczynku lub w pocigu bezporednim. Wydaje siê, i¿ w pierwszej kolejnoci poszukiwaæ ich nale¿y przede
wszystkim w samej regulacji art. 243 k.p.k. Tu bowiem okrelone zosta³y nie
tylko warunki ujêcia, ale równie¿ tryb postêpowania z osob¹ ujêt¹, tzn. czas
pozbawienia jej wolnoci (niezw³oczne przekazane w rêce Policji). Powy¿sze
granice wyznacza równie¿ art. 41 ust. 4 Konstytucji RP w zakresie, w jakim
chodzi o humanitarne traktowanie osoby ujêtej.

Summary
The apprehension red-handed as needed civil reaction for
a crime and constitutional standards of immunity and
personal liberty protection
The paper examines the grounds of institution of the apprehension
red-handed in the Polish Criminal Procedure Code. According to art. 243
CPC, everyone has the right to catch perpetrator of a crime red-handed or
just after and turn him over to the Police. This article analizes problems of
accordance with constitutional standards of immunity and personal liberty
protection. Author shows differences between detention in flagranti and the
Police detention (art. 244 CPC).
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Porz¹dkowe akty prawa miejscowego wydawane
przez terenowe organy administracji rz¹dowej
i organy gminy oraz powiatu
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.1 wprowadzi³a zamkniêty system
róde³ prawa oparty na pozytywistycznym rozumieniu prawa. W rozdziale
III Konstytucji RP zosta³y enumeratywnie wymienione ród³a prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, w tym akty prawa miejscowego2. System róde³
prawa nale¿y traktowaæ dychotomicznie, tzn. uznaæ, ¿e dany akt prawny musi
mieæ charakter albo powszechnie obowi¹zuj¹cy, albo charakter aktu prawa
wewnêtrznego3. Taka koncepcja zamkniêtego katalogu róde³ prawa wydaje
siê po¿yteczna przede wszystkim ze wzglêdu na potrzebê zagwarantowania
standardu legalnoci dzia³añ administracji publicznej i kontrolowania tego
dzia³ania4. W normatywnej koncepcji róde³ prawa najs³abszym ogniwem jest
prawo miejscowe. Odnieæ to nale¿y w szczególnoci do braku katalogu organów prawotwórczych i dopuszczalnych prawnych form jego stanowienia5.
1
2

Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
A. Ba³aban, ród³a prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Przegl¹d Sejmowy 1997, nr 5, s. 34.
3 Por. P. Winczorek, ród³a prawa w projekcie Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Przegl¹d Legislacyjny 1996, nr 4, s. 2021; S. Wronkowska, ród³a
prawa w projekcie Konstytucji Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Przegl¹d
Legislacyjny 1996, nr 4, s. 39; A. Gwi¿d¿, Kilka uwag o tworzeniu prawa pod rz¹dami nowej
konstytucji, Gdañskie Studia Prawnicze, t. III, 1998, s. 101; J. Ciapa³a, Prawo miejscowe, [w:]
Zarys prawa samorz¹du terytorialnego, pod. red. M. Ofiarskiej, J. Ciapa³y, Poznañ 2001, s. 170;
W. P³owiec, Koncepcja aktu prawa wewnêtrznego w Konstytucji RP, Poznañ 2006, s. 1213; zob.
tak¿e wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. akt K 28/98, OTK ZU 1999, nr 7, poz. 165;
wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 141.
4 Por. J. Zimmermann, ród³a prawa administracyjnego  wprowadzenie, [w:] ród³a
prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana
Langroda, pod. red. J. Zimmermanna i P. Dobosza, Kraków 2005, s. 58.
5 Por. M. Kulesza, Przepisy administracyjne w zamkniêtym systemie róde³ prawa oraz
Opinia dla Trybuna³u Konstytucyjnego, Samorz¹d Terytorialny, 2000, nr 9, s. 6, 10; B. Dolicki,
Akty prawa miejscowego w wietle orzecznictwa, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa
administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wroc³aw 2009, s. 213214.
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Akty prawa miejscowego stanowi¹ m.in. przepisy porz¹dkowe wydawane
wy³¹cznie na podstawie upowa¿nieñ ustawowych zawartych w ustrojowych
ustawach samorz¹dowych6, w ustawie o administracji rz¹dowej w województwie7 oraz w innych ustawach szczególnych8. Konstrukcja upowa¿nienia
wskazuje, ¿e przepisy porz¹dkowe nie stanowi¹ wykonania ustawy, lecz tworz¹ materiê nieunormowan¹ przepisami prawa, wprowadzaj¹c w szczególnych sytuacjach nakazy i zakazy okrelonego zachowania9. Do stanowienia
porz¹dkowych aktów prawa miejscowego w formie uchwa³ uprawnione s¹
obecnie organy gminy i powiatu. Natomiast na poziomie województw uprawnienia do stanowienia porz¹dkowych aktów prawa miejscowego posiadaj¹
jedynie organy administracji rz¹dowej10, w ustawie o samorz¹dzie województwa brakuje bowiem generalnej klauzuli kompetencyjnej do ich tworzenia11.
Jako uzasadnienie takiej regulacji wskazuje siê, ¿e celowe i zarazem wystarczaj¹ce jest wyposa¿enie organów administracji rz¹dowej w kompetencje do
interwencji porz¹dkowej w sytuacjach zagro¿enia podstawowych dóbr na obszarze województwa12.
Ustawy ustrojowe przewiduj¹ trzy niezbêdne przes³anki, które ³¹cznie
umo¿liwiaj¹ stanowienie aktów prawa miejscowego zawieraj¹cych przepisy
porz¹dkowe:
1) dotycz¹cych stanu prawnego (przes³anka obiektywna),
2) dotycz¹cych stanu faktycznego (przes³anka subiektywna),
6 Art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.).
7 Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie
(tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 80, poz. 872 ze zm.).
8 Por. np. art. 55 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo³ówstwie (Dz.U. nr 62, poz. 574 ze
zm.); art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1502 ze zm.); art. 45 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakanych
zwierz¹t (Dz.U. nr 69, poz. 625 ze zm.).
9 J. wi¹tkiewicz, Prawo miejscowe pod rz¹dem Konstytucji z 1997 r., Przegl¹d Legislacyjny 2000, nr 1, s. 89.
10 Chodzi tu g³ównie o wojewodów (art. 40 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie upowa¿nia wprost do ich wydawania jedynie wojewodê), nale¿y jednak podkreliæ (co nie
jest dostrzegane przez wszystkich autorów  por. m.in.: J. Ciapa³a, Powszechnie obowi¹zuj¹ce
akty prawa miejscowego, Przegl¹d Sejmowy 2000, nr 3; J. wi¹tkiewicz, op. cit., s. 93;
M. Kotulski, Akty prawa miejscowego w wietle uregulowañ ustrojowych, Kwartalnik Prawa
Publicznego 2001, nr 1, s. 61), ¿e do wydawania przepisów porz¹dkowych upowa¿nione s¹
tak¿e organy administracji niezespolonej, co wynika z art. 40 ust. 1 w zw. z art. 39 i 41 ust. 1
ustawy o administracji rz¹dowej w województwie i potwierdzone jest istniej¹cymi w ustawach
szczególnych upowa¿nieniami.
11 Odmienny pogl¹d wyra¿a S Cielak, który wymienia art. 89 ustawy o samorz¹dzie
województwa jako podstawê do stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porz¹dkowym, nie uzasadnia jednak tego stanowiska. Por. S. Cielak, Prawotwórstwo samorz¹dowe,
Casus 1999, nr 12, s. 44.
12 D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego, Bydgoszcz  Kraków 2003,
s. 166.
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3) dotycz¹cych obszaru wystêpowania zagro¿enia (przes³anka terytorialna)13.
Jak ju¿ wspomnia³em, akty prawa miejscowego o charakterze porz¹dkowym, w przeciwieñstwie do aktów wykonawczych, nie s¹ wydawane w celu
szczegó³owej realizacji okrelonych ustawowych unormowañ materialnoprawnych, lecz w celu uregulowania pewnej sfery stosunków spo³ecznych,
któr¹ nie zaj¹³ siê ustawodawca, a której granice wyznacza jedynie przedmiot regulacji (ochrona ¿ycia, zdrowia itp.). Chodzi wiêc o normowanie sytuacji lokalnych o charakterze szczególnym, nadzwyczajnym, co do których nie
istniej¹ regulacje ogólnopañstwowe14. G³ównym celem przes³anki obiektywnej jest zatem stworzenie mo¿liwoci wype³nienia ewentualnych luk w prawie powszechnie obowi¹zuj¹cym, które mog¹ pojawiæ siê na tle specyfiki
lokalnej w sytuacji, gdy dane zagro¿enie lub stan faktyczny nie jest unormowany prawnie15. Przepisy te maj¹ wiêc charakter uzupe³niaj¹cy system
róde³ prawa16.
Z treci upowa¿nienia do stanowienia aktów prawa miejscowego o charakterze porz¹dkowym wynika, ¿e przedmiotem ich normowania mog¹ byæ
wy³¹cznie stosunki spo³eczne o charakterze nieprawnym, tj. nieuregulowanym w innych przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych. Innymi s³owy, uregulowanie okrelonej materii w drodze przepisów ogólnopañstwowych [ ]
wy³¹cza regulacjê w tym zakresie przepisami porz¹dkowymi17. Przepisy takie mog¹ byæ wydawane w oparciu o sprecyzowany cel (klauzulê generaln¹)
poprzez ustanawianie zakazów i nakazów okrelonego zachowania siê, gdy
jest to niezbêdne dla ochrony ¿ycia, zdrowia obywateli, zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego18. Wojewoda mo¿e stanowiæ przedmiotowe regulacje tak¿e dla ochrony mienia19, a rada powiatu dla ochrony
13

Por. D. D¹bek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 129134; M. Smaga, Administracja
publiczna w czasie klêski ¿ywio³owej, Kraków 2004, s. 212.
14 Por. wyrok NSA z dnia 21 grudnia 1993 r., sygn. akt SA/Kr 1773/93, ONSA 1994, nr 4,
poz. 162; wyrok NSA z dnia 6 marca 1992 r., sygn. akt SA/Po 147/91, Monitor Prawniczy
1993, nr 3, poz. 90; uchwa³ê NSA z dnia 16 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 8/96, ONSA 1997,
nr 2, poz. 50; wyrok NSA z dnia 21 grudnia 1993 r., sygn. akt SA/Kr 1773/93, ONSA 1994, nr 4,
poz. 162; wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r., sygn. akt I SA/Lu I SA/Lu 882/02, Finanse
Komunalne 2003, nr 4, s. 53; wyrok NSA z dnia 21 grudnia 1993 r., sygn. akt SA/Kr 1773/93,
ONSA 1994, nr 4, poz. 162; wyrok WSA w Krakowie z 22 listopada 2005 r., III SA/KR 953/05,
niepublikowany.
15 Por. J. Ciapa³a, Powszechnie obowi¹zuj¹ce akty prawa miejscowego , s. 45; J. Jagielski, Przepisy porz¹dkowe wojewody i gminy, Cz³owiek i rodowisko 1992, nr 12; B. Dolicki,
Akty prawa miejscowego w wietle orzecznictwa, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa
administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wroc³aw 2009, s. 221224.
16 M. Szewczyk, K. Ziemski, Prawo miejscowe a przepisy gminne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1992, z. 1, s. 73.
17 E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, nr 2, s. 30.
18 Art. 40 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
19 Art. 40 ust. 1 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie.

244

Zbigniew Kopacz

mienia oraz rodowiska naturalnego, ale za to wy³¹cznie w przypadkach
szczególnie uzasadnionych, je¿eli przyczyny te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy20. W ustawach materialnych upowa¿niaj¹cych organy
administracji niezespolonej przewidziano ponadto, np.: ochronê ¿ywych zasobów morza i zachowania porz¹dku przy po³owach w upowa¿nieniu dla
okrêgowych inspektorów rybo³ówstwa morskiego21, zagro¿enie wystêpowania lub wyst¹pienie choroby zakanej zwierz¹t w upowa¿nieniu dla powiatowego lekarza weterynarii22 czy te¿ ¿ycie, zdrowie, mienie, ochrona rodowiska morskiego na morzu, w porcie, przystani oraz w pasie technicznym
w upowa¿nieniu dla dyrektora urzêdu morskiego23. Przes³anki te mog¹ powodowaæ w praktyce dylematy wynikaj¹ce w znacznej mierze z braku mo¿liwoci pe³nego i ostatecznego zdefiniowania wielu podstawowych czynników
sk³adaj¹cych siê na ich treæ24. Treci tych pojêæ nie mo¿na raz na zawsze
ustaliæ, s¹ one bowiem zmienne i zale¿ne od wielu czynników. Na ustalenie
ich zakresu znaczeniowego maj¹ bowiem wp³yw wyznaczane standardy zachowañ w danej grupie spo³ecznej, zmieniaj¹ce siê warunki ¿ycia, a wraz
z nimi pogl¹dy i przepisy prawne25. Zatem funkcj¹ przes³anki subiektywnej
jest to, aby przepisy porz¹dkowe by³y stanowione w celu ochrony tych stanów
rzeczy, tych wartoci, które s¹ enumeratywnie wyliczone w ustawach ustrojowych lub materialnych26. W konsekwencji w drodze przepisów porz¹dkowych
np. rada gminy nie mo¿ne okrelaæ strefy p³atnego parkowania27.
Nale¿y podkreliæ, ¿e katalog dóbr jest inny, a przyczyny tego zró¿nicowania nie s¹ znane. Podobnie jak D. D¹bek, nie znajdujê ¿adnych racjonalnych argumentów przemawiaj¹cych za pozbawieniem gmin mo¿liwoci
regulowania przepisami porz¹dkowymi dzia³añ s³u¿¹cych ochronie mienia
i rodowiska naturalnego. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e omawiane zró¿nicowanie przes³anek nie by³o przez ustawodawcê zamierzone, lecz raczej zo20
21
22

Art. 41 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Zob. art. 55 ustawy o rybo³ówstwie.
Zob. art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t.
23 Zob. art. 48 ustawy o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej.
24 M. M¹czyñski, Samorz¹d terytorialny a ochrona bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego
na szczeblu lokalnym, [w:] Funkcjonowanie samorz¹du terytorialnego  dowiadczenia i perspektywy, t. I, pod red. S. Dolaty, Opole 1998, s. 183; B. Dolicki, Akty prawa miejscowego
w wietle orzecznictwa [w:] Nowe problemy badawcze , s. 224229.
25 M. Kotulski, Zapewnienie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego jako zadanie samorz¹du terytorialnego, Samorz¹d Terytorialny 2001, nr 9, s. 17.
26 Por. np. wyrok TK z dnia 8 lipca 2003 r., sygn. akt P 10/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 62,
w którym stwierdzono, ¿e przepisy porz¹dkowe mog¹ byæ wydawane wy³¹cznie w celu ochrony
wymienionych w ustawie dóbr. Podobnie wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2004 r., sygn. akt GSK
1132/04, OSP 2005, nr 9, poz. 109; wyrok NSA z dnia 14 marca 1997 r., sygn. akt II SA 576/96,
Prawo Gospodarcze 1997, nr 8, s. 34.
27 Dlatego, ¿e upowa¿nienie do ustanowienia sfery p³atnego parkowania zawarte jest
w art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r., nr 19, poz. 115 ze zm.).
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sta³o spowodowane niedostatkami procesu legislacyjnego, a w szczególnoci
za brakiem nale¿ytej koordynacji w czasie tworzenia ustaw ustrojowych
nowych szczebli samorz¹du terytorialnego. St¹d jako wniosek de lege ferenda
nale¿a³oby postulowaæ ujednolicenie warunków okrelaj¹cych dopuszczalnoæ
regulacji porz¹dkowych28.
Dla pe³nego zrealizowania upowa¿nienia do stanowienia przepisów porz¹dkowych konieczne jest zaistnienie równie¿ przes³anki terytorialnej.
Szczególny charakter aktów porz¹dkowych w powy¿ej opisanych sferach
potwierdzaj¹ zasady dotycz¹ce regu³ ich stanowienia. Zasadniczo uprawnione s¹ do tego rady (gminy i powiatu) oraz wojewoda i organy administracji
niezespolonej, wyj¹tkowo ustawodawca dopuszcza jednak mo¿liwoæ ich stanowienia w przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki w gminie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w formie zarz¹dzenia29, a w powiecie przez
zarz¹d powiatu w formie uchwa³30.
Zasadniczo wymogi formalne odnosz¹ce siê do uchwa³ porz¹dkowych zarz¹du powiatu31 s¹ takie same jak do uchwa³ rad, choæ istniej¹ od tej zasady
wyj¹tki, które wynikaj¹ z samej regulacji ustawowej b¹d regulacji statutowych. W przypadku powiatowych aktów porz¹dkowych przewidziano np., ¿e
ich stanowienie jest mo¿liwe dopiero wtedy, gdy teren wystêpuj¹cego zagro¿enia przekracza obszar jednej gminy (art. 41 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie
powiatowym). W przypadku za rozporz¹dzeñ porz¹dkowych powiatowego
lekarza weterynarii przewidziano, ¿e je¿eli obszar zagro¿enia chorob¹ zakan¹ przekracza granice jednego powiatu, w³aciwy do wydania rozporz¹dzenia
porz¹dkowego jest nie powiatowy lekarz weterynarii, lecz wojewoda (art. 46
ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t)32.
Jako przyk³ad odrêbnoci pomiêdzy uchwa³ami rad i zarz¹du wynikaj¹cymi
z regulacji ustawowej mo¿na przytoczyæ fakt, ¿e uchwa³ zarz¹du nie dotyczy
generalny obowi¹zek przekazania organom nadzoru (wojewodzie i regionalnej
izbie obrachunkowej). Ustawy ustrojowe wyranie jednak stanowi¹, ¿e obowi¹zek taki istnieje w przypadkach szczególnych, okrelonych ustawami33
28
29
30

D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 171172.
Art. 41 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
Art. 78 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym: uchwa³y organów powiatu w sprawie
wydawania przepisów porz¹dkowych [ ] w zwi¹zku z art. 42 tej ustawy: przepisy porz¹dkowe
mo¿e wydawaæ zarz¹d.
31 Przyjêcie tezy o mo¿liwoci stanowienia prawa miejscowego przez zwi¹zek komunalny
oznacza koniecznoæ uwzglêdnienia tak¿e formy uchwa³y zarz¹du zwi¹zku odnonie do przepisów porz¹dkowych. Por. D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 259260.
32 D. D¹bek, Prawo miejscowe , s. 134.
33 Np. uchwa³y zarz¹du przedk³ada siê organowi nadzoru na ¿¹danie tego organu
w ramach przys³uguj¹cego temu organowi prawa do uzyskiwania okrelonych informacji (art.
88 ustawy o samorz¹dzie gminnym, art. 77a ustawy o samorz¹dzie powiatowym, art. 80 ustawy
o samorz¹dzie województwa), ustawa o samorz¹dzie województwa za w art. 81 stanowi, i¿
organom nadzoru przedk³ada siê uchwa³y zarz¹du województwa podlegaj¹ce nadzorowi [ ].
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lub statutami34. Jednym za z takich w³anie ustawowo okrelonych przypadków szczególnych s¹ uchwa³y zarz¹du zawieraj¹ce przepisy porz¹dkowe.
Obowi¹zek ich przekazania organom nadzoru wynika z treci art. 78 ust. 1
zd. drugie w zwi¹zku z art. 42 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie powiatowym35.
W stosunku do uchwa³ zarz¹du istnieje te¿ dodatkowy ustawowy obowi¹zek
przedstawienia ich do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji rady36. Uzyskuj¹
one warunkowo moc obowi¹zuj¹c¹ pod warunkiem zatwierdzenia, natomiast
w sytuacji odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia
trac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ w terminie wskazanym przez radê. Tak wiêc obowi¹zek przed³o¿enia uchwa³y zarz¹du do takiego zatwierdzenia musi zostaæ
uwzglêdniony w procedurze uchwa³odawczej.
Kolejn¹ form¹ przepisów porz¹dkowych s¹ zarz¹dzenia37 wydawane
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Ustawodawca nie definiuje pojêcia zarz¹dzenie. Uznaæ jednak nale¿y, ¿e jest to forma dzia³ania wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), której wynikiem jest powszechnie obowi¹zuj¹cy akt o charakterze lokalnym, wydany na podstawie upowa¿nienia
ustawowego i nale¿ycie og³oszony38.
Ustawodawca nie formu³uje te¿ ¿adnych osobnych wymogów proceduralnych co do wydawania takich zarz¹dzeñ, poza jednym zasadniczym, a mianowicie obowi¹zkiem przekazania zarz¹dzeñ zawieraj¹cych przepisy porz¹dkowe organom nadzoru, a wczeniej przedstawienia ich do zatwierdzenia
radzie gminy. Zarz¹dzenie nie zatwierdzone przez radê lub nie przed³o¿one
radzie do zatwierdzenia na najbli¿szej sesji traci moc prawn¹.
Organem uprawnionym do stanowienia aktów normatywnych w formie
rozporz¹dzenia porz¹dkowego jest wojewoda, co wynika expressis verbis
z art. 40 ust. 1 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie. Ustawodawca nie definiuje jego nazwy39. Zauwa¿yæ mo¿na, ¿e w nazewnictwie tego
rodzaju aktów istnieje tradycyjne ujêcie, gdy chodzi o tzw. rozporz¹dzenia
porz¹dkowe i zarz¹dzenia porz¹dkowe40. Rozporz¹dzenie porz¹dkowe, po34 Np. pkt 30 za³. nr 4 do statutu miasta Porêba, podajê, za: A. Szewc, T. Szewc, Uchwa³odawcza dzia³alnoæ organów samorz¹du terytorialnego, Warszawa 1999, s. 4849.
35 Powiatowe przepisy porz¹dkowe mo¿e wydawaæ zarz¹d i uchwa³y organów powiatu
w sprawach wydawania przepisów porz¹dkowych podlegaj¹ przekazaniu w ci¹gu dwóch dni od
ich podjêcia.
36 Art. 42 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
37 Art. 41 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
38 D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 258.
39 M. Chmaj, K. Golat, Pozycja ustrojowa i zadania wojewody, [w:] Status prawny wojewody, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2005, s. 46.
40 Rozporz¹dzenia porz¹dkowe by³y wydawane w Polsce w latach 19281939 oraz 19441964,
a zarz¹dzenia porz¹dkowe na podstawie ustawy z 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych
przez rady narodowe (Dz.U. nr 8, poz. 47) w zw. z art. 7 i 56 ustawy z 1958 r. o radach
narodowych (tekst jedn. Dz.U. z 1963 r., nr 29, poz. 172), a nastêpnie na podstawie ustawy
z 1983 r. o systemie rad narodowych i samorz¹du terytorialnego (Dz.U. nr 41, poz. 185). Podajê
za H. Rot, K. Siarkiewicz, Zasady tworzenia prawa miejscowego, Warszawa 1994, s. 78. Por. te¿
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dobnie jak i rozporz¹dzenie o charakterze wykonawczym wojewody, swym
zasiêgiem mo¿e obejmowaæ ca³e województwo lub jego czêæ41. Przez czêæ
województwa nale¿y rozumieæ wyodrêbnienie okrelonych terytoriów, np.
kilka gmin czy nadbrze¿y jezior.
Przepisy porz¹dkowe mog¹ równie¿ wydawaæ organy administracji rz¹dowej niezespolonej. Kompetencje poszczególnych organów, zakres regulacji
objêtej przepisami, ich formê, tryb wydawania i publikacji okrelaj¹ ustawy
szczególne42.
Ustawodawca nie formu³uje ¿adnych ogólnych wymogów proceduralnych
co do wydania rozporz¹dzenia porz¹dkowego i zarz¹dzenia porz¹dkowego
przez wojewodê oraz terenowe organy administracji niezespolonej, poza jednym wyj¹tkiem, a mianowicie obowi¹zkiem ich niezw³ocznego po podpisaniu
przekazania wraz z uzasadnieniem w³aciwemu rzeczowo ministrowi43 w celu
dokonania wstêpnej kontroli aktu prawa miejscowego. W razie ustanowienia
przez wojewodê oraz organy administracji niezespolonej aktów niezgodnych
z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania, a tak¿e np.
z powodu niezgodnoci z polityk¹ rz¹du Prezes Rady Ministrów uchyla te
akty w trybie nadzoru44, wydaj¹c zarz¹dzenie, które podlega publikacji
w wojewódzkim dzienniku urzêdowym45.
Wobec zupe³nego braku regulacji prawnej dotycz¹cej formy, w jakiej stanowione ma byæ prawo miejscowe przez osobê zastêpuj¹c¹ organy jednostek
samorz¹du terytorialnego, jednoznaczne rozwi¹zanie tego zagadnienia nie
jest mo¿liwe. Mogê tylko zaproponowaæ jeden z jego mo¿liwych wariantów.
Wydaje siê, ¿e w³aciwe by³oby pozostanie w takich przypadkach przy ogólnym okreleniu akt prawa miejscowego, pojêcie bowiem uchwa³a zarezerwowaæ raczej nale¿y dla dzia³añ organów kolegialnych. W odniesieniu za do
samej procedury podejmowania tych aktów stosowaæ nale¿a³oby odpowiednio
zasady dotycz¹ce dzia³alnoci uchwa³odawczej, podpisania, publikacji itp.46
Istotnym elementem oddzia³ywania struktur administracji publicznej na
zapewnienie porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego, w przeciwieñstwie do
aktów prawa miejscowego o charakterze wykonawczym, a zarazem cech¹
wspóln¹ aktów porz¹dkowych jest to, ¿e za ich naruszenie przepisy te mog¹
M. Jaroszyñski, Decentralizacja funkcji prawotwórczej jako czynnik demokratyzacji, Problemy
Rad Narodowych 1965, nr 4, s. 1719; M. Jaroszyñski, Zagadnienie rad narodowych , s. 155.
41 Art. 40 w zw. z art. 39 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie.
42 Zob. P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rz¹dowej, Wroc³aw 2008, s. 3560.
43 Zob. § 2 i § 3 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r.
w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanawianych przez wojewodê i organy
administracji niezespolonej (Dz.U. nr 162, poz. 1149).
44 Art. 41 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie.
45 E. Ochendowski, Kontrola i nadzór nad aktami prawa miejscowego, [w:] Z problematyki
prawa administracyjnego i nauki administracji, Poznañ 1999, s. 200201.
46 D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 260.
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przewidywaæ karê grzywny47 wymierzan¹ w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach. W wyroku z 9 maja 1995 r. Naczelny S¹d
Administracyjny wskaza³: [ ] zwa¿ywszy, ¿e przepisy gminne wykonawcze
wydawane s¹ w oparciu o szczegó³owe upowa¿nienia ustawowe, a przepisy
statutowe i porz¹dkowe  na podstawie ustawowych upowa¿nieñ generalnych, a przy tym tylko przepisy porz¹dkowe mog¹ przewidywaæ karê grzywny za ich naruszenie, rady gmin nie powinny obejmowaæ jedn¹ uchwa³¹
przepisów gminnych wykonawczych, statutowych i porz¹dkowych48. Orzeczenie to wskazuje, ¿e upowa¿nienie do stanowienia porz¹dkowych aktów
prawa miejscowego nie mo¿e byæ interpretowane rozszerzaj¹co przez organy
samorz¹du terytorialnego oraz terenowe organy administracji rz¹dowej49.
Nie mo¿na wiêc wykluczyæ sytuacji, w której ró¿ne przepisy porz¹dkowe
obowi¹zuj¹ce na okrelonym terytorium bêd¹ ustanowione przez gminê, powiat (gdy przyczyny uzasadniaj¹ce ich wydanie wyst¹pi¹ na obszarze wiêkszym ni¿ obszar jednej gminy) oraz wojewodê, a nawet przez organ administracji niezespolonej (gdy np. okrelone zagro¿enie zaistnieje m.in. na
obszarze morskiego pasa technicznego). W zwi¹zku z tym niezbêdne jest
ustalenie regu³ dotycz¹cych pierwszeñstwa w zakresie wydawania i stosowania przepisów porz¹dkowych. Maj¹c na wzglêdzie konstytucyjn¹ zasadê pomocniczoci oraz domniemania kompetencji na rzecz gminy, nale¿y przyj¹æ,
¿e organy powiatu oraz wojewoda i organy administracji niezespolonej mog¹
ustanawiaæ przepisy porz¹dkowe w zakresie nie uregulowanym przez gminê.
Powo³ana zasada pomocniczoci wymusza te¿ dalsz¹ kolejnoæ, zatem organy
powiatu stanowi¹ przepisy porz¹dkowe w zakresie nie unormowanym przez
organy gmin, a wojewoda w zakresie nie unormowanym przez jednostki
samorz¹du terytorialnego, za organy administracji niezespolonej w sytuacji,
w której przepisów nie wyda³y jednostki samorz¹du terytorialnego i wojewoda50.
Cech¹ szczególn¹ aktów prawa miejscowego jest mo¿liwoæ normowania
postêpowania wszelkich kategorii adresatów na okrelonym terytorium odnoszonym do w³aciwoci organu stanowi¹cego (a zatem do obszaru województwa, powiatu lub gminy)51. Okolicznoæ, ¿e akty te mog¹ oddzia³ywaæ
47 Art. 40 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym, art. 41 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie
powiatowym, art. 40 ust. 2 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie.
48 Wyrok NSA z dnia 9 maja 1995 r., sygn. SA/Wr 590/95, Wspólnota 1995, nr 48,
poz. 18; zob. te¿ wyrok NSA z dnia 4 marca 1993 r., sygn. akt SA/Wr 1449/92, ONSA 1994, nr 2,
poz. 64.
49 Por. D. D¹bek, Przepisy porz¹dkowe jako instrument sprawnego dzia³ania administracji
samorz¹dowej, [w:] Sprawnoæ dzia³ania administracji samorz¹dowej, pod red. E. Ury, Rzeszów
2006, s. 83108.
50 J. Maækowiak, Proponowane kierunki zmian regulacji ustawowych dotycz¹cych przepisów gminnych, Samorz¹d Terytorialny 1999, nr 12, s. 40.
51 Por. A. Kidyba, A. Wróbel, Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczpospolitej
Polskiej, Warszawa 1993, s. 27.
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bezporednio w sposób wspó³kszta³tuj¹cy na sferê wolnoci, praw i obowi¹zków ró¿nych podmiotów prawa, czyni uzasadnionym twierdzenie, ¿e zasady
ich og³aszania musz¹ byæ poddane takim unormowaniom, które zapewniaj¹
respektowanie norm konstytucyjnych, w tym konstytucyjnej zasady demokratycznego pañstwa prawnego52.
Przepisy porz¹dkowe, które jako akty prawa miejscowego  z mocy przepisu art. 13 pkt 1 i 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych53  og³asza siê w wojewódzkim dzienniku urzêdowym, na podstawie przepisu szczególnego og³aszane s¹ w drodze obwieszczeñ, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie lub w rodkach masowego przekazu (art. 14 ust. 1). Nie zwalnia to jednak z obowi¹zku
og³oszenia przepisów porz¹dkowych w wojewódzkim dzienniku urzêdowym
(art. 14 ust. 3)54.
Nale¿y podkreliæ, ¿e omawiany sposób publikacji przewidziany zosta³
jedynie wyj¹tkowo dla przepisów porz¹dkowych55. Jest to dla tych przepisów
g³ówny, choæ nie jedyny sposób publikacji. G³ówny, poniewa¿ za dzieñ og³oszenia przepisu porz¹dkowego uwa¿a siê dzieñ wskazany w obwieszczeniu56,
a nie dzieñ wydania wojewódzkiego dziennika urzêdowego. Nie jedyny za,
gdy¿ ustawodawca wprowadza obowi¹zek og³aszania przepisów porz¹dkowych tak¿e w wojewódzkim dzienniku urzêdowym57. Podkrelenia przy
tym wymaga fakt, ¿e wyrane wskazanie chwili og³oszenia przepisów porz¹dkowych rozstrzyga wszelkie w¹tpliwoci, definitywnie koñcz¹c tocz¹ce
siê na ten temat spory na tle ustawy o samorz¹dzie gminnym i powiatowym58.
Przewidziana w ustawie o og³aszaniu aktów normatywnych dopuszczalnoæ publikacji aktów prawa miejscowego w drodze obwieszczeñ, a tak¿e
w sposób zwyczajowo przyjêty lub w rodkach masowego przekazu spotyka
52
53

G. Wierczyñski, Urzêdowe og³oszenie aktu normatywnego, Warszawa 2008, s. 2936.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 68, poz. 449).
54 M. Paczocha, Og³aszanie samorz¹dowych aktów prawnych (czêæ 1), Finanse Komunalne 2001, nr 5, s. 36.
55 Podobieñstwo tego rozró¿nienia daje wyraz art. 228 ust. 2 Konstytucji RP  rozporz¹dzenia wprowadzaj¹ce stan nadzwyczajny podlegaj¹ og³oszeniu, a ponadto obowi¹zkowe jest
podanie go do publicznej wiadomoci w inny sposób. Takie rozwi¹zanie wskazuje, ¿e ustawodawca wychodzi z realistycznego za³o¿enia, ¿e oficjalna publikacja aktu normatywnego nie
zapewnia skutecznego dotarcia go do zainteresowanych.
56 Art. 14 ust. 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych.
57 Art. 14 ust. 3 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych.
58 Wobec braku wyranej regulacji ustawowej okrelaj¹cej, od którego momentu w przypadku ró¿nych sposobów og³oszenia, akt prawa miejscowego uznaje siê za og³oszony, w doktrynie toczy³a siê dyskusja, czy nastêpuje to w momencie pierwszego og³oszenia (tak: P. Czechowski, A. Jaroszyñski, S. Pi¹tek, Komentarz do ustawy o samorz¹dzie terytorialnym, Warszawa
1994, s. 79), czy te¿ dopiero z chwil¹ og³oszenia we wszystkich kumulatywnie wymaganych
sposobach.
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siê z krytyk¹ doktryny. M. Szewczyk59 podnosi w¹tpliwoci co do zgodnoci
z Konstytucj¹ RP odwo³ania siê w zakresie publikacji aktów powszechnie
obowi¹zuj¹cych do norm ustanowionych inn¹ drog¹ ni¿ ustawowa, tj. norm
zwyczajowych i nadania zwyczajom kwalifikacji prawnej oraz co do mo¿liwoci subdelegowania przez ustawodawcê zwyk³ego uprawnienia do okrelania
zasad i trybu og³aszania aktów prawa miejscowego na rzecz innych organów
(np. sposób publikacji przez obwieszczenia). Autor ten uwa¿a, ¿e zwa¿ywszy
na ogromn¹ skalê mo¿liwoci oddzia³ywania przez te organy na sferê praw
i wolnoci jednostek, bezpieczniej by³oby opowiedzieæ siê za tym, ¿e nowa
Konstytucja RP wymaga, aby warunki promulgowania aktów prawa miejscowego zosta³y okrelone jasno i jednolicie przez ustawodawcê zwyk³ego60,
a tym samym konieczna jest zmiana regulacji ustawowych, które nie precyzuj¹ trybu i formy publikacji, lecz odsy³aj¹ w powy¿szym wzglêdzie do innych ni¿ prawne unormowañ.
Odmienny pogl¹d formu³uje D. D¹bek, wskazuj¹c, ¿e w ustawie o og³aszaniu aktów normatywnych nie sposób doszukaæ siê sprzecznoci z Konstytucj¹ RP. Autorka wskazuje, ¿e w pe³ni zachowane zosta³y wymogi konstytucyjne uregulowania zasad dotycz¹cych publikacji prawa miejscowego w akcie
rangi ustawowej. To bowiem ta w³anie ustawa okrela powy¿sze zasady,
organom samorz¹du terytorialnego pozostawiaj¹c jedynie ich wykonanie
(a nie jak twierdzi M. Szewczyk  ustalenie zasad). Nie ma wiêc mowy
o ¿adnym subdelegowaniu uprawnieñ do okrelenia zasad publikacji61.
Nie podejmuj¹c siê oceny któregokolwiek z zaprezentowanych tu pogl¹dów, zaznaczyæ jednak trzeba, ¿e obowi¹zywanie tego artyku³u nie pozostaje
bez wp³ywu na dzia³alnoæ terenowej legislacji, a co za tym idzie  og³aszanie
porz¹dkowych aktów prawa miejscowego, co przy istniej¹cej rozbie¿noci interpretacji oddzia³uje na prawa podmiotowe obywateli okrelonych spo³ecznoci. Uwa¿am, ¿e regulacja form publikacji przepisów porz¹dkowych nie
przystaje do zasady demokratycznego pañstwa prawnego. Zestawienie np.
art. 14 ust. 1 z art. 20 ust. 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych prowadzi do wniosku, ¿e obwieszczenie
zawieraj¹ce przepisy porz¹dkowe mo¿e wskazywaæ na dowolny dzieñ ich
og³oszenia, poniewa¿ brak jest regulacji, ¿e dzieñ og³oszenia wskazany
w obwieszczeniu nie mo¿e byæ wczeniejszy od daty faktycznego wywieszenia
obwieszczenia. Powy¿sze rozumowanie mog³oby prowadziæ do konkluzji, ¿e
w demokratycznym pañstwie prawnym dopuszczalne jest wskazanie w obwieszczeniu jako dnia og³oszenia aktu daty wczeniejszej ni¿ dzieñ faktycz59 M. Szewczyk, Prawo miejscowe w wietle przepisów nowej Konstytucji RP, Przegl¹d
Legislacyjny 1997, nr 4, s. 1718.
60 Ibidem, s. 18.
61 D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 307.
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nego og³oszenia przepisów porz¹dkowych, które mog¹ przecie¿ zawieraæ
sankcje za ich naruszenie.
Z przepisu art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych
wynika, i¿ obwieszczenie jest form¹ og³oszenia przepisów porz¹dkowych oraz
¿e powinien byæ w nim okrelony dzieñ og³oszenia tych przepisów. Obwieszczenie jest wiêc czym innym ni¿ sam akt normatywny zawieraj¹cy przepisy
porz¹dkowe, który w tym obwieszczeniu jest zamieszczony. Uwa¿am za powa¿n¹ wadê przyjêcie, ¿e dzieñ og³oszenia przepisów ma byæ wskazany
w obwieszczeniu, a nie w samych przepisach porz¹dkowych62.
Ustawa o og³aszaniu aktów normatywnych nie wskazuje, kto ma og³aszaæ w drodze obwieszczenia przepisy porz¹dkowe. Nie bêdzie to raczej zadaniem organu stanowi¹cego samorz¹du terytorialnego, albowiem jest on jednoczenie organem kontrolnym. Podobnie jeli chodzi o przewodnicz¹cego
organu stanowi¹cego. Zdaje siê wiêc wynikaæ, ¿e przepisy powinny byæ og³oszone przez organ wykonawczy.
Wprowadzenie tego sposobu og³aszania prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego uzasadniane jest specyfik¹ aktów porz¹dkowych. Wydawane s¹ one
w sytuacjach nag³ego zagro¿enia podstawowych wartoci, ich oddzia³ywanie
musi byæ zatem mo¿liwie szybkie. Nie pozwala na to z oczywistych wzglêdów
cykl wydawniczy wojewódzkiego dziennika urzêdowego. Nale¿y nadto podkreliæ, ¿e og³oszenie w sposób zwyczajowo na danym terenie przyjêtym czy
w rodkach masowego przekazu zdecydowanie zwiêksza szanse dotarcia
z informacj¹ o obowi¹zuj¹cym prawie do maksymalnie du¿ego krêgu podmiotów. Tylko w takim przypadku mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie jego skutecznego
oddzia³ywania. Korzyci wynikaj¹ce z przyjêcia takiego sposobu publikowania prawa miejscowego bêd¹ znacznie wiêksze ni¿ wynikaj¹ce z jednolitoci
uznawanej niekiedy za istotn¹ wartoæ publikacji63.
W pimiennictwie pojawi³y siê te¿ pogl¹dy o braku praktycznego znaczenia og³aszania aktów prawa miejscowego w sposób zwyczajowo na danym
terenie przyjêty: dawne zwyczajowe sposoby (np. okólnik so³tysa, og³aszanie
przez goñca w centralnym miejscu wsi, czy miasta) zanik³y, a nowe nie s¹
zbyt bogate64. Praktyka wskazuje, ¿e nie mo¿na siê z tym zgodziæ. Istnieje
wiele jednostek samorz¹dowych, w których te w³anie sposoby komunikowania nadal funkcjonuj¹ i s¹ najszybsz¹ metod¹ dotarcia do mieszkañców.
Dobrze wiêc, ¿e ustawodawca z tego sposobu nie zrezygnowa³, umieszczaj¹c
go alternatywnie obok innych metod publikowania treci prawa miejscowego65.
62
63
64

M. Paczocha, op. cit., s. 39.
D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 308.
Por. J. Jagielski, Przepisy porz¹dkowe wojewody i gminy, Cz³owiek i rodowisko 1992,
nr 12, s. 51; M. Jaroszyñski, Decentralizacja funkcji prawotwórczej , s. 35.
65 D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 308.
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Ustawa stanowi, ¿e og³aszanie przepisów porz¹dkowych odbywaæ siê
mo¿e w drodze obwieszczeñ, a tak¿e w sposób zwyczajowo przyjêty na danym terenie lub w rodkach masowego przekazu. Sformu³owanie to w niewielkim tylko stopniu odbiega od u¿ywanego poprzednio: og³asza siê przez
ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ
lub w sposób zwyczajowo na danym terenie przyjêty. Mimo ¿e wskazane
przez ustawodawcê sposoby og³oszenia aktów o charakterze porz¹dkowym
wydaj¹ siê zrozumia³e, pewne w¹tpliwoci interpretacyjne mo¿e nasun¹æ
u¿ycie spójników lub i a tak¿e66.
Zasygnalizowana tu problematyka ma niezwykle istotne znaczenie
z punktu widzenia obowi¹zywania aktów prawa miejscowego. Nieog³oszenie
aktu prawa miejscowego b¹d wadliwoæ tego og³oszenia powoduje, ¿e
uchwa³a lub rozporz¹dzenie porz¹dkowe nie wchodzi w ¿ycie67. Z tego te¿
wzglêdu niezwykle istotne jest precyzyjne okrelenie wynikaj¹cych z ustawy
wymogów dotycz¹cych publikacji68.
W moim przekonaniu zasadnicze znaczenie przypisaæ tu nale¿y wyk³adni
literalnej cytowanych sformu³owañ ustawy o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dochodzimy wówczas do wniosku,
i¿ w przypadku porz¹dkowych aktów prawa miejscowego ustawodawca przewidzia³, oprócz og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym, alternatywne dwa sposoby ich publikacji:
1) og³oszenie w drodze obwieszczenia i zarazem w sposób zwyczajowo
przyjêty na danym terenie, albo
2) og³oszenie w drodze obwieszczenia i zarazem w rodkach masowego
przekazu.
Po stwierdzeniu og³oszenie w drodze obwieszczeñ ustawodawca u¿ywa
spójnika a tak¿e, a wiêc stosuje koniunkcjê z nastêpuj¹cymi po niej dwoma
alternatywnymi sposobami og³aszania69. Z zestawienia regulacji wynika, ¿e
przepisy porz¹dkowe zostan¹ prawid³owo og³oszone, je¿eli ³¹cznie spe³nione
bêd¹ wskazane wy¿ej wymogi, a wiêc oprócz og³oszenia ich treci w drodze
obwieszczeñ, zostan¹ alternatywnie og³oszone w sposób zwyczajowo przyjêty
na danym terenie lub w rodkach masowego przekazu. Niezale¿nie od tego
66 Ibidem, s. 308. Por. tak¿e: A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym  komentarz, Warszawa 1997; K. Podgórski, C. Martysz, Samorz¹d powiatowy  praktyczny komentarz, Katowice  Zielona Góra 1998, s. 137; D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du
terytorialnego , s. 308309. J. Boæ, Prawo administracyjne, Wroc³aw 1998, s. 82; P. Czechowski,
A. Jaroszyñski, S. Pi¹tek, op. cit., s. 79; T. Milczarek, Samorz¹d powiatowy, Warszawa 1999,
s. 63.
67 Zob. postanowienie NSA z dnia 7 grudnia 1994 r., sygn. akt SA/Wr 2426/94, ONSA
1995, nr 4, poz. 178.
68 D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 309.
69 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 1995 r.., sygn. akt SA/Sz 94/95, Finanse Komunalne
1995, nr 5.
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musz¹ zostaæ og³oszone równie¿ w wojewódzkim dzienniku urzêdowym70,
przy czym nie jest to warunkiem koniecznym ich wejcia w ¿ycie, ale form¹
zarejestrowania, utrwalenia tekstu aktu og³oszonego w inny przepisany
prawem sposób. Dopiero takie og³oszenie czyni zadoæ wymaganiom ustawy
(jest og³oszeniem w trybie okrelonym w ustawie) i spe³nia warunek z art. 88
ust. 1 Konstytucji RP71.
Powy¿szy sposób interpretacji jest niew¹tpliwie w pe³ni zgodny z literalnym brzmieniem ustawy, ¿e dniem og³oszenia aktu jest dzieñ wskazany
w obwieszczeniu. Wynika z niego bowiem, ¿e takie obwieszczenie zawsze
musi mieæ miejsce, w przeciwieñstwie do pozosta³ych dwóch sposobów publikacji, których zastosowanie jest alternatywne.
Od publikacji aktu prawa miejscowego w powy¿szym trybie, który warunkuje jego obowi¹zywanie, odró¿niæ nale¿y na³o¿one przez ustawodawcê
obowi¹zki w zakresie ujawnienia treci ustanowionego prawa miejscowego
w celach informacyjnych. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) maj¹ obowi¹zek przes³ania przepisów porz¹dkowych do wiadomoci wójtom s¹siednich gmin i starocie, w którym le¿y gmina, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu72. Tak¿e starosta ma obowi¹zek przes³ania przepisów porz¹dkowych
powiatu nastêpnego dnia po ich ustanowieniu do wiadomoci organom wykonawczym gmin po³o¿onych na obszarze powiatu i starostom powiatów s¹siednich73. Podobn¹ regulacjê zawiera te¿ ustawa o administracji rz¹dowej
w województwie, która stanowi, ¿e rozporz¹dzenia porz¹dkowe wojewoda
przekazuje niezw³ocznie Prezesowi Rady Ministrów, marsza³kowi województwa, starostom, prezydentom miast, burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporz¹dzenia maj¹ byæ stosowane74.
Od powy¿ej opisanych sposobów og³aszania przepisów porz¹dkowych
ustawodawca ustanowi³ nieliczne regulacje lex specialis, np. w ustawie
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która reguluje inne sposoby utrwalenia treci norm prawnych, tj. [ ] mo¿e ono
byæ publikowane w drodze obwieszczeñ w miejscach jego obowi¹zywania,
drog¹ radiow¹ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty w ¿egludze morskiej
lub na danym terenie75. Nie s¹ to jednak zasady, które odbiegaj¹ od zasad
70

s. 310.

M. Paczocha, op. cit., s. 36; D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego
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71 A. Preisner, Podstawy prawne i praktyka og³aszania aktów normatywnych, [w:] Konstytucyjny system róde³ prawa w praktyce, pod. red. A. Szmyta, Warszawa 2005, s. 164;
S. Wronkowska, Ustawa o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Przegl¹d Sejmowy 2001, nr 5, s. 17.
72 Art. 41 ust. 5 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
73 Art. 43 ust. 3 ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
74 Art. 40 ust. 3 ustawy o administracji rz¹dowej w województwie.
75 Art. 48 ust. 6 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej.
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okrelonych w ustawie o og³aszaniu aktów normatywnych, a gdyby chodzi³o
o stwierdzenie autentycznoci tekstu aktu normatywnego podanego do publicznej wiadomoci, to mo¿na porównaæ go z tekstem og³oszonym we w³aciwym wojewódzkim dzienniku urzêdowym76.
W tym miejscu pozostaje do rozwi¹zania jeszcze jeden dylemat, a mianowicie: jakie skutki rodziæ bêdzie brak lub wadliwoæ og³oszenia przepisu
porz¹dkowego w wojewódzkim dzienniku urzêdowym? Wobec ustanowienia
przez ustawodawcê wyranej zasady, ¿e dniem og³oszenia tych przepisów jest
dzieñ wskazany w obwieszczeniu, nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e brak lub
wadliwoæ og³oszenia w wojewódzkim dzienniku urzêdowym pozostanie bez
wp³ywu na obowi¹zywanie aktu. Mo¿e to mieæ jedynie znaczenie z punktu
widzenia przestrzegania zasady pewnoci obrotu prawnego77.
Konkluduj¹c nale¿y podnieæ, ¿e odmiennoci dotycz¹ce stanowienia
przepisów porz¹dkowych przez organy gminy i powiatu oraz terenowe organy administracji rz¹dowej wynikaj¹ w szczególnoci z nag³ych, nadzwyczajnych okolicznoci (takich jak np. klêska ¿ywio³owa), które wymagaj¹ natychmiastowej regulacji, a jedynie powy¿sze organy s¹ w stanie szybko
zareagowaæ, by chroniæ zagro¿one dobro.

Summary
Regulatory by-laws issued by local government bodies and
local authorities of communes and counties
Regulatory by-laws are established exclusively based on delegations contained in principle legislation. The structure of such delegations indicates
that regulatory by-laws do not constitute implementation of an act of law,
but they make up matter which is not regulated by law and introduce orders
and prohibitions concerning specific behaviour in special situations. Hence,
the importance of the issues which should be related, e.g. to acceptable forms
of their establishment, bearing in mind the need to ensure the standard of
legality of public administration actions and to control its effects.

76
77

Art. 48 ust. 7 ww. ustawy.
D. D¹bek, Prawo miejscowe samorz¹du terytorialnego , s. 310.
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Zwalczanie korupcji funkcjonariuszy publicznych
Tak jak problemem w latach 70. by³ alkoholizm, w latach 80. narkomania, tak w dobie wspó³czesnej korupcja stanowi najwiêkszy problem  mo¿na powiedzieæ, ¿e jest plag¹ XXI wieku. Zjawisko to znane jest od dawna,
w ¿adnym jednak okresie nie rozwija³o siê z tak du¿¹ si³¹ i dynamik¹ jak
obecnie. Byæ mo¿e jest to wynikiem wzrostu poziomu ¿ycia i zwi¹zanych
z tym wygód b¹d te¿ postêpu w nauce, technice czy medycynie. Zwiêkszy³
siê standard ¿ycia z jednej strony, z drugiej natomiast zapotrzebowanie na
jego realizacjê.
Korupcjê mo¿na okreliæ jako pewnego rodzaju specyficzny typ stosunków miêdzyludzkich  nielegaln¹ wymianê dóbr materialnych i niematerialnych oraz jako zjawisko kulturowe i ustrojowe. Uogólnienia na temat korupcji s¹ bardzo zawodne, gdy¿ pojêcie to oznacza ró¿norodne zachowania
i zjawiska, m.in. takie jak szanta¿, defraudacja, malwersacja, nieuczciwe
porednictwo oraz rozmaite sposoby wykorzystania zajmowanego stanowiska
do osi¹gniêcia osobistych lub maj¹tkowych korzyci. O tak ró¿norodnej kategorii trudno formu³owaæ twierdzenia spe³niaj¹ce wymóg adekwatnoci. Korupcja jest uto¿samiana czêsto tylko z ³apownictwem, a to bezpodstawnie
uogólnia siê na wszystkie inne jej formy. Korupcja wystêpuje tak¿e jako
produkt uboczny wadliwego funkcjonowania struktur spo³ecznych1. Zjawisko to ma charakter wieloszczeblowy. Bywa tak, ¿e jedna osoba jest zarówno
dawc¹, jak i biorc¹ przedmiotu korupcji. Korzyci, które w ten sposób otrzymuje, przeznacza na korumpowanie innych. Chce w ten sposób otrzymaæ
bardziej presti¿owe stanowisko b¹d zrewan¿owaæ siê za wczeniej otrzymane korzyci. Czêsto dochodzi do sytuacji, w których przedmiot korupcji powraca do pierwotnego w³aciciela2.
1 A. Kojder, Korupcja  mechanizmy i strategie przeciwdzia³ania, [w:] W poszukiwaniu
strategii zmian, Warszawa 1992, s. 275.
2 Z. Bielecki, Ustrój gospodarczy a zjawisko korupcji, [w:] Konsument, firma, rynek, red.
M. £aguna, Olsztyn 2002, s. 85.
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Celem niniejszych rozwa¿añ jest wykazanie, ¿e przyczyn¹ korupcji jest
dysfunkcjonalnoæ rozwi¹zañ prawnych oraz nieracjonalnoæ i nieskutecznoæ przepisów s³u¿¹cych zwalczaniu korupcji, co tworzy system zachêcaj¹cy
do zachowañ korupcyjnych, a tym samym umo¿liwia powstawanie korupcji.
Brak spójnoci i przejrzystoci prawa oraz nieprawid³owoci tkwi¹ce
w funkcjonowaniu organów ujemnie wp³ywaj¹ na skutecznoæ i racjonalnoæ
stosowania prawa, tworz¹c korzystny grunt dla korupcji. Przedmiotem analizy s¹ normy prawa administracyjnego, które bezporednio lub porednio
sprzyjaj¹ powstawaniu zjawiska korupcji.
Pogoñ za pieni¹dzem, chêæ posiadania s¹ typowe nie tylko dla wspó³czesnych czasów. Obecne warunki  sytuacja polityczna, gospodarcza i ekonomiczna  szczególnie jednak sprzyjaj¹ korupcji3. Okres transformacji ustrojowej i zwi¹zane z nim przemiany, przeobra¿enia towarzysz¹ce wprowadzaniu
demokracji i gospodarki wolnorynkowej, a tak¿e zmiany w prawodawstwie
dokonywa³y siê w bardzo krótkim czasie. Nie zawsze perspektywicznie mo¿na by³o przewidzieæ ich skutki. To wszystko razem tworzy³o korzystny klimat
dla korupcji. Wieloæ regulacji prawnych, ci¹g³a presja tworzenia nowych
 gdy¿ tego wymaga³a sytuacja  doprowadzi³y do powstania wielu luk
w prawie i bubli prawnych. Takie okolicznoci spowodowa³y, ¿e funkcjonariusze publiczni zaczêli wykorzystywaæ nowe warunki do pozyskiwania korzyci
osobistych i maj¹tkowych dla celów prywatnych. Obecnie wahad³o korupcji
zdaje siê byæ maksymalnie wychylone w kierunku jej najwiêkszego natê¿enia. I choæ Polska nie nale¿y do krajów najbardziej skorumpowanych, dolegliwoæ tego zjawiska jest powszechnie odczuwana.
W skorumpowanym pañstwie nie mo¿e istnieæ ani wolnoæ, ani spo³eczeñstwo obywatelskie. Jak bowiem s³usznie przed stu piêædziesiêciu laty
stwierdzi³ lord Acton: korupcja jest o wiele lepsza od mia¿d¿enia palców,
przypalania stóp i ³amania ko³em, ale wiedzie do tego samego celu: niszczy
wolnoæ4. W konsekwencji prowadzi tak¿e do utraty zaufania obywateli
w stosunku do instytucji pañstwowych. Nieobecnoæ zaufania w kulturze politycznej jest ogromn¹ przeszkod¹ w tworzeniu instytucji publicznych. Zaufanie
i zobowi¹zania moralne s¹ wstêpnym za³o¿eniem koniecznym do funkcjonowania
instytucji demokratycznych i wolnorynkowych. Jeli fundamentem spo³eczeñstwa jest zaufanie, to z kolei fundamentem spo³ecznego zaufania jest moralnoæ
oraz wspólnie wyznawane pryncypia. Uczciwoæ i sprawiedliwoæ gwarantuje
równoæ podmiotów niezbêdn¹ dla funkcjonowania wolnego spo³eczeñstwa5.
Zapotrzebowanie na ludzi kompetentnych i uczciwych jest wspó³czenie
bardzo du¿e, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e wiêksze ni¿ wczeniej6. Uczciwy
3
4
5
6

Ibidem, s. 13.
A. Kojder, op. cit., s. 12.
D. Dudek, Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór róde³, Lublin 2002, s. 23.
A.J. Chodubski, Wstêp do badañ politologicznych, Gdañsk 2004, s. 12.
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i kompetentny funkcjonariusz publiczny gwarantuje rzetelne i profesjonalne
wykonywanie powierzonych mu obowi¹zków. Swoj¹ postaw¹ zwiêksza zaufanie obywateli do organów administracji pañstwowej i samorz¹dowej. Czyni
wiarygodnym przekonanie, ¿e interes publiczny jest nale¿ycie chroniony. Ale
obok funkcjonariusza publicznego, który prezentuje wzorow¹ postawê, musi
istnieæ równie¿ taki system prawny, który bêdzie stanowiæ zabezpieczenie
przed pokusami korupcyjnymi. Chodzi g³ównie o skutecznoæ regulacji prawnych oraz kar przewidzianych za przestêpstwa korupcji. Prewencyjna rola
prawa jest tutaj niezwykle istotna.
W Indeksie Postrzegania Korupcji, og³oszonym 18 padziernika 2005 r.
przez Transparentary International, Polska zajê³a 70 miejsce wród 159
pañstw badanych. Tym samym uzyska³a wskanik wynosz¹cy 3,4 punktu, co
oznacza, ¿e w naszym kraju, jako jedynym w grupie pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, poziom korupcji wzrasta od czterech lat. W 2009 r. Transparency International przygotowa³ Global Corruption Raport  Polska znalaz³a siê na 58 miejscu w zestawieniu z 180 krajami. Podobnie jak w poprzednich latach pañstwa oceniane by³y wed³ug skali, w której 10 punktów
oznacza³o pe³n¹ przejrzystoæ, a 1 punkt wszechogarniaj¹c¹ korupcjê. Dwie
trzecie pañstw poddanych ocenie uzyska³o wynik mniejszy ni¿ 5 punktów.
Dla zobrazowania sytuacji  w 1996 r., kiedy pomiar obj¹³ Polskê po raz
pierwszy, zajêlimy 24 miejsce na 54 kraje z wynikiem 5,6 punktu. Nasz kraj
mia³ wówczas poziom korupcji ni¿szy ni¿ Czechy (5,4 punktu) i znacznie
ni¿szy ni¿ Wêgry (4,9 punktu). Gdyby dzi Polska utrzyma³a wynik z 1996 r.,
to znalaz³aby siê na 38 miejscu7.
Jak twierdz¹ eksperci Banku wiatowego, OECD czy Transparentary
International, ca³kowite wyeliminowanie korupcji jest niemo¿liwe. Mo¿liwe
jest jednak utrzymanie nad ni¹ kontroli, tak by nie zagra¿a³a najwa¿niejszym fundamentom ¿ycia publicznego. Osi¹gniêcie tego celu wymaga wspó³pracy szerokiego krêgu uczestników ¿ycia publicznego, którzy razem stworz¹
swoisty zintegrowany front walki z korupcj¹ przy aktywnym udziale pañstwa, spo³eczeñstwa obywatelskiego, sektora prywatnego, organizacji pozarz¹dowych, mediów i innych projektów walki z korupcj¹.
Pojêcie korupcji podlega ewolucji spo³ecznej wskutek rozmaitych procesów, których objawem s¹ skandale8. Niew¹tpliwie zasada, która zosta³a
wprowadzona w ¿ycie po 1989 r., ¿e wszystko, co nie jest zakazane, jest
dozwolone, sta³a siê przyczyn¹ licznych przypadków obchodzenia przepisów
prawnych, a w konsekwencji  wykorzystywania istniej¹cych luk prawnych
do w³asnych celów. W obecnej sytuacji brakuje specjalnego organu, który
7 B. Kolasiñski, Obywatelska Karta Antykorupcyjna opracowana w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 3.
8 J. Kurczewski, B. £aciak, Korupcja w ¿yciu spo³ecznym, Warszawa 2000, s. 177.
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kontrolowa³by pod k¹tem etycznym dzia³ania ustawodawcy i formu³owa³ zobowi¹zania maj¹ce ograniczaæ ró¿nego rodzaju nadu¿ycia. S³u¿y³oby to ograniczeniu korupcji funkcjonariuszy publicznych. Pañstwo wolne od korupcji to
pañstwo, które posiada odpolitycznion¹ administracjê. Funkcjonariusze publiczni administracji pañstwowej, jak równie¿ samorz¹dowej powinni zajmowaæ stanowiska nie ze wzglêdu na przynale¿noæ partyjn¹, a posiadane kwalifikacje. Rozdzielanie funkcji publicznych nie wed³ug klucza partyjnego, ale
predyspozycji powinno byæ jednym ze sposobów zwalczania korupcji funkcjonariuszy publicznych.
Korupcja istnieje w ka¿dej spo³ecznoci9. Jest dowodem na to, ¿e relacje
pomiêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem s¹ niew³aciwie. Korupcja zagra¿a
praworz¹dnoci, demokracji, prawom cz³owieka i moralnym podstawom spo³eczeñstwa oraz spowalnia rozwój gospodarczy, a tak¿e narusza stabilnoæ
instytucji demokratycznych10. Obok przestêpczoci zorganizowanej stanowi
najwiêksze zagro¿enie dla legalnoci dzia³ania organów pañstwowych i bezpieczeñstwa pañstwa, jego porz¹dku prawnego i konstytucyjnego, jak równie¿ wiary w równoæ wszystkich obywateli wobec prawa. Aby przeciwdzia³aæ
i zapobiegaæ korupcji w rozwi¹zaniach ustrojowych i realizowanej polityce
pañstwa, musz¹ byæ nie tylko wyranie oddzielone ród³a pozyskiwania
przez funkcjonariuszy publicznych prywatnych korzyci od wp³ywów i stanowisk publicznych. Poddawanie administracji pañstwowej i samorz¹dowej ci¹g³ej penetracji przez uk³ady partyjne powoduje, ¿e w jej dzia³aniach bierze
górê polityczna dyspozycyjnoæ, co dobywa siê kosztem organizacyjnej sprawnoci11. Skutkiem tego jest powstawanie uk³adów korupcyjnych oraz utrata
poczucia odpowiedzialnoci za sprawy publiczne. Podporz¹dkowanie interesu
publicznego interesom partyjnym i grupowym, przenikanie wiata biznesu
i tzw. szarej strefy do administracji  prowadzi do oligarchizacji pañstwa,
a tym samym do korupcji. Ale oprócz wyranego rozgraniczenia sfery prywatnej od publicznej musz¹ istnieæ jeszcze takie regulacje prawne, które
bêd¹ uniemo¿liwiaæ dzia³ania korupcyjne. Chodzi przede wszystkim o skutecznoæ rozwi¹zañ prawnych s³u¿¹cych zapobieganiu korupcji, ale równie¿
o wyeliminowanie takich przepisów prawnych, które z uwagi na swój dysfunkcjonalnalny charakter sprzyjaj¹ jej powstawaniu.
Zjawisko korupcji ma swoje ród³o w niedoskona³ociach systemu prawnego. Niemniej jednak korupcji mo¿na przeciwdzia³aæ, dokonuj¹c gruntownych zmian w porz¹dku prawnym.
9 J. Kot³owska-Rudnik, Zwalczanie korupcji w wymiarze miêdzynarodowym, Gazeta
Prawna 1999, nr 36, s. 10.
10 A. Z. Kamiñski, Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolnoci pañstwa, Kontrola Pañstwowa 1997, nr 6 , s. 16.
11 A. Garbacik, Antykorupcyjne rozwi¹zania w polskim prawodawstwie, S³u¿ba Pracownicza 2000, nr 5, s. 21.
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Po pierwsze, w oparciu o obowi¹zuj¹ce normy prawne, doktrynê, orzecznictwo mo¿na przyj¹æ za obowi¹zuj¹c¹ normê zakazuj¹c¹ nadu¿ywania w³adzy
przez funkcjonariusza publicznego. Pe³ni¹cy funkcjê publiczn¹ nie mo¿e ³¹czyæ
jej z inn¹ funkcj¹ okrelon¹ w ustawie, co mog³oby powodowaæ sytuacje
korupcjogenne i rodziæ podejrzenie o stronniczoæ. Piastuj¹c swój urz¹d, powinien robiæ to rzetelnie i profesjonalnie. Zajmowanie stanowisk zakazanych przez ustawy jest nadu¿yciem, celowym i wiadomym sprzeniewierzeniem w³adzy publicznej, w któr¹ zosta³ wyposa¿ony poprzez dzia³ania
zmierzaj¹ce do realizacji interesu egoistycznego, rozumianego jako wartoæ
przeciwstawna wobec interesu publicznego12. St¹d te¿ uregulowania powinny iæ w kierunku pacyfikowania sytuacji dwuznacznych, w szczególnoci
wprowadzania zakazów ³¹czenia funkcji urzêdnika administracji publicznej
z okrelonymi rodzajami aktywnoci.
Po drugie, normy prawa administracyjnego i cywilnego stanowi¹ narzêdzie s³u¿¹ce do bezporedniego i poredniego eliminowania zjawisk korupcyjnych13. Maj¹ charakter norm nakazuj¹cych i prewencyjnych, które sk³aniaj¹
do po³o¿enia nacisku na ograniczanie stanów rodz¹cych chocia¿by prawdopodobieñstwo zaistnienia konfliktu interesów u funkcjonariusza. Dla interesu
publicznego ju¿ samo podejrzenie, ¿e w³adza jest skorumpowana, jest szkodliwe, tak jak rzeczywisty konflikt. Dlatego te¿ nale¿y unikaæ sytuacji,
w których funkcjonariusz publiczny móg³by naraziæ siê na podejrzenie
o zachowanie stronnicze.
Po trzecie, dysfunkcjonalnoæ systemu prowadzi do parali¿u dzia³ania
organów pañstwa, a w konsekwencji do korupcji. Przejawia siê w tworzeniu
instytucji publicznych w kszta³cie uniemo¿liwiaj¹cym ich rzetelne i sprawne
dzia³anie, naruszaj¹cych zasady pañstwa prawa. Powoduje to sytuacje,
w których organ kontrolny nie posiada wystarczaj¹cych rodków prawnych,
które stwarza³yby normatywn¹ podstawê do wyci¹gniêcia konsekwencji
prawnych. Jej form¹ jest brak w³aciwego okrelenia kompetencji, polegaj¹cy
na wzajemnym ich krzy¿owaniu, pokrywaniu siê. Wyklucza to odpowiedzialnoæ funkcjonariuszy publicznych za realizacjê zadañ publicznych oraz
utrudnia harmonijne wspó³dzia³anie i dope³nianie.
Dysfunkcjonalnoæ systemu przejawia siê tak¿e w braku zharmonizowania kompetencji z odpowiedzialnoci¹, co w konsekwencji prowadzi do korupcji. Skutkuje to tym, ¿e kompetencje w zakresie dzia³ania posiada jeden
organ, podczas gdy odpowiedzialnoæ za podjête przezeñ dzia³ania ponosi
drugi. Jest to wynikiem braku zagwarantowania stosownych procedur egzekwowania odpowiedzialnoci organów pañstwa za wykonywanie powierzonych im zadañ. Uniemo¿liwia to prawid³owe funkcjonowanie organu, a co
12
13

s. 168.

E. Góral, Granice zaradnoci publicznej, Prawo i ¯ycie 2001, nr 8, s. 6.
A. Szpunar, Odpowiedzialnoæ Skarbu Pañstwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985,
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wiêcej  utrudnia poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci osób, które przyczyni³y
siê do wydania nieprawid³owego rozstrzygniêcia. Skoncentrowanie odpowiedzialnoci na osobach, które w ¿aden sposób nie przyczyni³y siê do powstania
okrelonych nieprawid³owoci, powoduje, ¿e osoby odpowiedzialne za nie s¹
bezkarne. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia im dalsze dzia³ania, a tym samym
stwarza podstawy do nadu¿yæ. Rozszczepienie na dwa podmioty kompetencji
do dzia³ania i odpowiedzialnoci za dzia³ania podejmowane przez inny organ
sprzyja korupcji, tworzy sytuacje zachêcaj¹ce wrêcz do jej pope³nienia.
Jako przyk³ad mo¿e s³u¿yæ Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych14, który wprawdzie jest osob¹ prawn¹, ale jako osoba prawna nie
zosta³ wyposa¿ony w organy, a jedynie w dysponenta  ministra w³aciwego
do spraw pracy. Minister ów realizuje zadania przy pomocy Krajowego Biura
Funduszu Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych oraz biur terenowych.
Organem opiniodawczo-doradczym jest Naczelna Rada Zatrudnienia. W omawianej ustawie okrelono kompetencje ministra bez okrelenia konsekwencji
prawnych za ich nieprzestrzeganie oraz granic odpowiedzialnoci15. Minister
niczym nieograniczony w swoim dzia³aniu mo¿e podejmowaæ decyzje niekoniecznie korzystne dla Funduszu. Jest to sytuacja wiadcz¹c¹ o tym, ¿e
mimo posiadania osobowoci prawnej, Fundusz jest podmiotem zale¿nym.
Tak¹ konstrukcjê okrela siê mianem zale¿nej osoby prawnej16. Dysponent bêd¹cy funkcjonariuszem publicznym decyduje o mieniu stanowi¹cym
w³asnoæ osoby prawnej. Podejmuje decyzje w odniesieniu do mienia, podczas gdy odpowiedzialnoæ za to mienie ponosi ju¿ osoba prawna. Jest to
sytuacja patologiczna. W ¿adnym systemie prawnym taka osoba prawna
nie mo¿e funkcjonowaæ prawid³owo. Trudno bowiem wyobraziæ sobie,
¿e podmiot o takiej konstrukcji mo¿e rzetelnie gospodarowaæ rodkami
Funduszu.
Po czwarte, skomplikowane i zawi³e procedury dotycz¹ce jednego stanu
prawnego powoduj¹ nierealnoæ rozwi¹zañ prawnych, uniemo¿liwiaj¹c ca³ociowe spojrzenie na zagadnienie prawne oraz jego interpretacjê17. To powoduje trudnoæ w analizowaniu przepisów prawnych i u³atwia ich omijanie.
Potwierdzenie tego znajdujemy w prawie farmaceutycznym18. Znamienny
jest art. 117 ww. ustawy, zgodnie z którym wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powo³uje i odwo³uje wojewoda na wniosek G³ównego Inspektora
14 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoci pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 z pón. zm.).
15 C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2001, s. 68.
16 A. Powierza, Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne jako osoby prawne, Przegl¹d Prawa Handlowego 2000, nr 5, s. 35.
17 Z. Ziembiñski, O zawi³ociach zwi¹zanych z pojmowaniem kompetencji, Pañstwo
i Prawo 1991, nr 4, s. 17.
18 Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2004 r., nr 57,
poz. 533 z pón. zm.).
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Farmaceutycznego (GIF). Ten ostatni mo¿e decydowaæ równie¿ o usytuowaniu inspektorów G³ównego Inspektoratu Farmaceutycznego na terenie województwa w przypadku nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów
leczniczych. Faktyczne jednak kompetencje w zakresie organizowania ich
miejsc pracy na terenie województwa posiada wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Co wiêcej, skoro GIF mo¿e wydawaæ decyzjê o umieszczeniu inspektora G³ównego Inspektoratu Farmaceutycznego, wojewódzki inspektor
musi podporz¹dkowaæ siê tej decyzji i zgodnie z ni¹ zorganizowaæ mu pracê.
GIF bowiem decyduje o jego odwo³aniu i mo¿e to uczyniæ m.in. w sytuacji,
gdy przemawia za tym interes s³u¿by. Zgodnie z art. 113 omawianej ustawy
kompetencje w zakresie powo³ania posiada GIF, ale faktycznie odpowiedzialnoæ za zorganizowanie miejsc pracy inspektorom i jej realizacjê ponosi wojewódzki inspektor farmaceutyczny, bowiem to on decyduje o sposobie finansowania ze rodków publicznych zarezerwowanych na ten cel w bud¿ecie
wojewody. GIF jako organ II instancji z góry egzekwuje obowi¹zki na³o¿one
przez ustawê na organ pierwszej instancji, tj. na wojewódzkiego inspektora
farmaceutycznego. W takiej sytuacji mo¿e dochodziæ do nadu¿yæ przy wytwarzaniu produktów leczniczych, szczególnie ze strony producenta oraz GIF.
Mianowicie GIF mo¿e zadecydowaæ o umieszczeniu stronniczego inspektora
G³ównego Inspektoratu Farmaceutycznego na terenie województwa, któremu
pracê zapewni wojewódzki inspektor farmaceutyczny. Obci¹¿enie odpowiedzialnoci¹ wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego za dzia³ania inspektorów, którzy w sposób nienale¿yty wykonuj¹ swoje obowi¹zki, bez przyznania mu kompetencji w zakresie wspó³decydowania o ich odwo³ywaniu, mo¿e
byæ tak¿e przyczyn¹ wykorzystywania tej sytuacji do celów korupcyjnych.
Brak bowiem w ustawie ogólnej normy kompetencyjnej, która dawa³aby mu
generalne upowa¿nienie do dzia³ania w tej sferze19. Obci¹¿enie odpowiedzialnoci¹ organu ni¿szego stopniem w kwestii decydowania o sprawach,
w których w³aciwy jest organ nad nim nadrzêdny, niekorzystnie wp³ywa na
przejrzystoæ decyzji podejmowanych przez ten drugi organ. Skupienie odpowiedzialnoci na wojewódzkim inspektorze farmaceutycznym za decyzje organu administracji centralnej, jakim jest GIF, bez mo¿liwoci obci¹¿enia go
wspó³odpowiedzialnoci¹ oraz zawi³oæ procedur mog¹ rodziæ korupcjê na
wy¿szych szczeblach w³adzy. Dodatkowo wojewódzki inspektor farmaceutyczny w zakresie podejmowanych czynnoci zwi¹zany jest nie tylko podleg³oci¹ s³u¿bow¹, ale równie¿ ewentualn¹ mo¿liwoci¹ odwo³ania przez GIF
w wypadku, gdy przemawia za tym interes s³u¿by.
19 M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 52;
Z. Ziembiñski, op. cit., s. 17; A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, Organ administracji (organy
administruj¹ce, organy administracji publicznej), [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 1997, s. 109110; D. Mazurkiewicz, Pojêcie kompetencji w prawie administracyjnym, Pañstwo i Prawo 1989, nr 3, s. 82.
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Po pi¹te, niedookrelonoæ, niejasnoæ, wieloznacznoæ i brak spójnoci
w stosowaniu podstawowych pojêæ ³amie zasady przyzwoitej legislacji, zasady pewnoci i bezpieczeñstwa prawnego, a tak¿e ochrony zaufania do pañstwa prawa, co tworzy korzystne pod³o¿e dla korupcji. Stanowienie przepisów niejasnych i wieloznacznych, które nie pozwalaj¹ obywatelowi na
przewidzenie konsekwencji prawnych jego zachowañ, jest naruszeniem Konstytucji20. Bardzo dok³adnie ten problem odzwierciedla ustawa o urzêdach
celnych i izbach skarbowych21. Przyznanie szerokich kompetencje ministrowi
bez okrelenia ich granic stwarza sytuacjê sprzyjaj¹c¹ nadu¿ywaniu w³adzy.
Wed³ug art. 5 ustawy o urzêdach i izbach skarbowych minister w³aciwy do
spraw finansów publicznych powo³uje dyrektora izby skarbowej, który wygra³ konkurs. Posiada jednak kompetencje do tego, by nie powo³aæ wy³onionego kandydata, je¿eli nie gwarantuje on obiektywnego wype³niania obowi¹zków dyrektora izby skarbowej czy naczelnika urzêdu skarbowego.
Pojêcie braku gwarancji obiektywnego wype³niania obowi¹zków jest bardzo
szerokie. W ustawie brak jakichkolwiek wyznaczników, którymi móg³by kierowaæ siê minister przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji. Posiada on wielk¹ swobodê w ocenie predyspozycji moralnych kandydata. Spoczywa na nim
obowi¹zek oceny, która powinna byæ rzetelna i bezstronna, ale w ustawie
brak jest tych wymogów. Zatem minister mo¿e powo³aæ kandydata, który
niekoniecznie musi byæ bezinteresowny, ale przede wszystkim odpowiadaj¹cy
jego wymaganiom. Niedookrelonoæ i wieloznacznoæ podstawowych pojêæ
stanowi z³amanie zasady przyzwoitej legislacji z art. 2 Konstytucji. Trybuna³
Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e stosowanie przepisów niejasnych i wieloznacznych, które pozwalaj¹ obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych
jego zachowañ, jest naruszeniem Konstytucji22. Do takich w³anie przepisów mo¿na zaliczyæ art. 5 omawianej ustawy. Oprócz niedookrelonych granic kompetencji ministra do spraw finansów publicznych, przys³uguj¹ce mu
uprawnienie powo³ania dyrektora izby skarbowej wed³ug kryteriów swobodnego uznania jest przyk³adem przepisu wieloznacznego i niejasnego. Konstruowanie takich norm prawnych wiadczy o dysfunkcjonalnoci systemu,
a w konsekwencji u³atwia powstawanie nadu¿yæ.
Po szóste, brak odpowiedzialnoci osobistej funkcjonariuszy publicznych
u³atwia korupcjê. Atmosfera dowolnoci i przekonanie, ¿e nikt nie sprawdzi
i nie wyci¹gnie konsekwencji, jeszcze bardziej czyni ich zachowania swobodnymi. Tylko kodeks karny23 definiuje pojêcie funkcjonariusza publicznego.
Art. 115 § 13 k.k. zawiera zamkniêty katalog osób zaliczanych do grona
20
21

Wyrok TK z 22 maja 2002 r., K 6/02, OTK ZU 2002, nr 3/A, poz. 33.
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzêdach celnych i izbach skarbowych (Dz.U.
z 2004 r., nr 121, poz. 1267).
22 Wyrok TK z 22 maja 2002 r., K 6/02, OTK ZU 2002, nr 3/A, poz. 33.
23 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.).
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funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to, ¿e zakresem § 13 objête s¹ tylko
osoby numeratywnie wyliczone24. Dobrym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie definicji funkcjonariusza publicznego do aktów prawnych rangi ustaw
dotycz¹cych funkcjonariuszy publicznych25. To z pewnoci¹ pozwoli³oby na
objêcie zakresem tego pojêcia wiêkszego krêgu osób, a tym samym stworzy³oby mo¿liwoæ poci¹gniêcia ich do odpowiedzialnoci26. Zapobieg³oby równie¿
powstawaniu sytuacji, w których osoby pe³ni¹ce odpowiedzialne funkcje publiczne nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za przestêpstwo korupcji, bowiem nie
nale¿¹ do osób wymienionych w art. 115 § 13 k.k. Mo¿liwoæ poci¹gniêcia do
odpowiedzialnoci osobistej funkcjonariuszy publicznych zmniejszy³aby samowolê w ich dzia³aniach, a jednoczenie ograniczy³aby podatnoæ na wp³ywy korupcyjne.
Po siódme, systemowe spojrzenie na ca³oæ porz¹dku prawnego ograniczy powstawanie nieprawid³owoci, umo¿liwi stworzenie systemu, który nie
bêdzie podatny na korupcjê. Ocena porz¹dku prawnego powinna sk³oniæ
ustawodawcê do przedsiêwziêcia niezbêdnych dzia³añ s³u¿¹cych likwidowaniu tych jego cech, które sprzyjaj¹ korupcji. Jednoczenie pozwoli na znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób z rozwi¹zañ prawnych stworzyæ
system s³u¿¹cy wyeliminowaniu przepisów korupcyjnych.
Po ósme, problem korupcji nie tkwi w braku regulacji prawnych, ale
w ich wadliwym powi¹zaniu oraz niefunkcjonalnoci. Nadmiar prawa mo¿e
byæ szkodliwy. Wieloæ przepisów wp³ywa na ich nieczytelnoæ oraz utrudnia
interpretacjê. Trudno przecie¿ poruszaæ siê w nadmiarze przepisów. Dlatego
te¿ wa¿ne jest, aby system prawny by³ przejrzysty i klarowny, co stanowi
gwarancjê skutecznoci stosowania prawa. Równie niebezpieczne bywa regulowanie tego samego stanu prawnego przez dwa ró¿ne przepisy. Stosuj¹cy
prawo, maj¹c mo¿liwoæ wyboru, zawsze wybierze rozwi¹zanie bardziej przychylne ze swojego punktu widzenia, choæ nie zawsze prawid³owe i adekwatne
do zaistnia³ej sytuacji. Dowolnoæ przejawiaj¹ca siê w braku jednolitoci
i jednoznacznoci przepisów prawnych mo¿e prowadziæ do korupcji.
Po dziewi¹te, istotny jest tak¿e czytelny charakter instytucji prawnych.
System organów i instytucji powinien byæ tak ukszta³towany, aby nie prowadzi³o to do parali¿u dzia³ania organów i wystêpowania zjawisk dysfunkcji.
To, czy organ zosta³ usytuowany we w³aciwy sposób oraz czy posiada kompetencje w zakresie dzia³ania, wp³ywa na funkcjonalnoæ ca³ego systemu.
W³aciwe okrelenie kompetencji determinuje kwestiê odpowiedzialnoci za
w³aciw¹ realizacjê zadañ publicznych. Obowi¹zek powierzenia zadañ tym
24 E. Szwedek, Pojêcie funkcjonariusza publicznego w nowym kodeksie karnym, Nowe
Prawo 1970, nr 1, s. 19.
25 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Orzecznictwo, Warszawa 1997, t. 39, s. 208.
26 L. Kubicki, Zasady odpowiedzialnoci prawnej lekarza w wietle nowej ustawy o zawodzie lekarza, Prawo i Medycyna 1999, nr 1, s. 5.
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organom, które s¹ w stanie je wype³niaæ z poszanowaniem wartoci ogólnospo³ecznych, wi¹¿e siê z czytelnym uregulowaniem zasad nadzoru i rodków
prawnych s³u¿¹cych ich realizowaniu. Nieprawid³owe usytuowanie organu
te¿ mo¿e powodowaæ powstawanie sytuacji korupcjogennych27. Mo¿e przejawiaæ siê w przyznaniu wiêkszych uprawnieñ organowi podrzêdnemu albo
w uczynieniu z organu nadrzêdnego organu podporz¹dkowanego. To sprzyja
nadu¿yciom i wykorzystywaniu prawa do realizacji w³asnych celów. Skupienie wiêkszych uprawnieñ, w tym kontrolnych, w gestii organu ni¿szego
szczebla z góry przes¹dza o niemo¿liwoci ich wykonywania. To wszystko
razem wp³ywa na nieskutecznoæ oraz pozornoæ stosowania prawa, które
zachêcaj¹ do jego nieprzestrzegania.
Po dziesi¹te, przyznanie identycznych kompetencji dwóm organom mo¿e
byæ przyczyn¹ powstawania sytuacji, w których bêdzie dochodziæ do uchylania siê organów od stosowania przys³uguj¹cych im uprawnieñ. wiadomoæ,
¿e w okrelonej sprawie w³adny do dzia³ania jest jeszcze inny organ powoduje, ¿e mo¿e dochodziæ do przenoszenia obowi¹zków podejmowania dzia³añ
i przerzucania na inny organ odpowiedzialnoci za ich wykonanie. W lad za
w³aciwym podzia³em kompetencji musi iæ prawid³owe okrelenie zasad ich
funkcjonowania. Przesuwanie kompetencji z organu na organ utrudnia stosowanie prawa, a tym samym prowadzi do zacierania granicy miêdzy rzetelnym a nierzetelnym dzia³aniem organu. Tworzy siê w ten sposób atmosfera
dowolnoci i braku porz¹dku. Skutkuje to obojêtnoci¹, a nawet lekkomylnoci¹ organów w stosowaniu prawa.
Po jedenaste, od prawid³owego dzia³ania organów zale¿y racjonalnoæ
stosowania prawa. Dysfunkcje wewn¹trz systemu utrudniaj¹ urzeczywistnianie formalnie gwarantowanych w Konstytucji wartoci. Jedn¹ z nich jest
w³anie rzetelnoæ i sprawnoæ dzia³ania instytucji publicznych, a szczególnie
tych, które zosta³y powo³ane w celu realizacji i ochrony konstytucyjnie gwarantowanych praw. Ogólne zasady wynikaj¹ce z ustawy zasadniczej powinny
byæ przestrzegane szczególnie restryktywnie, gdy chodzi o akty prawne odnosz¹ce siê do fundamentalnych wartoci chronionych przez Konstytucjê28.
Pierwszorzêdne znaczenie powinny mieæ na p³aszczynie wolnoci oraz praw
cz³owieka i obywatela29. Brak racjonalnoci w stosowaniu prawa czyni niemo¿liwym dzia³anie organów zgodnie z Konstytucj¹.
Po dwunaste, korupcji zapobiega zwalczanie zewnêtrznych lojalnoci
w zachowaniach funkcjonariuszy, które przewa¿aj¹ nad lojalnoci¹ wobec
27
28

W. Lang, Prawo i moralnoæ, Warszawa 1989, s. 14.
M. Granat, Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej, [w:] Jakoæ administracji publicznej. Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Mariana Je³owickiego. Konferencja naukowa
(Cedzyna 2426.11.2004), red. J. £ukasiewicz, Rzeszów 2004, s. 23.
29 Wyrok TK z 30 padziernika 2001 r., K 33/00, OTK ZU 2001, nr 7, poz. 217.
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urzêdu i orientacj¹ na dobro ogólne30. Pod pojêciem lojalnoci zewnêtrznych
nale¿y rozumieæ lojalnoci rodzinne i plemienne, z którymi wi¹¿¹ siê zobowi¹zania nieformalne. To w³anie one powoduj¹, ¿e bardzo czêsto stanowiska
urzêdnicze obsadza siê ludmi z tzw. swojego krêgu. Konsekwencj¹ tego jest
aprobata dla szerzenia siê nepotyzmu, klikowoci i ³apówkarstwa. Kupczenie
wp³ywami oznacza rozdzielanie funkcji nie zgodnie z posiadan¹ wiedz¹, ale
wed³ug sposobu na osi¹gniêcie dochodów i przywilejów.
Po trzynaste, nadmiar regulacji prawnych te¿ powoduje korupcjê
i ujemnie wp³ywa na system instytucji publicznych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
zamula go. Mniej pañstwa w prawie oznacza w konsekwencji silniejsze
prawo w pañstwie. To nie regulacje prawne czy ustawy antykorupcyjne
przyczyniaj¹ siê do eliminacji korupcji, ale dobrze zaprojektowane instytucje
pañstwa prawnego, w szczególnoci instytucje zapewniaj¹ce ochronê prawn¹
obywateli przed samowol¹ innych obywateli31. W pañstwie prawa musz¹ byæ
zachowane odpowiednie proporcje miêdzy autonomi¹ i kontrol¹. Przewaga
pierwszej powoduje brak praworz¹dnoci, za drugiej to, ¿e dobro publiczne
jest przedmiotem przetargów w¹skich interesów grupowych.
Tylko problemowe spojrzenie na ca³oæ systemu prawa pozwoli zwróciæ
uwagê na patologie tkwi¹ce w regulacjach prawnych, a tym samym umo¿liwi
walkê z korupcj¹. Okrelenie przyczyn oraz róde³ powstawania korupcji
powinno sk³oniæ ustawodawcê do opracowania skutecznych metod jej zapobiegania oraz przyczyniæ siê do ograniczenia skali zjawiska. Dokonanie
zmian w porz¹dku prawnym mo¿e doprowadziæ do wyeliminowania niedoskona³oci rozwi¹zañ prawnych. Ograniczenie skali wystêpowania zjawiska
korupcji, a przede wszystkim tworzenia wadliwych rozwi¹zañ prawnych,
z pewnoci¹ spowoduje wiêksz¹ przejrzystoæ ca³ego systemu prawnego.

Summary
Fighting corruption among public officials
The aim of the paper is to present legal solutions to prevent and fight
corruption among public officials. The cause of corruption is the lack of
functionality, unreality and ineffectiveness of adopted legal regulations
in a particular system. Complicated and complex legal procedures cause
unreality of legal solutions and unclear and imprecise legal regulations
pose a possibility of their unlimited interpretation. All this leads to such
30 A.Z. Kamiñski, B. Kamiñski, Korupcja rz¹dów. Pañstwa postkomunistyczne wobec globalizacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2004, s. 263.
31 E. £êtowska, Dobro wspólne  w³adza  korupcja, Kontrola Pañstwowa 1996, nr 6,
s. 10.
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situations in which application of law and its execution is very often
hindered and some legal solutions simply encourage such corruption
behaviour. That is why, norms of administrative and civil law should serve
directly to eliminate such corruption behaviour. Furthermore the ban on
abuse of power by public officials should be recognised as a binding norm.
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Instytucja mediacji w Polsce na tle problematyki
przestêpczoci nieletnich
1. Cel i znaczenie wprowadzenia mediacji w polskim
systemie karnym
Mediacja jako forma rozwi¹zywania sporów znana by³a ju¿ w czasach
antycznych, jednak jej rozwój i formalne uregulowanie przypada dopiero na
lata 70. XX w. Historia tej instytucji w Polsce jest jeszcze krótsza. Wi¹¿e siê
z aktywnoci¹ Zespo³u ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uwiêzionym i ich Rodzinom Patronat, które powsta³o w 1995 r. Wówczas cz³onkowie tego Zespo³u opracowali i rozpoczêli
eksperymentalny program mediacji pomiêdzy pokrzywdzonym a nieletnim
sprawc¹ czynu karalnego1.
Impulsem do wprowadzenia instytucji mediacji do polskiego wymiaru
sprawiedliwoci by³y g³ównie przepisy prawa miêdzynarodowego, zw³aszcza
wspólnotowego. Ponadto zainicjowanie takich rozwi¹zañ stanowi³o odpowied ustawodawcy na wzrost przestêpczoci, jaki mia³ miejsce w Polsce
w latach 90. i towarzysz¹cy mu swoisty populizm penalny2. Znalaz³ on swoich zwolenników wród znacznej czêci spo³eczeñstwa, a przede wszystkim
1 I. Borkowska, Rozwój mediacji w sprawach karnych w Polsce, [w:] Pozycja ofiary
w procesie karnym  standardy europejskie a prawo krajowe, pod red. T. Cieleckiego, J.B. Banach-Gutierrez, A. Suchorskiej, Szczytno 2008, s. 188.
2 Populizm penalny to zespó³ spo³ecznych przekonañ, a tak¿e dzia³añ politycznych i legislacyjnych podejmowanych z programowym ograniczeniem roli ekspertów, wspó³kszta³towany
przez media, charakteryzuj¹cy siê surowym nastawieniem do przestêpczoci i brakiem wspó³czucia dla jej sprawców. Szerzej na temat populizmu penalnego patrz niepublikowane referaty
wyg³oszone 2427 wrzenia 2008 r. na Zjedzie Katedr Prawa Karnego w Szklarskiej Porêbie:
W. Zalewski, Populizm penalny  próba zdefiniowania zjawiska; M. Filar, Rola mediów
w kreowaniu zagro¿eñ i sprzyjaniu populizmowi; A. Marek, Niepowodzenie prób kompleksowej
nowelizacji kodeksu karnego jako efekt sporu miêdzy populizmem a racjonalizmem, T. Kaczmarek, Racjonalny ustawodawca wobec opinii spo³ecznej a populizm penalny.
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wród przedstawicieli konkretnych partii politycznych. W³¹czenie do postêpowania karnego rozmaitych form konsensualnego za³atwienia sporu pomiêdzy stronami stanowiæ mia³o alternatywê wobec sprawiedliwoci retrybutywnej i zwi¹zanej z ni¹ koncepcji wprowadzania surowszego karania sprawców
i orzekania d³ugoterminowych kar pozbawienia wolnoci, które w praktyce
czêsto okazywa³y siê nieskuteczne3.
Instytucja mediacji wprowadzona zosta³a do polskiego systemu prawa
karnego w czerwcu 1997 r.4, a wesz³a w ¿ycie 1 wrzenia 1998 r. Zgodnie z
regulacj¹ zawart¹ w art. 320 k.p.k. mediacjê mo¿na by³o wówczas prowadziæ
jedynie w toku postêpowania przygotowawczego oraz w postêpowaniu s¹dowym  przy wstêpnej kontroli oskar¿enia. W aktualnym stanie prawnym
instytucja mediacji unormowana jest w art. 23a k.p.k. Przepis ten zosta³
sformu³owany i wprowadzony przez ustawê nowelizuj¹c¹ z 10 stycznia 2003
r. Nowelizacja w istotny sposób zmieni³a kszta³t tej instytucji, przede wszystkim poprzez przeniesienie przepisu reguluj¹cego mediacjê z czêci dotycz¹cej
postêpowania przygotowawczego do przepisów wstêpnych kodeksu. Niew¹tpliwie wiadczy to o randze, jak¹ mediacji zamierza³ nadaæ polski ustawodawca. Oznacza to równie¿, za przepis art. 23a k.p.k. zosta³ jakby wyjêty
przed nawias i mo¿e mieæ zastosowanie w ca³ym procesie karnym niezale¿nie od jego etapu5.
W chwili obecnej pokrzywdzony i oskar¿ony mog¹ skorzystaæ z instytucji
mediacji zarówno gdy chodzi o postêpowania wszczynane z oskar¿enia publicznego, jak i prywatnego oraz w sprawach dotycz¹cych wykonania bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoci. Samo postêpowanie mediacyjne definiuje siê jako dobrowolne i poufne porozumienie siê stron znajduj¹cych siê
w konflikcie w obecnoci bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej  mediatora6.
Do mediacji mog¹ byæ kierowane sprawy, w których okolicznoci pope³nienia przestêpstwa nie budz¹ w¹tpliwoci. Istotne znaczenie ma tak¿e charakter konfliktu miêdzy stronami, który leg³ u podstaw pope³nienia czynu.
Jak wskazuje praktyka, w przypadku przestêpstw bêd¹cych skutkiem wieloletnich konfliktów istnieje niewielka szansa, aby postêpowanie mediacyjne
3 Problem nieskutecznoci klasycznych form karania, a przede wszystkim d³ugoterminowych kar pozbawienia wolnoci podnoszony by³ ju¿ w wielu opracowaniach naukowych. Patrz
np. J. Consedine, Sprawiedliwoæ naprawcza. Przywrócenie ³adu spo³ecznego, Warszawa 2004,
s. 36; M. Cielikowski, B. Wasowicz, Polityka karna za przestêpstwa zabójstwa w orzecznictwie
S¹du Wojewódzkiego w Jeleniej Górze w latach 19761985 ze szczególnym uwzglêdnieniem przyczyn wymierzania kar eliminacyjnych, [w:] Przestêpczoæ przeciwko ¿yciu i zdrowiu w Wielkopolsce. Problemy Kryminologiczne Wielkopolski, pod red. A. Ratajczaka, Poznañ 1986, s. 503509.
4 Ustawa z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z pón. zm.); ustawa
z 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 55 z pón. zm.).
5 J. Grajewski, [w:] J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. P³achta, Kodeks postêpowania karnego, t. 1, Kraków 2003, s. 125.
6 A. Gorczyñska, Mediacja w postêpowaniu przygotowawczym, Prokuratura i Prawo
2007, nr 6, s. 117.
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odnios³o trwa³y, pozytywny skutek. Wskazuje siê natomiast, i¿ efektywna
mediacja ma miejsce najczêciej wówczas, gdy przestêpstwo mia³o charakter
jednostkowy, przypadkowy, a jego pod³o¿em by³y codzienne miêdzyludzkie
konflikty, zw³aszcza w ma³ych, zamkniêtych spo³ecznociach7. Ewa Bieñkowska wskazuje8, ¿e instytucji tej nie powinno siê stosowaæ przy przestêpstwach godz¹cych w dobra tak abstrakcyjne, jak ludzkoæ, pokój, bezpieczeñstwo lub integralnoæ pañstwa, dobro wymiaru sprawiedliwoci.
Pomylne zakoñczenie postêpowania mediacyjnego niesie ze sob¹ wiele
korzyci wp³ywaj¹cych na sam¹ reakcjê prawn¹ na przestêpstwo oraz wymiar kary. Zalicza siê do nich:
 orzeczenie kary lub rodka karnego w ³agodniejszym wymiarze ni¿
w sytuacji bez przeprowadzenia mediacji, w szczególnoci poprzez zastosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary oraz odst¹pienia od jej wymierzenia;
 skazanie bez rozprawy lub dobrowolne poddanie siê karze, skracaj¹ce
istotnie postêpowanie karne;
 zastosowanie rodka probacyjnego, g³ównie warunkowego umorzenia
postêpowania karnego, ale równie¿ warunkowego zawieszenia wykonania
kary;
 bezwarunkowe umorzenie postêpowania karnego przy przyjêciu przes³anki znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu albo w efekcie cofniêcie wniosku o ciganie przez pokrzywdzonego9.

2. Instytucja mediacji w wietle ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich
Do czasu wejcia w ¿ycie nowelizacji do ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich z dnia 15 wrzenia 2000 r. (Dz.U. nr 91, poz. 1010) instytucja postêpowania mediacyjnego funkcjonowa³a jedynie eksperymentalnie.
Pierwszy projekt mediacji w sprawach nieletnich powsta³ w padzierniku
1995 r., a w marcu 1996 r. zosta³ zaakceptowany przez Ministerstwo Sprawiedliwoci. Utworzono wówczas piêæ eksperymentalnych orodków mediacji:
w Zielonej Górze, Skar¿ysku Kamiennej, Pile, Poznaniu i Warszawie. W 1999 r.
7 J. Karaniewicz, M. Kotowska, Ocena funkcjonowania postêpowania mediacyjnego
w sprawach karnych na przyk³adzie S¹du Rejonowego w Olsztynie, [w:] Ocena funkcjonowania
porozumieñ procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwoci, pod red. C. Kuleszy, Warszawa
2009, s. 268.
8 Zob. E. Bieñkowska, Mediacja i porozumienie, Gazeta S¹dowa 1998, nr 3, s. 32;
E. Bieñkowska, Mediacja w polskim prawie karnym. Charakterystyka regulacji prawnej, Przegl¹d Prawa Karnego 1998, nr 18, s. 27.
9 D. Kurzelewski, Wp³yw prawa karnego materialnego na mediacje miêdzy pokrzywdzonym i oskar¿onym  wybrane aspekty, [w:] Wspó³zale¿noæ prawa karnego materialnego, pod red.
Z. Æwi¹kalskiego i G. Artymiak, Warszawa 2009, s. 366.
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Ministerstwo Sprawiedliwoci rozszerzy³o eksperymentalny program na cztery kolejne s¹dy rodzinne, tj. s¹d w Brodnicy, Toruniu, ¯arach i Lublinie10.
Program opiera³ siê na rozwi¹zaniach normatywnych ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich. Korzystano jednoczenie z dowiadczenia mediacyjnego innych krajów Europy, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii11. Udany  jak go oceniono  eksperyment i postulaty zwolenników mediacji, by
przekszta³ciæ go w zwyk³¹ praktykê, zaowocowa³y wprowadzeniem instytucji
mediacji do postêpowania w sprawach nieletnich12.
Nowelizacja wrzeniowa, wzmacniaj¹c rolê pokrzywdzonego, w art. 3a
da³a tak¿e s¹dowi pewien alternatywny sposób reagowania na niepo¿¹dane
zachowania nieletniego, wprowadzaj¹c w ka¿dym stadium postêpowania
mo¿liwoæ kierowania sprawy do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu
przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego13. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w § 3 art. 3a wydane zosta³o rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego
w sprawach nieletnich (Dz.U. nr 56, poz. 591 z pón. zm.). Rozporz¹dzenie
okrela szczegó³owe zasady i tryb przeprowadzenia mediacji. Zgodnie z jego
treci¹ postêpowanie mediacyjne prowadzone jest poza s¹dem przez wyszkolonych do tego celu mediatorów. Oprócz mediatorów instytucj¹ uprawnion¹
do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego jest rodzinny orodek diagnostyczno-konsultacyjny. Do postêpowania mediacyjnego zgodnie z wol¹
ustawodawcy maj¹ byæ kierowane sprawy, których istotne okolicznoci nie
budz¹ w¹tpliwoci.
Postêpowanie mediacyjne ma charakter fakultatywny. Uczestnikami postêpowania s¹: nieletni, pokrzywdzony, rodzice lub opiekun nieletniego,
a jeli pokrzywdzonym jest ma³oletni  równie¿ jego rodzice lub opiekun. Do
wszczêcia procedury mediacyjnej potrzebna jest zgoda wszystkich jej uczestników, przy czym mo¿e byæ ona cofniêta w ka¿dym stadium postêpowania.
Postêpowanie mediacyjne prowadzi siê w sposób poufny, uniemo¿liwiaj¹cy
osobom postronnym dostêp do informacji uzyskanych w jego toku. Odst¹pienie od poufnoci jest mo¿liwe wy³¹cznie za zgod¹ wszystkich uczestników.
10 A. Fr¹czkiewicz, Wybrane problemy stosowania przepisów u.p.n. w praktyce V Wydzia³u
Rodzinnego i Nieletnich w Lublinie, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy
o postêpowaniu w sprawach nieletnich, pod red. T. Bojarskiego, E. Skrêtowicza, Lublin 2001, s. 89.
11 Szerzej: B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Nieletni przestêpcy i ich ofiary, Warszawa
1999, s. 7 i nast.
12 Patrz: B. Czrnecka-Dzialuk, A. Walczak-¯ochowska, Mo¿liwoci mediacji w sprawach
o czyny karalne pope³nione przez nieletnich w wietle ustawodawstwa polskiego, [w:] Teoria
i praktyka pojednania ze sprawc¹, pod red. E. Bieñkowskiej, Warszawa 1995, s. 127 i nast. Cyt.
za: E. Bieñkowska, A. Walczak-¯ochowska, Systemy postêpowania z nieletnimi w pañstwach
europejskich, Warszawa 1998, s. 6263. Krytycznie wobec instytucji mediacji wypowiadaj¹ siê
T. Bojarski, E. Skrêtowicz, [w:] Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem,
Warszawa 2002, s. 29,
13 B. Wajerowska-Oniszczuk, Mediacja w sprawach nieletnich, Warszawa 2005, s. 4.
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Zgodnie z § 13 rozporz¹dzenia postêpowania mediacyjnego nie przeprowadza
siê w lokalu zajmowanym przez uczestników lub ich rodziny, niezale¿nie od
przeznaczenia tego lokalu oraz tytu³u prawnego do jego zajmowania, ani
w budynku s¹du.
Na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich (u.p.n.) nale¿a³oby przyj¹æ tezê, ¿e policja nie posiada
uprawnieñ do kierowania sprawy w celu przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego. Przys³uguje ono jedynie s¹dowi rodzinnemu, który zgodnie z art.
34 ust. 2 u.p.n. prowadzi postêpowanie wyjaniaj¹ce. Policja ma za zadanie
jedynie zebraæ oraz utrwaliæ dowody czynów karalnych wymienionych
w ustawie, a i to jedynie w wypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, a nastêpnie
powinna przekazaæ sprawê sêdziemu rodzinnemu (art. 37 ust. 2 u.p.n.). Skoro wiêc wród tych uprawnieñ nie zosta³o wyszczególnione przekazanie sprawy do postêpowania mediacyjnego, jest to zabronione14.
Warto podkreliæ, ¿e do postêpowania mediacyjnego mo¿na kierowaæ
w zasadzie ka¿d¹ sprawê wszczêt¹ wobec ka¿dego nieletniego w zwi¹zku
objawami demoralizacji lub pope³nieniem czynu. Z prawnego punktu widzenia ustawa nie przewiduje granicy wiekowej, poni¿ej której nie by³oby mo¿liwoci od strony formalnej wszczêcia procedury mediacyjnej. Równie¿ w literaturze przewa¿a pogl¹d, ¿e nie istnieje taka dolna granica wieku15.
Przedmiotem mediacji nie powinny byæ natomiast sprawy, z których wynika,
¿e sprawcê charakteryzuje wysoki stopieñ demoralizacji, znaczne nasilenie
agresji, niski poziom empatii. Nadmierna postawa roszczeniowa pokrzywdzonego, jego brak sk³onnoci do kompromisu oraz wrogie nastawienie do sprawy powinny stanowiæ przes³anki negatywne przy podejmowaniu decyzji
o skierowaniu sprawy do mediacji16.
Tok postêpowania mediacyjnego mo¿na podzieliæ na kilka etapów.
W pierwszej fazie mediator zapoznaje siê z informacjami zawartymi w aktach sprawy, nawi¹zuje kontakt z uczestnikami i odbiera od nich zgodê na
udzia³ w postêpowaniu mediacyjnym. Nastêpnie przeprowadza spotkania indywidualne, podczas których informuje o istocie i zasadach postêpowania
mediacyjnego oraz o uprawnieniach i roli uczestników. W razie dojcia do
porozumienia w przedmiocie rozwi¹zania konfliktu mediator pomaga w sformu³owaniu treci ugody, a na koniec sporz¹dza dla s¹du rodzinnego sprawozdanie z przeprowadzonego postêpowania mediacyjnego oraz spisuje zobowi¹zania wynikaj¹ce z ugody i informuje o tym s¹d rodzinny17. Sprawozdanie
14 Tak: W. Klaus, Policja wobec instytucji mediacji, Przegl¹d Prawa Karnego 2004,
nr 23, s. 19.
15 Tak: G. Harasimiak, Mediacja w polskim modelu postêpowania z nieletnimi, Przegl¹d
Prawa Karnego 2004, nr 23, s. 5.
16 A. Rêkas, Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2004, s. 1112.
17 V. Konarska-Wrzosek, Postêpowanie mediacyjne w sprawach nieletnich, Przegl¹d S¹dowy 2000, nr 4, s. 6364.
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nie mo¿e ujawniaæ przebiegu spotkañ ani te¿ zawieraæ ocen zachowania
uczestników w ich trakcie oraz treci ich owiadczeñ, chyba ¿e uczestnik
wyranie wniesie o ujawnienie takich danych dotycz¹cych jego osoby. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e równie¿ rekomendacje Rady Europy okrelaj¹ warunki
postêpowania mediacyjnego, jakie musz¹ byæ bezwzglêdnie przestrzegane.
Obejmuj¹ one jednoczenie podstawowe zasady, które odnosz¹ siê do ka¿dego
etapu mediacji. S¹ to: dobrowolnoæ, poufnoæ, bezstronnoæ, neutralnoæ,
akceptowalnoæ18.
Podkreliæ nale¿y, ¿e ustawodawca nie precyzuje pojêcia mediacji i nie
wprowadza jej definicji ani w ustawie, ani w rozporz¹dzeniu, co nie oznacza,
¿e w literaturze brak jest definicji mediacji. Najogólniej mediacjê w postêpowaniu w sprawach nieletnich  analogicznie jak w przypadku, kiedy dotyczy
ona osób doros³ych  okreliæ mo¿na jako poredniczenie w sporze. Dok³adniej
za mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonuj¹cego obie
strony rozwi¹zania konfliktu w drodze dobrowolnych negocjacji przy udziale
osoby trzeciej, czyli neutralnego wobec stron i konfliktu mediatora. Zadaniem
jego jest wspieranie przebiegu negocjacji, ³agodzenie powstaj¹cego napiêcia
i pomaganie  bez narzucania jednak stronom rozstrzygniêcia  w wypracowaniu kompromisu. Z regu³y chodzi tu o negocjacje bezporednie, czyli spotkanie stron konfliktu, ale mog¹ mieæ one te¿ charakter poredni. Jeli strony, godz¹c siê na mediacjê, nie ¿ycz¹ sobie osobistego spotkania, to mediator
pe³ni funkcjê swego rodzaju przekanika wypowiedzi i ¿yczeñ jednej strony
wobec drugiej19.
W literaturze niejednokrotnie traktuje siê mediacjê jako jedn¹ z postaci
diversion20. W uzasadnieniu do rz¹dowego projektu zmian do ustawy tak¿e
podkrelano, ¿e wprowadzenie tej instytucji jest wyrazem akceptacji mediacji
jako alternatywnego rodka i stanowi spe³nienie od dawna zg³aszanego postulatu zawartego w miêdzynarodowych dokumentach (np. regu³a 11 zatytu³owana Postêpowanie alternatywne (diversion) w tzw. Regu³ach Beijiñskich, czyli Wzorcowych Regu³ach Minimum Narodów Zjednoczonych
dotycz¹cych wymiaru sprawiedliwoci wobec nieletnich21; równie¿ zalecenia
Rady Europy nr R(87)20 w sprawie reakcji spo³ecznych na przestêpczoæ
nieletnich z 17 wrzenia 1987 r.). Jak jednak s³usznie podkrelaj¹ Piotr
Górecki i Stanis³aw Stachowiak22, przyjête rozwi¹zanie nie jest w pe³ni postêpowaniem alternatywnym (diversion), albowiem nie prowadzi do ostatecznego przejêcia postêpowania w sprawie nieletniego przez organ pozas¹dowy.
18
19
20
21

Szerzej: A. Rêkas, op. cit., s. 5.
E. Bieñkowska, Poradnik mediatora, Warszawa 1999, s. 9 i nast.
Patrz: E. Bieñkowska, A. Walczak-¯ochowska, op. cit., s. 63.
Tekst polskich Regu³ Beijiñskich opublikowano w: Archiwum Kryminologii 1993,
t. XIX, s. 233 i nast.
22 P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz,
Oficyna 2007, s. 36 i nast.
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Uregulowanie instytucji mediacji przez art. 3a u.p.n. jest zatem analogiczne
do rozwi¹zania przyjêtego w art. 320 k.p.k. Powy¿sze ujêcie postêpowania
mediacyjnego na gruncie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich
mo¿e budziæ zastrze¿enia, skoro komentowany przepis nie akcentuje jednoznacznie celów mediacji. Nie do przyjêcia by³oby, z punktu widzenia celów
wychowawczych ustawy, takie porozumienie siê nieletniego (a de facto jego
opiekunów prawnych) z pokrzywdzonym, które w efekcie wbrew art. 3 u.p.n.
prowadzi³oby do niestosowania wobec nieletniego rodków wychowawczych
przewidzianych przez ustawodawcê23.
Warto podkreliæ, ¿e postêpowanie mediacyjne w znacznym stopniu odsuwa nieletniego od formalnych postêpowañ wdra¿anych w nastêpstwie
przejawiania przez niego zachowañ sprzecznych z normami spo³ecznymi,
w tym prawnokarnymi. W doktrynie podkrela siê, ¿e mo¿liwoæ kierowania
spraw nieletnich do postêpowania mediacyjnego wype³nia istniej¹c¹ lukê
pomiêdzy mo¿liwymi dot¹d dwiema skrajnymi decyzjami podejmowanymi w
sprawie nieletniego. Sprowadza³y siê one do wszczêcia postêpowania b¹d do
jego umorzenia, a wiêc braku ingerencji w ¿ycie nieletniego z jednej strony
oraz wszczêcia postêpowania celem zastosowania rodków wychowawczych
czy poprawczych z drugiej strony. Mediacja  jak podkrela Violetta Konarska-Wrzosek24  stanowi wielce obiecuj¹ce ogniwo w polskim systemie opiekuñczo-wychowawczo-ochronnym, którego wyranie brakowa³o, a które doskonale uzupe³nia ten system o nowe, pozas¹dowe sposoby wychowawczego
postêpowania z nieletnimi.
Z procesowego punktu widzenia mediacja daje szansê na skrócenie
i uproszczenie postêpowania s¹dowego. Takie rozwi¹zanie mo¿e byæ korzystne dla wszystkich jego uczestników. Nieletni, spotykaj¹c siê z mediatorem
w sprzyjaj¹cych warunkach, czy to na terenie rodzinnego orodka diagnostyczno-konsultacyjnego, czy w innym wyznaczonym do tego poza s¹dem
miejscu, jest w mniejszym stopniu nara¿ony na stygmatyzacjê i jej negatywne skutki. Pokrzywdzony niejednokrotnie  zw³aszcza w sprawach nieletnich
 nie jest zainteresowany szczegó³owym rozpatrywaniem sprawy i d³ugotrwa³ym dochodzeniem sprawiedliwoci.
Nie sposób pomin¹æ pozytywnych celów wychowawczych, jakie mo¿e
przynieæ mediacja w tej grupie wiekowej sprawców. Zawarta ugoda mo¿e
byæ dowodem na to, ¿e nieletni dostrzeg³ negatywny skutek swojego postêpowania, wyra¿a skruchê, a udzia³ w mediacji stanowi wyraz korzystnych
zmian w jego postawie. Bezporedni kontakt z pokrzywdzonym umo¿liwia
uzmys³owienie nieletniemu szkodliwoci pope³nionego czynu zabronionego
lub innego zachowania wskazuj¹cego na demoralizacjê.
23
24

Ibidem.
Patrz: V. Konarska-Wrzosek, op. cit., s. 69.
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Postêpowanie mediacyjne w sprawach nieletnich mo¿e staæ siê skutecznym rodkiem zapobiegania ich demoralizacji i przestêpczoci, jednak¿e pod
warunkiem, ¿e s¹dy rodzinne zaczn¹ w praktyce stosowaæ tê instytucjê.
Mediacja, od dawna ceniona w krajach anglosaskich i Europie kontynentalnej, od kilkunastu lat toruje sobie drogê równie¿ w przechodz¹cych transformacjê ustrojow¹ krajach Europy rodkowo-Wschodniej. Mimo pocz¹tkowych
trudnoci, jest nadzieja, ¿e stanie siê ona skutecznym narzêdziem rozwi¹zywania sporów tak¿e w polskim systemie prawnym. Jednak jak dot¹d, zw³aszcza jeli chodzi o postêpowanie w sprawach nieletnich, mo¿na mówiæ jedynie
o za³o¿eniach teoretycznych i pozytywnych dowiadczeniach innych krajów.

Summary
Institution of mediation in Poland relating to issues
of the juvenile delinquency
The advantage of restorative justice rests on its very nature in its contrast with the retributive justice system. In restorative justice, offenders are
being reintegrated into the society through repentance and reparation. Victims are also given opportunities to forgive offenders for their wrongdoing.
When the victim and the offender freely discuss the causes and effects of the
offenders act and ways for the offender to make amends to the victim, they
may take a major step toward preventing future offenses.
Mediation has been classically defined as the intervention of a third
party between two or more sides in a dispute in an attempt to help them
reach an agreement. Mediation, because of its inherent individuality, offers
a practical and potentially highly successful approach to juvenile justice.
The paper presents the problem of mediation as seen from the perspective of criminal law and criminology.
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Odpowiedzialnoæ sêdziego za wykroczenia
Przedmiotem prowadzonych rozwa¿añ jest zagadnienie odpowiedzialnoci sêdziów s¹dów powszechnych za pope³nienie wykroczenia1. Autorzy na
podstawie analizy przepisów prawa i orzeczeñ s¹dów dyscyplinarnych podjêli
próbê ustalenia zakresu immunitetu sêdziego w odniesieniu do odpowiedzialnoci za wykroczenia. Maj¹c pe³n¹ wiadomoæ, ¿e podjêta problematyka jest
wieloaspektowa, starali siê te¿ udzieliæ odpowiedzi na szczególnie istotne
pytania dotycz¹ce przedmiotowej problematyki, zaprezentowaæ orzeczenia
s¹dów dyscyplinarnych, aby zobrazowaæ praktykê orzecznicz¹ w tym zakresie oraz pogl¹dy doktryny.
Statuowany w art. 181 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej immunitet
sêdziowski2, unormowany szczegó³owo w art. 80 ustawy Prawo o ustroju
s¹dów powszechnych (dalej: u.s.p.)3, jest jednym z g³ównych elementów
1 Przez wykroczenie autorzy rozumiej¹ ka¿de zachowanie, które pozostaje w sprzecznoci
z odpowiednim nakazem lub zakazem kodeksu wykroczeñ lub innej ustawy, która to zachowanie uznaje za wykroczenie.
2 Art. 181 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Stanowi: Sêdzia nie mo¿e byæ, bez
uprzedniej zgody s¹du okrelonego w ustawie, poci¹gniêty do odpowiedzialnoci karnej ani
pozbawiony wolnoci. Sêdzia nie mo¿e byæ zatrzymany lub aresztowany, z wyj¹tkiem ujêcia go
na gor¹cym uczynku przestêpstwa, je¿eli jego zatrzymanie jest niezbêdne do zapewnienia prawid³owego toku postêpowania. O zatrzymaniu niezw³ocznie powiadamia siê prezesa w³aciwego
miejscowo s¹du, który mo¿e nakazaæ natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
3 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. nr 98, poz.
1070 z pón. zm.). Art. 80 u.s.p.: § 1. Sêdzia nie mo¿e byæ zatrzymany ani poci¹gniêty do
odpowiedzialnoci karnej s¹dowej lub administracyjnej bez zezwolenia w³aciwego s¹du dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujêcia sêdziego na gor¹cym uczynku przestêpstwa, je¿eli zatrzymanie jest niezbêdne do zapewnienia prawid³owego toku postêpowania. Do
czasu wydania uchwa³y zezwalaj¹cej na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoci karnej s¹dowej lub administracyjnej wolno podejmowaæ tylko czynnoci niecierpi¹ce zw³oki.
§ 2. O zatrzymaniu sêdziego niezw³ocznie powiadamia siê prezesa s¹du apelacyjnego
w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zatrzymania. Mo¿e on nakazaæ natychmiastowe zwolnienie
zatrzymanego sêdziego. O fakcie zatrzymania sêdziego prezes s¹du apelacyjnego niezw³ocznie
zawiadamia Krajow¹ Radê S¹downictwa i Ministra Sprawiedliwoci.
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kszta³tuj¹cych status sêdziego. Obok zasady nieusuwalnoci i nieprzenaszalnoci to istotna gwarancja niezawis³oci4. Takim gwarantem jest równie¿
odpowiedzialnoæ dyscyplinarna realizowana m.in. przez mo¿liwoæ prowadzenia postêpowania przeciwko sêdziemu za pope³nione wykroczenie wy³¹cznie w ramach odpowiedzialnoci dyscyplinarnej. Ju¿ w samym za³o¿eniu
odpowiedzialnoæ dyscyplinarna jest mechanizmem zapobiegaj¹cym nadu¿ywaniu posiadanego immunitetu5.
Kluczowy dla odpowiedzialnoci sêdziów za pope³nione wykroczenie jest
przepis art. 81 u.s.p. w brzmieniu: Za wykroczenia sêdzia odpowiada wy³¹cznie dyscyplinarnie. Sformu³owany w powy¿szym przepisie immunitet
materialny, czyli uchylaj¹cy karalnoæ za wykroczenie6 , znosi wiêc karalnoæ
wykroczenia, przemianowuj¹c je na odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹. Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna stanowi zatem substytut odpowiedzialnoci sêdziego za wykroczenia.
Poniewa¿ immunitet materialny ma charakter publicznoprawny i jest
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy, sêdzia nie mo¿e siê go zrzec. W przypadku pope³nienia wykroczenia nie mo¿e poddaæ siê dobrowolnie odpowiedzialnoci za
wykroczenie, gdy¿ za pope³nione wykroczenie nie mo¿e odpowiadaæ w trybie
kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia, a jedynie dyscyplinarnie7 . Co wiêcej, jako ¿e prawo nie pozostawia sêdziemu wyboru pomiêdzy
odpowiedzialnoci¹ karnoadministracyjn¹ a dyscyplinarn¹, albowiem zawsze
powinna to byæ odpowiedzialnoæ dyscyplinarna, to zatajenie przed organem
powo³anym do cigania wykroczeñ faktu posiadania immunitetu z art. 81
u.s.p i wszczêcie przeciwko sêdziemu postêpowania w trybie przepisów
o odpowiedzialnoci za wykroczenia (np. przyjêcie mandatu) rodzi odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹. Spowodowanie bowiem wszczêcia postêpowania
w trybie przepisów o odpowiedzialnoci za wykroczenie jest  jak s³usznie
§ 3. W terminie siedmiu dni od dorêczenia uchwa³y odmawiaj¹cej zezwolenia na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoci karnej s¹dowej lub administracyjnej, organowi lub osobie,
która wnios³a o zezwolenie, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przys³uguje za¿alenie do s¹du
dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym samym terminie sêdziemu przys³uguje za¿alenie na
uchwa³ê zezwalaj¹c¹ na poci¹gniêcie go do odpowiedzialnoci karnej s¹dowej. Poza tym do
postêpowania przed s¹dem dyscyplinarnym w sprawach o zezwolenie na poci¹gniêcie sêdziego
do odpowiedzialnoci karnej s¹dowej lub administracyjnej stosuje siê przepisy o postêpowaniu
dyscyplinarnym.
§ 4. Orzekaj¹c w sprawie, o której mowa w § 1, s¹d dyscyplinarny mo¿e poprzestaæ na
owiadczeniu sêdziego, ¿e wnosi o wydanie uchwa³y o zezwoleniu na poci¹gniêcie go do odpowiedzialnoci karnej s¹dowej lub administracyjnej.
4 Por. m.in. uzasadnienie uchwa³y SN  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie SNO 32/06, LEX nr 470200.
5 Por. M. Zubik, M. Wi¹cek, O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialnoci dyscyplinarnej sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego  Polemika, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 3, s. 72.
6 Por. J. Lewiñski, Komentarz do Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia, wyd. VI,
Warszawa 2009, s. 24.
7 Por. J.R. Kubiak, J. Kubiak, Immunitet sêdziowski, Przegl¹d S¹dowy 1993, nr 1112,
s. 7.
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zauwa¿a Wies³aw Kozielewicz  przewinieniem dyscyplinarnym8 i powoduje
przeprowadzenie postêpowania obarczonego wad¹ prawn¹. W myl bowiem
art. 5 § 1 pkt 7 k.p.w., nie wszczyna siê postêpowania, a wszczête umarza,
gdy obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na
podstawie kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia. A niew¹tpliwie
przeszkod¹ procesow¹ okrelon¹ w tym przepisie jest materialny immunitet
sêdziowski, polegaj¹cy na tym, ¿e czyn pope³niony w jego granicach przestaje
byæ karalny9.
Przyjêcie przez sêdziego mandatu mo¿e oznaczaæ chêæ unikniêcia odpowiedzialnoci dyscyplinarnej, a to jest ju¿ przewinienie dyscyplinarne, za
które ponosi on w³anie odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹. Dlatego te¿ podczas
kontroli drogowej sêdzia nie mo¿e zataiæ faktu, ¿e posiada immunitet. Powinien ujawniæ policjantowi, jaki urz¹d sprawuje, a jeli taka koniecznoæ istnieje, to poddaæ siê badaniu alkomatem. Immunitet bowiem a¿ tak dalece nie
chroni i nie zwalnia sêdziego z takiego obowi¹zku10. S¹d Dyscyplinarny
w wyroku z 4 czerwca 1997 r. w sprawie SD 6/97 stwierdzi³, i¿ odmowa
poddania siê badaniu na zawartoæ alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cych rodków i skorzystanie z uprawnieñ wynikaj¹cych z immunitetu w sytuacji, gdy
uprawniony organ mia³ w realiach zdarzenia prawo do ¿¹dania takich badañ,
jest uchybieniem godnoci urzêdu11.
W tym zakresie istniej¹ te¿ szczegó³owe wytyczne Komendanta G³ównego Policji w sprawie postêpowania policjantów wobec uczestników ruchu
drogowego korzystaj¹cych z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub
konsularnych oraz immunitetów krajowych12. I tak w myl § 11 ust. 1 i 2
owych wytycznych, do osoby korzystaj¹cej z immunitetu krajowego stosuje
siê ogólne zasady dotycz¹ce kontroli drogowej. Je¿eli zachodzi uzasadnione
podejrzenie pope³nienia wykroczenia, a okolicznoci nie uzasadniaj¹ skierowania do w³aciwego organu wniosku o wyra¿enie zgody na poci¹gniêcie jej
do odpowiedzialnoci, to nale¿y poprzestaæ na zwróceniu uwagi. Je¿eli natomiast istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e kieruj¹cy pojazdem, bêd¹cy osob¹
korzystaj¹c¹ z immunitetu krajowego, znajduje siê w stanie nietrzewoci
lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego (np. wyczuwalna woñ alkoholu z ust,
trudnoci z zachowaniem równowagi po wyjciu z pojazdu, be³kotliwa mowa),
policjant jest obowi¹zany do ¿¹dania poddania siê przez tê osobê badaniu
w celu ustalenia zawartoci w organizmie alkoholu lub rodka dzia³aj¹cego
podobnie do alkoholu (§ 12 ust. 1). W razie odmowy poddania siê badaniu
policjant mo¿e:
8 Por. W. Kozielewicz, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna sêdziów. Komentarz, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwoci, Warszawa 2005, s. 68.
9 Por. R.A. Stefañski, Immunitet prokuratorski, Prokuratura i Prawo 1997 nr 2, s. 63.
10 Por. J.R. Kubiak, J. Kubiak, op. cit., s. 8.
11 Por. W. Kozielewicz, op. cit., s. 86.
12 Wytyczne nr 1 KGP z dnia 3 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. KGP z 2006, nr 4, poz. 17).
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1) zastosowaæ rodki przymusu bezporedniego w celu doprowadzenia do
badania;
2) zatrzymaæ osobê ujêt¹ na gor¹cym uczynku przestêpstwa z uwagi na
niezbêdnoæ tej czynnoci dla zapewnienia prawid³owego toku postêpowania
karnego (§ 12 ust. 2).
Policjant przeprowadzaj¹cy kontrolê sêdziego ma te¿ obowi¹zek niezw³ocznego zawiadamia o rozpoczêciu kontroli dy¿urnego jednostki Policji
w³aciwej dla miejsca przeprowadzania kontroli, a dy¿urny jednostki Policji
 niezw³ocznego powiadomienia o podjêciu wobec sêdziego czynnoci zmierzaj¹cych do poddania siê badaniu prezesa w³aciwego miejscowo s¹du oraz
prezesa s¹du apelacyjnego w³aciwego ze wzglêdu na miejsce dokonywania
czynnoci. Na ¿¹danie uprawnionych prezesów s¹dów Policja odstêpuje od dokonania owych czynnoci (§ 14). Z podejmowanych czynnoci policjant ma obowi¹zek sporz¹dziæ notatkê s³u¿bow¹ zawieraj¹c¹ szczegó³owy opis zdarzenia (§ 15).
Immunitet sêdziowski w zakresie odpowiedzialnoci za wykroczenia jest
immunitetem materialnym nieograniczonym. Dotyczy wszelkich wykroczeñ13, w tym równie¿ wykroczeñ skarbowych14, i wszystkich trybów postêpowania: zwyk³ego, nakazowego i mandatowego, bez wzglêdu na organ
uprawniony do karania.
Immunitet ten jest trwa³y i zapewnia niekaralnoæ za wykroczenia pope³nione w czasie piastowania urzêdu sêdziego. Niedopuszczalne jest zatem
wszczêcie postêpowania w sprawie o wykroczenie po utracie stanowiska sêdziego za czyny pope³nione w czasie jego piastowania. Sêdzia mo¿e natomiast ponieæ odpowiedzialnoæ, oczywicie dyscyplinarn¹, za wykroczenia
pope³nione przed objêciem stanowiska15. Jak bowiem stanowi przepis art.
107 § 2 u.s.p., sêdzia odpowiada dyscyplinarnie tak¿e za swoje postêpowanie
przed objêciem stanowiska, je¿eli przez nie uchybi³ obowi¹zkowi piastowanego wówczas urzêdu pañstwowego lub okaza³ siê niegodnym urzêdu sêdziego.
Oczywiste jest równie¿, ¿e powy¿szy immunitet sêdziego jest immunitetem
wewn¹trzkrajowym i sêdzia nie powinien powo³ywaæ siê na niego podczas
pobytu za granic¹. Takie zachowanie mo¿na poczytaæ za uchybienie godnoci
urzêdu, rodz¹ce odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹16.
Maj¹c na uwadze powy¿sze rozwa¿ania, nie ma ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e
za wykroczenia sêdzia odpowiada dyscyplinarnie. Nieprzyjêcie wiêc np. mandatu karnego nie oznacza braku odpowiedzialnoci za pope³nione wykroczenie drogowe. Sêdzia odpowie bowiem dyscyplinarnie. Zakres jednak¿e tej
13 Por. D. Karczmarska, Glosa do uchwa³y SN z dnia 26 wrzenia 2002 r., sygn. IKPZ 24/02,
Prokuratura i Prawo 2005, nr 11, s. 120.
14 Por. A. Skowron, Postêpowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, Prokuratura i Prawo 2001, nr 5, s. 145.
15 Por. A. Bojañczyk, O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialnoci dyscyplinarnej sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego, Przegl¹d Sejmowy 2007, nr 3, s. 62.
16 Por. J.R. Kubiak, J. Kubiak, op. cit., s. 5.
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odpowiedzialnoci nie jest okrelony przepisami. Nasuwa siê wiêc istotne
pytanie, na które jak dot¹d nie ma jednoznacznych odpowiedzi, i to zarówno
w praktyce, jak i orzecznictwie s¹dów dyscyplinarnych, czy sêdzia ponosi
odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹ za ka¿de wykroczenie, czy tylko niektóre,
a jeli tak, to jakie?
Analiza art. 81 u.s.p. w porównaniu z art. 107 tej ustawy, który stanowi,
¿e za przewinienia s³u¿bowe, w tym za oczywist¹ i ra¿¹c¹ obrazê przepisów
prawa i uchybienia godnoci urzêdu (przewinienia dyscyplinarne), sêdzia
odpowiada dyscyplinarnie, pozwala przyj¹æ, ¿e odpowiedzialnoæ dyscyplinarna sêdziów za wykroczenie bêdzie mia³a miejsce tylko wówczas, gdy pope³nione przez sêdziego wykroczenie bêdzie mog³o zostaæ jednoczenie uznane za przewinienie dyscyplinarne.
Tak¹ tezê sformu³owa³ S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny w Gdañsku
w wyroku z dnia 31 padziernika 2008 r. w sprawie ASD 6/0817. Uzna³, ¿e:
Istota immunitetu materialnego i formalnego w przypadku wykroczeñ sprowadza siê do tego, ¿e za takie wykroczenia, które nie bêd¹ jednoczenie
spe³nia³y warunków przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 u.s.p.,
sêdzia nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoci. W uzasadnieniu tego¿ orzeczenia S¹d Dyscyplinarny wskaza³, i¿ wyk³adnia celowociowa, jak i funkcjonalna art. 81 u.s.p. nakazuje rozumienie tego przepisu jako wy³¹czaj¹cego
odpowiedzialnoæ za wykroczenia na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach, ergo za wykroczenia sêdzia odpowiada dyscyplinarnie tylko
wówczas, gdy pope³nione wykroczenie mo¿e byæ zakwalifikowane jako przewinienie dyscyplinarne18.
Odmienny od powy¿szego pogl¹d, zgodnie z którym sêdzia odpowiada
dyscyplinarnie za ka¿de pope³nione wykroczenie, prezentuje Wies³aw Kozielewicz19. W jego ocenie przypisanie sêdziemu w zakresie wykroczeñ niestanowi¹cych zarazem przewinieñ dyscyplinarnych immunitetu materialnego
jest nie do pogodzenia ze spo³ecznie wa¿nych powodów. Przyj¹æ mo¿na, jak
trafnie to uj¹³ S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny w Gdañsku, ¿e Kozielewiczowi chodzi o to, i¿ w takich przypadkach sêdzia by³by traktowany inaczej, lepiej ani¿eli reszta spo³eczeñstwa. Nie ponosi³by bowiem odpowiedzialnoci za wykroczenie, co nie mog³oby byæ akceptowane spo³ecznie. Powy¿sze
nie wydaje siê jednak przekonuj¹ce, jeli zwa¿yæ, ¿e  jak to trafnie uj¹³
Trybuna³ Konstytucyjny wyrokiem z 28 listopada 2007 r. (K 39/07)  sensem
istnienia immunitetów jest zapewnienie niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci
sêdziów, ochrona integralnoci sêdziów.
17

Tak te¿ T. Ereciñski, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju s¹dów
powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa, Warszawa 2002, s. 229230.
18 Por. wyrok SN  S¹du Dyscyplinarnego w Warszawie z 22 padziernika 2007 r.
w sprawie SNO 74/07 w: ibidem, s. 230.
19 W. Kozielewicz, op. cit., s. 6869.
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Nie mo¿na te¿ zgodziæ siê z argumentem, ¿e tezê o odpowiedzialnoci
sêdziów za wszystkie wykroczenia potwierdza porednio treæ art. 108 § 3
i art. 109 § 5 u.s.p., w których rzekomo wyranie rozdziela siê odpowiedzialnoæ za przewinienie dyscyplinarne od odpowiedzialnoci za wykroczenie realizowanej w ramach postêpowania dyscyplinarnego. Takie stanowisko wydaje siê zbyt daleko id¹ce. Relacja norm zawartych w przepisie art. 108 u.s.p.
pozwala bowiem na wyci¹gniêcie jedynie oczywistych wniosków, ¿e § 120
i 221 tego przepisu odnosz¹ siê do czynów stanowi¹cych wy³¹cznie przewinienia s³u¿bowe, a § 3 w brzmieniu: W zakresie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za wykroczenie przedawnienie dyscyplinarne nastêpuje jednoczenie
z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczeñ  do czynów stanowi¹cych
przewinienie dyscyplinarne wyczerpuj¹ce jednoczenie znamiona wykroczenia, wskazuj¹c, ¿e przedawnienie dyscyplinarne nastêpuje jednoczenie
z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczenia22.
Zgodziæ siê te¿ w tym miejscu nale¿y ze stanowiskiem S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego w Gdañsku, i¿ wynikaj¹ca z art. 109 § 5 u.s.p
mo¿liwoæ odst¹pienia od wymierzenia kary: W przypadku przewinienia
dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi s¹d dyscyplinarny mo¿e
odst¹piæ od wymierzenia kary równie¿ nie mo¿e byæ argumentem za tak¹
wyk³adni¹ art. 81 u.s.p, i¿ za ka¿de wykroczenie sêdzia ponosi odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹. Sformu³owany w przepisie art. 109 u.s.p. katalog kar
dyscyplinarnych jest katalogiem zamkniêtym i  jak siê wydaje  nie do koñca
dostosowanym do specyfiki, wagi ka¿dego wykroczenia, a nie ma ¿adnych
racjonalnych powodów przemawiaj¹cych za tym, ¿eby odpowiedzialnoæ sêdziego za wykroczenia mia³a byæ surowsza. Tymczasem naj³agodniejsza
z katalogu kar dyscyplinarnych  kara upomnienia  poci¹ga za sob¹ daleko
id¹ce konsekwencje w zakresie z³o¿enia wyroku do akt osobowych sêdziego czy
ograniczenia mo¿liwoci awansu w zwi¹zku z kar¹ dyscyplinarn¹ przez okres
5 lat. Kara powinna byæ przecie¿ wspó³mierna do wagi pope³nionego czynu
(wykroczenia), za wzglêdy prewencji ogólnej czy interes pañstwa nie powinny
stanowiæ samoistnego kryterium oceny zachowañ. Jak s³usznie bowiem zauwa¿y³ S¹d Najwy¿szy, zasad¹ prawid³owego wymiaru kary jest baczenie, by kara
ta nie przekracza³a ustalonego stopnia zawinienia osoby obwinionej23.
20 Art. 108 § 1 u.s.p.: Po up³ywie trzech lat od chwili czynu nie mo¿na wszcz¹æ postêpowania dyscyplinarnego.
21 Art. 108 § 2 u.s.p.: W razie wszczêcia postêpowania dyscyplinarnego przed up³ywem
terminu, o którym mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne nastêpuje z up³ywem piêciu lat od
chwili czynu. Je¿eli jednak przed up³ywem terminu, o którym mowa w § 1, sprawa nie zosta³a
prawomocnie zakoñczona, s¹d dyscyplinarny orzeka o pope³nieniu przewinienia dyscyplinarnego, umarzaj¹c postêpowanie w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej.
22 Por. uchwa³a SN z dnia 7 grudnia 2007 r., SNO 81/07, OSNKW 2008/2/15, Biul. SN 2008,
nr 2, poz. 19.
23 Por. wyrok SN z 22 padziernika 2003 r., SNO 22/03, LEX nr 470228; wyrok SN z dnia
9 czerwca 2005 r., SNO 28/05, LEX nr 471989.
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Maj¹c powy¿sze na uwadze, w sytuacji, gdy przepisy ustawy  Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych nie wi¹¿¹ zastosowania okrelonej kary dyscyplinarnej wobec sêdziów z pope³nieniem okrelonego rodzaju wykroczeñ,
wzglêdnie z wysokoci¹ zagro¿enia kar¹ tych wykroczeñ przewidzian¹ przepisami kodeksu wykroczeñ, wydaje siê, i¿ w³anie przepis art. 109 § 5 u.s.p.
przewiduje stopniowanie kar dyscyplinarnych w zale¿noci od szkodliwoci
przewinienia dla s³u¿by sêdziowskiej, a nie  jak wskazuje Wies³aw Kozielewicz  rozdziela odpowiedzialnoæ za przewinienie dyscyplinarne od odpowiedzialnoci za wykroczenie, wskazuj¹c, i¿ sêdzia ponosi odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹ za ka¿de wykroczenie. Dlatego te¿ s³uszne wydaje siê stanowisko,
¿e gdyby zamiarem ustawodawcy by³o nieobjêcie sêdziów immunitetem materialnym w przypadku odpowiedzialnoci za wykroczenia nie bêd¹ce przewinieniami dyscyplinarnymi (a wiêc nie stanowi¹ce ra¿¹cego naruszenia przepisów prawa i uchybiaj¹ce godnoci urzêdu), z pewnoci¹ dostosowa³by katalog
kar dyscyplinarnych do wagi wykroczenia. Jak trafnie bowiem zauwa¿y³ S¹d
Najwy¿szy: wymiar kary powinien byæ uzale¿niony przede wszystkim od ciê¿aru gatunkowego przewinienia dyscyplinarnego  ni¿szy w przypadku zawinionego, lecz drobnego uchybienia w czynnociach s³u¿bowych i wy¿szy
w przypadku najciê¿szego przewinienia dyscyplinarnego, jakim jest pope³nienie czynu zabronionego pod grob¹ kary. Ewentualne okolicznoci obci¹¿aj¹ce
i ³agodz¹ce powinny byæ uwzglêdniane w dalszej kolejnoci24.
Równie¿ S¹d Najwy¿szy, rozpoznaj¹c odwo³anie Ministra Sprawiedliwoci od wyroku S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego w sprawie sêdziego S¹du Okrêgowego obwinionego o pope³nienie wykroczenia z art. 87 § 2
kodeksu wykroczeñ (prowadzenie w stanie po u¿yciu alkoholu na drodze
publicznej roweru)25 sformu³owa³ tezê, ¿e nie ka¿dy czyn podlegaj¹cy zakwalifikowaniu jako wykroczenie musi jednoczenie naruszaæ powagê i godnoæ sêdziego, natomiast ka¿de zachowanie sêdziego przynosz¹ce ujmê powadze lub godnoci urzêdu sêdziowskiego stanowi przewinienie dyscyplinarne
niezale¿nie od tego, czy równoczenie jest wykroczeniem, a w uzasadnieniu
tego wyroku S¹d Najwy¿szy wprost stwierdzi³, ¿e zgodnie z art. 81 u.s.p.
sêdzia nie odpowiada za wykroczenia, lecz tylko za takie zachowania, które
przynosz¹ ujmê powadze s¹du lub godnoci urzêdu sêdziowskiego26.
Maj¹c na uwadze tezê, ¿e odpowiedzialnoæ dyscyplinarna sêdziów za
wykroczenie bêdzie mia³a miejsce tylko wówczas, gdy pope³nione przez sêdziego wykroczenie bêdzie mog³o zostaæ jednoczenie uznane za przewinienie
dyscyplinarne, istotne jest udzielnie odpowiedzi na pytanie: czym jest przewinienie dyscyplinarne?
24
25
26

Wyrok SN z 16 wrzenia 2004 r., SNO 31/04, LEX nr 471987.
Wyrok SN z dnia 25 wrzenia 2007 r., SNO 52/07, LEX nr 471859.
W przedmiotowej sprawie S¹d Najwy¿szy, przyjmuj¹c, i¿ obwiniony sêdzia pope³ni³
wykroczenie z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeñ, wymierzy³ mu karê dyscyplinarn¹ upomnienia.
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Otó¿ zgodnie z art. 107 § 1 u.s.p. sêdzia odpowiada dyscyplinarnie za
przewinienia s³u¿bowe, w tym za oczywist¹ i ra¿¹c¹ obrazê przepisów prawa
i uchybienia godnoci urzêdu (przewinienia dyscyplinarne). Ani ten przepis,
ani inne przepisy ww. ustawy nie definiuj¹ jednak pojêcia przewinienie
s³u¿bowe czy przewinienie dyscyplinarne. Z literalnego jednak brzmienia
cytowanego przepisu z art. 107 § 1 nale¿y wnioskowaæ, ¿e nie ka¿de naruszenie przez sêdziego przepisów prawa mo¿e byæ uznane za przewinienie dyscyplinarne. O przewinieniu mo¿e byæ bowiem mowa tylko wtedy, gdy wchodzi
w grê oczywiste27 naruszenie przepisów prawa i to zarówno pod wzglêdem
przedmiotowym, jak i podmiotowym oraz gdy naruszenie to jest ra¿¹ce28.
Obie te cechy  oczywiste i ra¿¹ce naruszenie prawa  musz¹ wyst¹piæ
³¹cznie, a obraza przepisów prawa przy ich stosowaniu wyk³adni w postêpowaniach s¹dowych.
Poza tym, jak s³usznie zauwa¿y³ w swoich orzeczeniach S¹d Najwy¿szy,
naruszenie prawa mo¿e byæ uznane za oczywiste, gdy pope³niony b³¹d jest
³atwy do stwierdzenia, gdy mo¿na zastosowaæ przepis prawa bez jego g³êbszej analizy, gdy jego rozumienie nie budzi w¹tpliwoci u przeciêtnej osoby
o kwalifikacjach prawniczych. Pope³niony b³¹d musi te¿ nara¿aæ na szwank
prawa i istotne interesy stron (innych osób bior¹cych udzia³ w postêpowaniu)
albo powodowaæ szkodê. Natomiast okrelenie ra¿¹ce odnosi siê do skutków
naruszenia przepisów prawa29. To bowiem w oczywistym i ra¿¹cym nieprzestrzeganiu przez sêdziego jego obowi¹zków s³u¿bowych wyra¿a siê spo³eczna szkodliwoæ polegaj¹ca na os³abieniu zaufania do wymiaru sprawiedliwoci. Sêdzia uchybia wówczas samej idei zawodu sêdziowskiego, jak¹ jest
stanie na stra¿y prawa. Wywo³uje to dezaprobatê spo³eczn¹, poniewa¿ godzi
w zasadê zaufania do wymiaru sprawiedliwoci. I w tym tkwi w³anie szkodliwoæ przewinienia dyscyplinarnego sêdziego. Stopieñ tej szkodliwoci wyznaczaj¹ oczywicie konkretne okolicznoci faktyczne, wród których zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ skutki czynu i zamiar sprawcy. Od strony podmiotowej
do przypisania sêdziemu pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego konieczna jest równie¿ wina, wystarczy jednak ka¿dy rodzaj winy, czyli tak¿e wina
nieumylna. Nawet bowiem najl¿ejsza wina nieumylna oraz brak skutków
materialnoprawnych nie uchyla szkodliwoci przewinienia dyscyplinarnego
sêdziego w wymiarze spo³ecznym30.
Ustawodawca wród przewinieñ dyscyplinarnych, które zdefiniowa³
w art. 107 § 1 u.s.p., wymieni³ poza oczywist¹ i ra¿¹c¹ obraz¹ przepisów
27
28
29

Por. wyrok SN z 15 wrzenia 2004 r., SNO 33/04, LEX nr 472142.
Por. wyrok SN z dnia 17 stycznia 2005 r., SNO 55/04, LEX nr 471961.
Por. wyrok SN z 2 czerwca 2006 r., SNO 24/06, LEX nr 470240; wyrok SN z 27 czerwca
2002 r., SNO 18/02, OSND I/II 2002 r., poz. 9; wyrok SN z 10 padziernika 2006 r., SNO 57/06,
LEX nr 471774; wyrok SN z 4 wrzenia 2003 r., SNO 51/03, LEX nr 470251.
30 Por. wyrok SN z 3 wrzenia 2003, SNO 45/03, LEX nr 470250.
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prawa tak¿e uchybienia godnoci urzêdu oraz inne przewinienia s³u¿bowe.
Nie jest oczywicie wykluczone, i¿ mo¿liwe s¹ zachowania polegaj¹ce na
ra¿¹cym i oczywistym obra¿eniu prawa z jednoczesnym uchybieniem godnoci urzêdu31. Generalnie uchybienie godnoci urzêdu polega na naruszeniu
obowi¹zków okrelonych w art. 82 i 82 a i b u.s.p. W myl tych przepisów
sêdzia winien postêpowaæ zgodnie ze lubowaniem sêdziowskim, w s³u¿bie
i poza s³u¿b¹ strzec powagi stanowiska sêdziego i unikaæ wszystkiego, co
mog³oby przynieæ ujmê godnoci sêdziego lub os³abiaæ zaufanie do jego bezstronnoci, a tak¿e stale podnosiæ kwalifikacje zawodowe.
Obowi¹zki sêdziego wynikaj¹ce ze stosunku s³u¿bowego wykraczaj¹ zatem poza czas i miejsce pe³nienia s³u¿by, za granice, których przekroczenie
oznacza pope³nienie przewinienia s³u¿bowego i odpowiedzialnoæ, wyznacza
rota lubowania32. Wynika z niej miêdzy innymi, ¿e sêdzia jest obowi¹zany
staæ na stra¿y prawa, wype³niaæ sumiennie obowi¹zki sêdziego, byæ bezstronnym, a w postêpowaniu kierowaæ siê zasadami godnoci i uczciwoci33.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, nale¿y stwierdziæ, ¿e przewinienie s³u¿bowe
w postaci obrazy przepisów prawa od uchybienia godnoci urzêdu odró¿nia
to, ¿e jest ono z regu³y nastêpstwem naruszenia okrelonych obowi¹zków
przewidzianych odpowiednimi przepisami. Przy uchybieniach za godnoci
urzêdu chodzi o wszelkie inne zachowania sêdziego w s³u¿bie i poza s³u¿b¹,
w ¿yciu spo³ecznym, a nawet prywatnym (nieetyczne, niemoralne, gorsz¹ce),
które przynosz¹ ujmê stanowisku sêdziego34.
Na tle art. 107 § 1, art. 108 § 435, art. 11936 i 120 § 1 u.s.p.37 mo¿na
dojæ do wniosku, ¿e wród przewinieñ s³u¿bowych na pierwszym miejscu
nale¿y postawiæ przestrzeganie powszechnych norm prawa w ¿yciu zawodowym i prywatnym, a przewinienia zawieraj¹ce znamiona przestêpstwa stano31
32

Por. wyrok SN z 7 lipca 2004, SNO 26/04, LEX nr 472139.
Art. 66 u.s.p.: lubujê uroczycie jako sêdzia s¹du powszechnego s³u¿yæ wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staæ na stra¿y prawa, obowi¹zki sêdziego wype³niaæ sumiennie, sprawiedliwoæ wymierzaæ zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wed³ug mego sumienia, dochowaæ
tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej, a w postêpowaniu kierowaæ siê zasadami godnoci i uczciwoci.
33 Wyrok SN z 17 maja 2007 r., SNO 28/07, LEX nr 471856.
34 Wyrok SN z 25 stycznia 2007 r., SNO 75/06, LEX nr 471839; wyrok SN z 11 wrzenia
2007 r., SNO 50/07, LEX nr 471858.
35 Art. 108 § 4 u.s.p.: Je¿eli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestêpstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo¿e nast¹piæ wczeniej ni¿ przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
36 Art. 119 u.s.p.: Je¿eli przewinienie zawiera znamiona przestêpstwa, s¹d dyscyplinarny
z urzêdu rozpoznaje sprawê w zakresie zezwolenia na poci¹gniêcie sêdziego do odpowiedzialnoci karnej i wydaje uchwa³ê, o której mowa w art. 80 § 1, co nie wstrzymuje biegu postêpowania
dyscyplinarnego.
37 Art. 120 § 1 u.s.p.: Po prawomocnym zakoñczeniu postêpowania karnego przeciwko
sêdziemu, s¹d lub prokurator przesy³a akta sprawy w³aciwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu.
Je¿eli postêpowanie dyscyplinarne nie by³o wszczête, rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynnoci dyscyplinarne, choæby w postêpowaniu karnym zosta³ wydany wyrok uniewinniaj¹cy.
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wi¹ najciê¿sz¹ kategoriê przewinieñ s³u¿bowych sêdziów. Nastêpn¹ kategoriê
maj¹ takie przewinienia s³u¿bowe sêdziów, które nie s¹ przestêpstwami tylko
z tego powodu, i¿ stopieñ spo³ecznej szkodliwoci pope³nionego czynu zabronionego nie przekracza znikomoci38. Przewinieniem dyscyplinarnym mo¿e
byæ równie¿ naruszenie przez sêdziego przepisów Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sêdziów (stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr 16/2003 Krajowej
Rady S¹downictwa z dnia 19 lutego 2003 r.), zawieraj¹cego nakaz kierowania
siê zasadami uczciwoci, godnoci i honoru (§ 2), z tym jednak¿e zastrze¿eniem, ¿e naruszenie powinno byæ jednoczenie ocenione pod k¹tem przes³anek
ustawowych okrelaj¹cych podstawy, przes³anki i zakres odpowiedzialnoci
dyscyplinarnej sêdziów39.
Jeszcze inny rodzaj przewinieñ  przewinienie dyscyplinarne i wykroczenie mniejszej wagi  wprowadza przywo³ywany ju¿ wy¿ej przepis art. 109 § 5
u.s.p. Niestety, przepis ten nie definiuje tych pojêæ. Takiej definicji nie zawiera
te¿ prawo karne materialne ani prawo wykroczeñ. Wydaje siê jednak, ¿e
istotnym kryterium oceny, czy omawiany przypadek ma miejsce, jest niewielki
stopieñ szkodliwoci spo³ecznej czynu dla s³u¿by sêdziowskiej oraz niewielki
stopieñ zawinienia40. Przy ocenie charakteru przewinienia dyscyplinarnego
nale¿y bowiem braæ pod uwagê przedmiotowo-podmiotowe znamiona czynu.
Od strony przedmiotowej: rodzaj dobra, w które godzi czyn, zachowanie siê
i sposób dzia³ania sprawcy, u¿yte przezeñ rodki, charakter i rodzaj szkody
wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej dobru chronionemu, a tak¿e odczucie szkody przez
pokrzywdzonego oraz czas i miejsce pope³nienia czynu. Sporód elementów
podmiotowych uwzglêdniæ nale¿y przede wszystkim stopieñ zawinienia
oraz motywacjê i cel dzia³ania sprawcy41. Istotne jest te¿ stwierdzenie,
w jakim stopniu uchybienie godnoci urzêdu sêdziowskiego negatywnie
wp³ywa na sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci i spo³eczny wizerunek
sêdziego.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze uwagi, jak równie¿ dotychczasow¹ praktykê s¹dów dyscyplinarnych, stwierdziæ mo¿na, i¿ wykroczeniami karanymi
dyscyplinarnie, godz¹cymi w godnoæ urzêdu sêdziowskiego s¹ nastêpuj¹ce
czyny:
1. Naruszenie (zawinione) zasad ruchu drogowego42, np. prowadzenie samochodu czy roweru pod wp³ywem alkoholu.
38 Uchwa³a SN z dnia 8 maja 2002 r., SNO 8/02, OSNKW 2002, nr 910, poz. 85, Biul. SN
2002, nr 9, poz. 20.
39 Por. wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2003 r., SNO 17/03, LEX nr 470248; wyrok SN z 23
lutego 2006 r., SNO 2/06, LEX nr 470230.
40 Por. wyrok SN z 3 lutego 2005 r., SNO 3/05, LEX nr 471934; wyrok SN z dnia 9 marca
2006 r., SNO 4/06, LEX nr 471773.
41 Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2005 r., SNO 17/05.
42 Uchwa³a SN z dnia 8 maja 2002 r., SNO 8/02,OSNKW 2002, nr 910, poz. 85, Biul. SN
2002, nr 9, poz. 20; uchwa³a SN z 5 lipca 2006 r., SNO 32/06, LEX nr 470200.
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S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny uzna³, i¿ naruszenie art. 92 § 1
kodeksu wykroczeñ, czyli jazda z nadmiern¹ prêdkoci¹, nie stanowi³o przewinienia dyscyplinarnego w rozumieniu art. 107 u.s.p.43 W sprawie tej s¹d
stwierdzi³, i¿ w konkretnych okolicznociach tej sprawy, [...] przy uwzglêdnieniu tak¿e okolicznoci zdarzenia zwi¹zanych z wyj¹tkow¹ sytuacj¹ [...] nie
mo¿na uznaæ, aby zdarzenie jednostkowe, jakiego dopuci³ siê sêdzia, stanowi³o przewinienie dyscyplinarne. Nie by³o ono zwi¹zane ze s³u¿b¹ ani te¿ nie
uchybia³o godnoci urzêdu. S¹d wskaza³ te¿, ¿e: w sytuacji nasilonego ruchu drogowego wykroczenia drogowe s¹ równie¿ udzia³em sêdziów i fakt ich
zaistnienia nie mo¿e byæ automatycznie oceniany jako uchybienie godnoci
urzêdu44.
W innym orzeczeniu S¹d Najwy¿szy wyrokiem z dnia 25 wrzenia 2007 r.
uzna³ obwinionego sêdziego S¹du Okrêgowego za winnego pope³nienia wykroczenia z art. 87 § 2 kodeksu wykroczeñ, polegaj¹cego na tym, ¿e
w dniu 10 padziernika 2006 r. kierowa³ rowerem na drodze publicznej,
bêd¹c w stanie po spo¿yciu alkoholu (0,14 mg/l w wydychanym powietrzu).
S¹d przyj¹³, i¿ zachowanie sêdziego stanowi przewinienie dyscyplinarne
z art. 107 § 1 u.s.p. i wymierzy³ sêdziemu karê dyscyplinarn¹ upomnienia45.
2. Podjêcie czynnoci zawodowych w stanie nietrzewym.
Wyrokiem S¹du Dyscyplinarnego z 9 grudnia 1996 r. w sprawie SD 4/96
uznano, i¿ wykonywanie obowi¹zków s³u¿bowych przez sêdziego pozostaj¹cego pod dzia³aniem alkoholu czy wrêcz nietrzewego, co szczególnie odnosi siê
do rozpatrywania spraw na rozprawach (posiedzeniach), jest naruszeniem
podstawowych obowi¹zków pracowniczych i stanowi ciê¿kie przewinienie
s³u¿bowe. S¹d Dyscyplinarny uzna³, i¿ takie zachowanie godzi w presti¿
wymiaru sprawiedliwoci i podrywa zaufanie do ca³ego rodowiska sêdziowskiego. Podobnie w wyroku S¹du Dyscyplinarnego z 27 czerwca 1997
w sprawie SD 19/9746.
Takiej samej oceny dokona³ S¹d Najwy¿szy w jeszcze w innym orzeczeniu, rozpatruj¹c odwo³anie od wyroku S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego w sprawie sêdziego, ktory ra¿¹co uchybi³ godnoci urzêdu w ten
sposób, ¿e bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, przyst¹pi³ do wykonywania czynnoci s³u¿bowych zwi¹zanych z udzia³em w rozpoznawaniu spraw wyznaczonych w Wydziale V Gospodarczym S¹du Rejonowego. S¹d uzna³ to za przewinienie s³u¿bowe, a w uzasadnieniu wyroku wskaza³, ¿e takie zachowanie
43 W przedmiotowej sprawie S¹d Dyscyplinarny uniewinni³ obwinionego od zarzutu pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego polegaj¹cego na wykroczeniu z art. 92 § 1 kodeksu wykroczeñ.
44 Wyrok S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego w Gdañsku z dnia 31 padziernika
2008 r., ASD 6/08.
45 Wyrok SN z dnia 25 wrzenia 2007 r., SNO 52/07, LEX nr 471859.
46 W. Kozielewicz, op. cit., s. 85.
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sêdziego jest wyj¹tkowo naganne, gdy¿ godzi w autorytet organów wymiaru
sprawiedliwoci i wyrz¹dza powa¿n¹ szkodê dobru s³u¿by. Stwierdzi³, ¿e
wiadome u¿ycie alkoholu w czasie wykonywania czynnoci jurysdykcyjnych
oznacza utratê osobistego autorytetu niezbêdnego do sprawowania urzêdu
sêdziego, utratê cechy nieskazitelnego charakteru (art. 61 § 1 pkt 2 u.s.p.).
Za to przewinienie S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny orzek³ z³o¿enie sêdziego z urzêdu47 .
3. Nadu¿ycie alkoholu poza miejscem pracy, widoczny stan nietrzewoci sêdziego w miejscu publicznym48, spo¿ywanie alkoholu
w miejscu publicznym  ze wzglêdu na okolicznoci pope³nienia czynu.
W wyroku z 21 kwietnia 2006 r. S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e spo¿ywanie
alkoholu w miejscu publicznym, a nastêpnie aroganckie zachowanie siê wobec wype³niaj¹cych swoje obowi¹zki policjantów, w tym szczególnie twierdzenie, ¿e nie bêd¹ w stanie udowodniæ mu pope³nienia wykroczenia, a ich
dzia³ania bêd¹ i tak bezskuteczne z uwagi na pe³niony przez niego urz¹d
oraz wyrzucenie niedopa³ka papierosa na trawnik obok funkcjonariuszy policji, naruszaj¹ dobro wymiaru sprawiedliwoci i w powa¿nym stopniu podwa¿aj¹ powagê i presti¿ urzêdu sêdziego, niezbêdny dla wymierzania sprawiedliwoci. S¹d Najwy¿szy podkreli³, i¿ okolicznoci pope³nienia czynu
wiadcz¹ o pope³nieniu tego czynu umylnie, w formie zamiaru bezporedniego, a szczególnie naganna ostentacja, z jak¹ obwiniony demonstrowa³ sw¹
pozycjê s³u¿bow¹ i niepodleganie powszechnie obowi¹zuj¹cym normom prawa wobec funkcjonariuszy, przes¹dzaj¹, i¿ jest to przewinienie s³u¿bowe49.
4. Niezachowanie zwyk³ych i nakazanych rodków ostro¿noci
przy trzymaniu psa, wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeñ50.
5. U¿ycie w miejscu publicznym s³ów nieprzyzwoitych51.
6. Nieudzielenie wbrew obowi¹zkowi funkcjonariuszowi Policji
wiadomoci i dokumentów dotycz¹cych w³asnej osoby52.
Maj¹c na uwadze powy¿szy katalog wykroczeñ karanych dyscyplinarnie,
mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e o tym, czy wykroczenie bêdzie karane
dyscyplinarnie, powinna decydowaæ i  jak siê wydaje  w praktyce s¹dów
dyscyplinarnych decyduje ocena ka¿dego czynu dokonana in concreto zarówno pod wzglêdem podmiotowym, jak i przedmiotowym, pod k¹tem zamiaru
i skutków oraz okolicznoci towarzysz¹cych, rzutuj¹cych na ukszta³towany
we wzorcu normatywnym (art. 61 § 1 pkt 2 i art. 82 § 1 i 2 u.s.p.), odpowiadaj¹cy oczekiwaniom spo³ecznym wizerunek sêdziego jako stra¿nika prze47
48
49
50
51
52

Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2006 r., SNO 12/06, LEX nr 470232.
Wyrok SN z 13 stycznia 2003 r., SNO 52/02, OSNSD 2003, nr 1, poz. 2.
Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2006 r., SNO 11/06, LEX nr 471766.
W. Kozielewicz, op. cit., s. 85.
Ibidem.
Wyrok SN z 24 czerwca 2003 r. w sprawie SNO 34/03, OSNSD 2003, nr 1, poz. 49.
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strzegania prawa oraz powszechnie przyjêtych norm moralnych i etycznych53. Dlatego te¿ nie ka¿de z wymienionych powy¿ej wykroczeñ karanych
dyscyplinarnie musi nim byæ w przysz³oci. Praktyka orzecznicza s¹dów dyscyplinarnych bywa, jak stwierdzono, ró¿na i to zarówno co do uznania konkretnego zachowania  wykroczenia za przewinienie dyscyplinarne, jak
i orzeczenia co do kary dyscyplinarnej.

Summary
Judges responsibility for petty offences
The object of this study is an issue of common court judges responsibility for petty offences they have committed. The authors, on the basis of
analyses of legal regulations, as well as of decrees of disciplinary courts,
within the above said range, tried to determine the immunity range of the
judge in respect to the responsibility for petty offences and also to answer
particularly significant questions concerning the mentioned issue, but above
all the question: does a judge bear disciplinary responsibility for each offence
or just some of them, and if he does, for which ones?

53

Wyrok SN z dnia 25 wrzenia 2007 r., SNO 52/07, LEX nr 471859.
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Zagadnienia polityki spo³ecznej
Piotr Prusinowski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Transfer pracowników (art. 231 k.p.)
 wybrane zagadnienia
1. Przejcie zak³adu pracy na nowego pracodawcê
 ujêcie czasowe
Zgodnie z treci¹ przepisu art. 231 § 1 k.p. w razie przejcia zak³adu
pracy lub jego czêci na innego pracodawcê staje siê on z mocy prawa stron¹
w dotychczasowych stosunkach pracy. Ustawodawca w omawianym przepisie
nie okrela, jak oceniaæ chwilê owego przejcia zak³adu pracy. Nie ma jednak
w¹tpliwoci, ¿e czas transferu ma wa¿ne znaczenie dla osoby zatrudnionej.
Podkrela siê, ¿e dla oceny chwili przejcia zak³adu pracy istotne s¹
okolicznoci faktyczne sprawy, które charakteryzuj¹ dane przekszta³cenie.
Mo¿na do nich zaliczyæ w szczególnoci: rodzaj zak³adu pracy, przejêcie lub
brak przejêcia maj¹tku, wartoæ sk³adników niemaj¹tkowych, przejêcie lub
brak przejêcia wiêkszoci pracowników, klientów, a tak¿e stopieñ podobieñstwa dzia³alnoci prowadzonej przed i po przejêciu1. S¹d Najwy¿szy, rozpoznaj¹c kwestie przekszta³ceñ w s³u¿bie zdrowia2, wskaza³, ¿e ocenê, i¿ dosz³o
do przejcia zak³adu pracy na innego pracodawcê w rozumieniu art. 231 k.p.
mo¿e uzasadniaæ to¿samoæ miejsca wiadczenia pracy oraz zadañ stanowi¹cych treæ stosunku pracy przed i po zmianie pracodawcy, a tak¿e okrelony
kontekst maj¹tkowy tej zmiany zwi¹zany z wyganiêciem dotychczasowych
i zawarciem nowych umów maj¹tkowych dotycz¹cych budynku i sprzêtu,
przy pomocy którego zadania te by³y wykonywane. Dodatkowo warto wskazaæ, ¿e przejêcie sk³adników materialnych, przy uwzglêdnieniu charakteru
1 £. Pisarczyk, Przejcie zak³adu pracy lub jego czêci na innego pracodawcê  wybrane
problemy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2007, nr 5, s. 16; wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoci WE z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie C 29/91 Redmond Stichting.
2 Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2005 r., III PZP 2/05, OSNAPiUS 2006, nr 2324,
poz. 358.
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prawnego prowadzonej dzia³alnoci, w wielu przypadkach nie mo¿e byæ traktowane jako warunek sine qua non transferu3.
Istotnie mo¿na pokusiæ siê o przyjêcie, ¿e nie dochodzi do transferu
w wypadku zlikwidowania dotychczasowego pracodawcy i rozdysponowania
jego maj¹tku pomiêdzy osoby trzecie. Jednak taka sytuacja nast¹pi jedynie
w razie likwidacji podmiotowej i przedmiotowej. Czyli nie doæ, ¿e zostanie
pozbawiony bytu prawnego dotychczasowy pracodawca, ale równie¿ skutek
taki dotknie zak³ad pracy rozumiany jako zorganizowany zespó³ rodków, na
który sk³adaj¹ siê elementy materialne i niematerialne, system organizacyjny i za³oga. Takie rozumienie relacji prawnej pomiêdzy likwidacj¹ a transferem zdaje siê dominowaæ w literaturze prawa pracy, jak równie¿ znajduje
odzwierciedlenie w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci4.
Omawiaj¹c chwilê dokonania transferu pracowniczego, nale¿y odnieæ
siê do przes³anek ustawowych okrelonych w art. 231 k.p. Przepis pos³uguje
siê pojêciem przejcie zak³adu pracy. Przejcie jako kategoria prawna nie
wystêpuje w innych dyscyplinach prawnych, nie pos³uguje siê ni¹ kodeks
cywilny, jak równie¿ nie jest znana prawu administracyjnemu. Sugeruje to,
¿e zakres tego pojêcia jest szeroki i ma charakter uniwersalny. Chodzi tu
o objêcie wspólnym mianownikiem ró¿nych zdarzeñ powoduj¹cych zmianê
pracodawcy. Przedstawiona wyk³adnia ma oparcie w celu stawianym wspomnianej regulacji. Sprowadza siê on do ³agodzenia wp³ywu przekszta³ceñ
podmiotowych po stronie pracodawcy na sytuacjê pracowników. Prawodawca
d¹¿y do zapewnienia ochrony praw pracowniczych w razie zmiany pracodawcy przez umo¿liwienie pracownikowi kontynuacji zatrudnienia u nowego pracodawcy na takich samych warunkach, jak te uzgodnione ze zbywaj¹cym5.
Ogólnie mo¿na zdefiniowaæ przejcie zak³adu pracy jako przejcie posiadania z jednego podmiotu na inny podmiot6. Akcentuje siê, ¿e owo przejcie
musi mieæ charakter faktyczny, rozwi¹zania prawne maj¹ za znaczenie poboczne. Zatem mo¿e dojæ do przejcia równie¿ w sytuacji, gdy miêdzy dotychczasowym pracodawc¹ a przejmuj¹cym nie dosz³o do prawnego przejêcia
maj¹tku, ludzi i zadañ. Oceny przejcia nale¿y dokonywaæ oczyma pracownika, a nie koncentruj¹c siê formalnoprawnym przeniesieniu zak³adu pracy.
3 Zob. wyrok SN z dnia 1 lipca 1999 r., I PKN 133/99, OSNAPiUS 2000, nr 18, poz. 687;
wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2004 r., I PK 362/03, OSNAPiUS 2005, nr 2, poz. 17; wyrok SN
z dnia 9 grudnia 2004 r., I PK 103/04, OSNAPiUS 2005, nr 15, poz. 220.
4 Por. A. M. wi¹tkowski, Europejskie prawo socjalne, t. 2: Europejskie prawo pracy,
Warszawa 1999, s. 357360; A. Tomanek, Przejcie zak³adu pracy na innego pracodawcê, Wroc³aw 2002, s. 3840; L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005, s. 111112; H. Lewandowski, Problemy prawa pracy zwi¹zane z restrukturyzacj¹ przedsiêbiorstwa, Gdañskie Studia
Prawnicze, t. XVII, Gdañsk 2007, s. 149.
5 £. Pisarczyk, Przejcie zak³adu pracy , s. 15.
6 Z. Hajn, Przejcie zak³adu pracy na innego pracodawcê, [w:] Prawo pracy po zmianach,
pod red. K. R¹czki, Warszawa 1997, s. 118120.
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Przejcie zak³adu pracy na nowego pracodawcê nastêpuje z mocy prawa
(automatyzm prawny). Do zastosowania tej konstrukcji prawnej konieczne
jest wskazanie, ¿e w dacie przejcia pracownik pozostawa³ w zatrudnieniu
pracowniczym. Gdyby pracownik w dacie przejcia nie by³ zatrudniony
u poprzedniego pracodawcy, to jego nowym pracodawc¹ nie zostanie podmiot
przejmuj¹cy7. Wskazany przepis nie zawiera wskazówek interpretacyjnych
w tym zakresie. Nie okrela sposobu okrelenie cis³ej daty przejcia zak³adu
pracy. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e czas przejcia musi byæ okrelony dat¹ dzienn¹. Jest to zwi¹zane z koniecznoci¹ okrelenia konkretnych praw i obowi¹zków pracowniczych, szczególnie w zakresie indywidualnych roszczeñ pracowniczych. Konstatacja powy¿sza doznaje wzmocnienia treci¹ przepisów art.
231 § 3 i 4 k.p., które wskazuj¹ na rozpoczêcie biegu terminów od dokonania
czynnoci prawnych liczonych przed i po przejciu zak³adu pracy. Skoro ustawodawca wskazuje na takie terminy, to trudno przyj¹æ, ¿e ich bieg nie zaczyna siê od konkretnej daty dziennej (daty przejcia zak³adu pracy na innego
pracodawcê).
Dotychczasowe pogl¹dy S¹du Najwy¿szego i przedstawicieli doktryny
wskazuj¹, ¿e do przejcia zak³adu pracy lub jego czêci mo¿e dojæ zarówno
wskutek jednej czynnoci prawnej, jak i w wyniku kilku nastêpuj¹cych po
sobie w ró¿nym czasie umów stron, je¿eli ostatecznie prowadzi to do przejêcia maj¹tku lub zadañ dotychczasowego pracodawcy8.
Wskazana konstatacja nie pozwala jeszcze wywieæ wniosków w zakresie
sposobu ustalenia daty dziennej przejcia zak³adu pracy, szczególnie je¿eli
podstaw¹ takiego zdarzenia bêdzie kilka czynnoci (w tym czynnoci faktycznych) roz³o¿onych w czasie. Z punktu widzenia przepisu art. 231 k.p. pierwszorzêdne znaczenie bêdzie mia³o faktyczne przejêcie dotychczasowych zadañ
i wejcie we faktyczne w³adztwo nad maj¹tkiem u¿ytkowanym przez poprzedniego pracodawcê. Usankcjonowanie prawne takiego stanu rzeczy nie
wp³ywa na datê przejcia zak³adu pracy na nowego pracodawcê. Faktyczne
przejcie zak³adu pracy lub jego czêci na nowego pracodawcê jest decyduj¹ce dla oznaczenia daty tego przejcia, a w konsekwencji okrela moment
zmiany pracodawcy i ma podstawowe znaczenie dla ustalenia innych skutków prawnych transferu9.
7 Wyrok SN z dnia 1 padziernika 1997 r., I PKN 296/97, OSNAPiUS 1997, nr 14,
poz. 422.
8 Uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 wrzenia 2006 r., I PK 75/06, OSNAPiUS 2007,
nr 1718, poz. 250; uzasadnienie wyroku SN z dnia 5 listopada 2003 r., I PK 1/03, OSNAPiUS
2004, nr 22, poz. 381; R. Sadlik, Kiedy nastêpuje przejcie zak³adu pracy na nowego pracodawcê?, Monitor Prawa Pracy 2007, nr 6, s. 299.
9 Zob. Z. Hajn, Nowa regulacja przejcia zak³adu pracy na innego pracodawcê, Praca
i Zabezpieczenie Spo³eczne 1996, nr 10, s. 19; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 wrzenia
2006 r., I PK 75/06, OSNAPiUS 2007, nr 1718, poz. 250 i przytoczone tam inne orzeczenia
S¹du Najwy¿szego i Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci.
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Maj¹c w pamiêci powy¿sze tezy, aby ustaliæ regu³y okrelenia daty przejcia zak³adu pracy, nale¿y odwo³aæ siê do istoty tej konstrukcji prawnej.
Przede wszystkim nale¿y odnieæ siê do pojêcia zak³adu pracy i jego
czêci. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e zak³ad pracy w rozumieniu tego przepisu
ocenia siê od strony przedmiotowej. Stanowi on zorganizowan¹ ca³oæ osobow¹ i rzeczowo-maj¹tkow¹, która jest dla pracowników placówk¹, miejscem
wiadczenia pracy. Podkrela siê, ¿e zak³ad pracy stanowi zorganizowany
zespó³ rodków, na który w typowym uk³adzie sk³adaj¹ siê elementy materialne i niematerialne, system organizacyjny i za³oga. Natomiast o czêci
zak³adu pracy mo¿na mówiæ, gdy wyodrêbnione sk³adniki maj¹tkowe i niemaj¹tkowe ze wzglêdu na powi¹zania funkcjonalne stanowi¹ samoistn¹ czêæ
i mog¹ byæ rzeczowym substratem samodzielnego zak³adu pracy10. W orzecznictwie i literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e o przejciu zak³adu pracy
(lub jego czêci) mo¿na mówiæ w razie przejêcia faktycznego w³adztwa nad
zak³adem, przy czym podkrela siê, ¿e nowy pracodawca musi mieæ rzeczywist¹ mo¿liwoæ zarz¹dzania nim i wykonywania w³asnych celów, w tym kierowania pracownikami11.
W orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci i S¹du Najwy¿szego podkrela siê, ¿e o przejciu zak³adu pracy mo¿na mówiæ, gdy
nast¹pi przekazanie nie tyle wszystkich wymienionych sk³adników, lecz tych,
które decyduj¹ o mo¿liwoci dalszego zatrudniania pracowników. W szczególnoci mog¹ byæ nimi same zadania i funkcje danej jednostki12. W rezultacie
ocena daty dziennej transferu pracowniczego w wielu przypadkach bêdzie
trudna do jednoznacznego ustalenia. Nie sposób wskazaæ na uniwersalne regu³y postêpowania w tym procesie badawczym. Mo¿na jedynie uznaæ, ¿e ocena
bêdzie musia³a odwo³ywaæ siê do indywidualnych okolicznoci faktycznych.
Dopiero wejcie przez nowego pracodawcê we w³adztwo sk³adników maj¹tkowych i niemaj¹tkowych, a przede wszystkim zadañ realizowanych dotychczas,
w wystarczaj¹cym zakresie pozwoli na ustalenie, ¿e dosz³o do transferu. Ocena
tego zjawiska musi byæ dokonywana metod¹ wiêkszociow¹ i jakociow¹ w tym
ujêciu, ¿e w³adztwo nowego pracodawcy musi byæ na tyle zaawansowane, aby
mo¿na by³o przyj¹æ, ¿e od konkretnego dnia samodzielnie prowadzi on zak³ad
pracy, a w konsekwencji przej¹³ z mocy prawa pracowników.
10 Wyrok SN z dnia 19 listopada 2005 r., II PK 391/04, OSNAPiUS 2006, nr 1920,
poz. 297.
11 Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r., I PK 184/05, Monitor Prawa Pracy 2006, nr 5,
s. 230; A. Tomanek, Przejcie zak³adu pracy na innego pracodawcê, Wroc³aw 2002, s. 50.
12 Zob: Z. Hajn, Przejcie zak³adu pracy na innego pracodawcê w prawie polskim a prawo
pracy UE, Monitor Prawa Pracy 2004, nr 5, s. 122; orzeczenie ETS z dnia 19 maja 1992 r.
w sprawie S.R. Stichting, C 29/91; orzeczenie ETS z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie Albert
Marks and Patrick Neuhuys, C 171/94 i C 172/94; wyrok SN z dnia 17 maja 1995 r., I PRN 15/
95, OSNAPiUS 1995, nr 21, poz. 264; wyrok SN z dnia 26 stycznia 2000 r., I PKN 489/99,
OSNAPiUS 2001, nr 11, poz. 381; wyrok SN z dnia 1 lipca 1999 r., I PKN 133/99, OSNAPiUS
2000, nr 18, poz. 687.
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2. Dopuszczalnoæ rozwi¹zania stosunku pracy (zmiany
warunków umownych) w drodze porozumienia stron
po transferze
Zgodnie z przepisem art. 231 § 6 k.p. przejcie zak³adu pracy lub jego
czêci na innego pracodawcê nie mo¿e stanowiæ przyczyny uzasadniaj¹cej
wypowiedzenie przez pracodawcê stosunku pracy. Przepis ten zosta³ wprowadzony do kodeksu pracy dopiero od 1 stycznia 2004 r., jednak kreowany
przez niego zakaz ju¿ wczeniej by³ uznawany za obowi¹zuj¹cy w polskim
systemie prawnym13.
Warto podkreliæ, ¿e o ile niezgodne z prawem w tych okolicznociach
jest rozwi¹zanie umowy o pracê na podstawie jednostronnego owiadczenia
woli pracodawcy, o tyle wniosku takiego nie mo¿na rozci¹gn¹æ automatycznie
na rozwi¹zanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron albo na zmianê
za porozumieniem stron dotychczasowych warunków zatrudnienia. W utrwalonych wypowiedziach orzecznictwa i przedstawicieli doktryny przyjmuje siê,
¿e pracownik i nowy pracodawca mog¹ wprowadziæ w drodze porozumienia
warunki pracy mniej korzystne od dotychczasowych, ale jedynie wtedy, gdy
owiadczenie woli pracownika jest w pe³ni dobrowolne, a porozumienie nie
zmierza do obejcia art. 231 § 1 k.p. Wskazany pogl¹d uzasadniony jest
szczególnymi okolicznociami, w jakich dochodzi do zmiany warunków zatrudnienia. Z jednej strony akcentuje on wolê stron, w tym pracownika
(zastrzegaj¹c, ¿e musi byæ ona wyrana i w pe³ni dobrowolna), z drugiej
odnosi siê do funkcji ochronnej prawa pracy, gdy¿ wola stron nie mo¿e zmierzaæ do obejcia prawa. W sytuacji tej niew¹tpliwie dochodzi do konfliktu
dwóch dóbr chronionych prawem. Z jednej strony ustawodawca w pe³ni akceptuje zasadê swobody kontraktowej, jednak z drugiej  zmierzaj¹c do
ochrony pracownika przed przewag¹ ekonomiczno-organizacyjn¹ pracodawcy
 okrela koniecznoæ niepodejmowania dzia³añ maj¹cych na celu obejcie
art. 231 § 1 k.p. W tym miejscu warto podkreliæ, ¿e sama konstrukcja
prawna zawarta w omawianym przepisie prowadzi do dysonansu miêdzy
norm¹ o charakterze bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym (automatyzm okrelony
w art. 231 § 1 k.p.) a zasad¹ wolnoci pracy (art. 11 k.p.)  zwróci³ na to
uwagê Zbigniew Hajn14. Wskazana rozbie¿noæ dotyka równie¿ dalszych losów stosunku pracy po dokonanym przejciu. Skoro oceniaj¹c porozumienie
zmieniaj¹ce, nale¿y odnieæ nie tylko do woli stron, ale równie¿ do zachowania bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych standardów prawa pracy (wynikaj¹cych
z funkcji ochronnej), to warto spróbowaæ zakreliæ granicê obszaru, w którym
13 £. Pisarczyk, Zmiana pracodawcy wskutek przejcia zak³adu pracy, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2001, nr 7, s. 27 i nast.
14 Z. Hajn, Przejcie zak³adu pracy na innego pracodawcê a zasada wolnoci pracy , s. 54
i nast.
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swoboda kontraktowa bêdzie mia³a pierwszeñstwo przed koniecznoci¹ zastosowania normy okrelonej w art. 231 § 1 k.p.
Przede wszystkim warto podkreliæ, ¿e konsekwencje przejcia nie mog¹
mieæ charakteru bezwzglêdnego w ujêciu czasowym. Umowa o pracê trwa
przecie¿ w czasie. Sam zakaz wypowiadania umów o pracê z powodu przejcia zak³adu pracy odnosi siê do konkretnego zdarzenia polegaj¹cego na zmianie
pracodawców. Oczywicie nie mo¿na przyj¹æ, ¿e obowi¹zuje on jedynie bezporednio przed i po transferze. Jego powi¹zanie z przejciem zak³adu pracy na
nowego pracodawcê nale¿y oceniaæ w kategorii funkcjonalnej. Niemniej up³yw
czasu (trwanie stosunku pracy) niechybnie powoduje, ¿e zwi¹zek miêdzy
transferem a zmian¹ warunków pracy i p³acy staje siê coraz mniej czytelny.
Nastêpnie nale¿y oceniæ istotê funkcji ochronnej, która jest inspiratorem
automatyzmu prawnego okrelonego w art. 231 § 1 k.p. Podkrela siê, ¿e
u róde³ prawa pracy le¿y ingerencja pañstwa w stosunek zobowi¹zaniowy
miêdzy pracodawc¹ i pracownikiem, podyktowana potrzeb¹ ochrony pracownika jako s³abszej strony tego stosunku w celu zachowania pokoju spo³ecznego i zapobie¿enia psychofizycznej degradacji warstwy pracuj¹cej15. Powy¿sze
uwarunkowania doprowadzi³y do przypisywania prawu pracy funkcji ochronnej, która ma swoj¹ sferê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹. Wewnêtrzna wyra¿a siê
w oddzia³ywaniu norm tej ga³êzi prawa na stosunki spo³eczne bezporednio
przez ni¹ regulowane. Strona zewnêtrzna polega na oddzia³ywaniu norm na
zewn¹trz, tj. na ogó³ stosunków spo³ecznych16. Za Z. Hajnem mo¿na powiedzieæ, ¿e z tego punktu widzenia prawo pracy s³u¿y z jednej strony stabilizacji istniej¹cych stosunków spo³ecznych, czyli zagwarantowaniu ³adu, porz¹dku i efektywnoci istniej¹cego uk³adu tych stosunków, a z drugiej
 wprowadzeniu nowych, po¿¹danych z ogólnospo³ecznej perspektywy zmian
w tych stosunkach17. Zwa¿ywszy na powy¿sze, warto podkreliæ, ¿e dokonany transfer pracowniczy mo¿e prze³amywaæ wolê pracowników wyra¿on¹
w zmianie za porozumieniem stron dotychczasowej treci stosunków pracy
jedynie w przypadkach ewidentnych, w których pracodawca, stosuj¹c swoj¹
przewagê ekonomiczn¹ i organizacyjn¹, bêdzie wymusza³ zgodê pracownika
na niekorzystn¹ zmianê jego dotychczasowych uprawnieñ. Posiadanie przewagi ekonomicznej przez jedn¹ ze stron zobowi¹zania prowadzi do narzucenia respektowania swoich interesów stronie s³abszej. W ocenie ca³ej kategorii
danego rodzaju zobowi¹zania powszechne wystêpowanie takiego zjawiska
prowadzi do os³abienia prymatu swobody umów18. Dzia³ania pracodawcy
15
16

T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 23.
Podzia³ na stronê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ funkcji ochronnej, z podkreleniem tej
pierwszej, zosta³ zaakcentowany przez Z. Salwê w: idem, Nowy ³ad pracy w Polsce a ochronna
funkcja prawa pracy, [w:] Nowy ³ad pracy w Polsce i Europie, pod red. M. Matey-Tyrowicz,
Warszawa 1997, s. 51.
17 Z. Hajn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2000, nr 10, s. 3.
18 Zob. W. Czachórski, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2002, s. 135.

Transfer pracowników (art. 231 k.p.)  wybrane zagadnienia

295

musz¹ mieæ zatem charakter determinuj¹cy w tym znaczeniu, ¿e pracownik
wprawdzie ma formalne prawo odmowy przyjêcia nowych warunków, jednak
zwa¿ywszy na okolicznoci sprawy swoboda podjêcia przez niego decyzji jest
znacznie ograniczona.
Dopiero w takich okolicznociach mo¿na twierdziæ, ¿e zawarte porozumienie stron narusza istniej¹cy ³ad spo³eczny i prowadzi do pokrzywdzenia
pracownika, a strona zewnêtrzna i wewnêtrzna funkcji ochronnej prawa
pracy zmusza do interwencji polegaj¹cej na nieuznaniu za obowi¹zuj¹c¹ dokonanej czynnoci prawnej.
Przedstawiona powy¿ej konstatacja znajduje równie¿ swoje odzwierciedlenie w tendencjach rozwoju prawa pracy. Podkrela siê, ¿e prawo pracy
powinno byæ bardziej elastyczne, strony umowy o pracê winny za mieæ
mo¿liwoæ wiêkszej swobody w kszta³towaniu postanowieñ umownych,
a wiêc ograniczenia wynikaj¹ce z funkcji ochronnej nale¿y z³agodziæ. Nadto
przedstawiciele doktryny podkrelaj¹, ¿e na stosunek pracy nie nale¿y patrzeæ jedynie oczami pracowników, ale w równej mierze dostrzegaæ interesy
podmiotów zatrudniaj¹cych19. Warto przy tym podkreliæ, ¿e dokonanie
przez strony okrelonej czynnoci prawnej nie mo¿e byæ podwa¿ane w sposób
dowolny. Czynnoci prawne kreuj¹ okrelone prawa i obowi¹zki, które maj¹
znaczenie g³ównie w sferze maj¹tkowej. Kwestionowanie ich skutecznoci
(szczególnie po d³u¿szym okresie) zak³óca ³ad w obrocie prawnym i wp³ywa
destruktywnie na prowadzon¹ dzia³alnoæ. Niepewnoæ w obrocie prawnym
jest stanem niewskazanym i niepo¿¹danym, poczynaj¹c od konkretnej relacji
prawnej, a koñcz¹c na ca³okszta³cie stosunków spo³ecznych.
Przedstawione rozwa¿ania nie prowadz¹ oczywicie do zakwestionowania obowi¹zywania automatyzmu prawnego okrelonego w art. 231 § 1 k.p.,
jednak zmuszaj¹ do refleksji nad skutecznoci¹ czynnoci prawnych dokonanych po transferze, szczególnie je¿eli obie strony zatrudnienia pracowniczego
wyra¿¹ zgodê na zmianê warunków pracy i p³acy.
Warto w uzupe³nieniu wskazaæ, ¿e w wielu przypadkach decyzja pracownika o zgodzie na zmianê za porozumieniem stron warunków zatrudnienia
po transferze jest dokonywana nie tylko indywidualnie, ale przede wszystkim grupowo (wiêkszoci¹ za³ogi) i ów czynnik zbiorowy nale¿y równie¿
wzi¹æ pod uwagê. Wprawdzie stosunek pracy jest relacj¹ indywidualn¹, jednak na podejmowane w jego trakcie decyzje ma wp³yw ca³okszta³t okolicznoci, szczególnie przy wykonywaniu pracy o charakterze skooperowanym.
Oczywicie taki stan faktyczny nie mo¿e przekreliæ zastosowania automatyzmu okrelonego w art. 231 § 1 k.p., jak równie¿ nie by³by wystarczaj¹c¹
19 Zob: Z. Góral, Najnowsze tendencje w polskim prawie pracy na tle integracji europejskiej,
Prace Naukowe Wydzia³u Administracji, t. 26, P³ock 2003, s. 209210; K. R¹czka, Kodeks pracy
po zmianach, Przegl¹d Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Gospodarczych 2002, nr 9, s. 3; M. Skapski,
Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006, s. 111 i nast.
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przyczyn¹ do wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i p³acy (art. 231
§ 6 k.p.), jednak nie mo¿na go nie uwzglêdniæ oceniaj¹c porozumienie zmieniaj¹ce w wietle sprzecznoci ze standardami wynikaj¹cymi z transferu
pracowniczego. Funkcja ochronna prawa pracy stanowi korektê nierównoci
wystêpuj¹cej w zatrudnieniu pracowniczym, ma wiêc chroniæ pracownika
jako jednostkê s³absz¹. Nie mo¿e jednak prowadziæ do destrukcji podmiotowej i przedmiotowej pracodawcy. Warto podkreliæ, ¿e zak³ad pracy, rozumiany jako placówka zatrudnienia, nie jest jedynie domen¹ pracodawcy. Pracownik ma prawo uto¿samiaæ siê ze swoim zak³adem, a w konsekwencji jest
uprawniony do podejmowania czynnoci, które nie zmierzaj¹ do podcinania
jego egzystencji. Twierdzenie to jest aktualne odnonie do zak³adów pracy
nieprodukcyjnych, nastawionych na dzia³alnoæ o charakterze misji spo³ecznej, jak równie¿ podmiotów rz¹dz¹cych siê rachunkiem ekonomicznym.
Z powy¿szych rozwa¿añ wynika, ¿e decyzjê pracownika o zgodzie na
zmianê warunków zatrudnienia na mniej korzystne, dokonan¹ w obliczu
realnej mo¿liwoci likwidacji podmiotu zatrudniaj¹cego, trudno uznaæ za
zmierzaj¹c¹ do obejcia przepisu art. 231 § 1 k.p. Funkcja ochronna prawa
pracy wyra¿ona w tej konstrukcji prawnej ma na celu korygowaæ wolê stron
przy nietolerowanych zachowaniach pracodawcy, nie mo¿e jednak uniemo¿liwiaæ podjêcia takiej decyzji w sytuacjach, w których pracownik musi dokonaæ
wyboru miêdzy dwoma dobrami w warunkach realnego i niezale¿nego od
pracodawcy zagro¿enia dla istnienia placówki zatrudnienia.
Wydaje siê, ¿e przedstawione powy¿ej okolicznoci nale¿y uwzglêdniæ
przy ocenie dopuszczalnoci rozwi¹zania lub zmiany umowy o pracê za porozumieniem stron po zaistnia³ym transferze. Zachowanie pracownika godz¹cego siê na zakoñczenie zatrudnienia, a przede wszystkim na zmianê warunków pracy na mniej korzystne nie mo¿e byæ interpretowane jedynie jako
zmierzaj¹ce do obejcia automatyzmu prawnego wynikaj¹cego z art. 231 § 1
k.p. Z³o¿onoæ motywacji pracowników przejawiaj¹ca siê w ró¿nych stanach
faktycznych zmusza do indywidualnej oceny dokonanej czynnoci prawnej
przy uwzglêdnieniu wskazanych regu³ interpretacyjnych.

Summary
Transfer of employees (art. 231 k.p.)  selected issues
In the article, the author discusses the problem of transfer of employees
as seen from the perspective of the labor law. Passing the work place to
other employer causes a lot of legal problems. The author in the article
ponders the chosen issues associated with this institution and he makes the
assessment of the admissibility of changes in terms and conditions of employment by previous and new employer.
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Rozwa¿ania na tle wyk³adni art. 281 pkt 1 k.p.
 wybrane problemy
Istota wykroczenia a zmiany zachodz¹ce w prawie pracy
Zgodnie z art. 22 § 1 k.p.1 kto, bêd¹c pracodawc¹ lub dzia³aj¹c w jego
imieniu, zawiera umowê cywilnoprawn¹ w warunkach, w których powinna
byæ zawarta umowa o pracê, podlega karze grzywny2.
Cytowany powy¿ej przepis okrela jedno z wykroczeñ przeciwko prawom
pracownika3. Z jednej strony reguluje istotn¹ kwestiê spo³eczn¹, poniewa¿
wype³nia funkcjê kontroln¹ zatrudnienia pracowniczego. Wskazuje siê, ¿e
stanowi instrument wpisuj¹cy siê w tendencjê ustawodawcy zmierzaj¹c¹ do
cis³ego rozgraniczenia zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego.
Z drugiej za strony sposób okrelenia znamion tego wykroczenia budzi wiele
zastrze¿eñ. Praktyka wymiaru sprawiedliwoci wykazuje, ¿e czêsto omawiana regulacja prawna nie spe³nia roli i celu nadanego jej przez ustawodawcê.
Przepis ten zosta³ wprowadzony do obrotu prawnego 2 czerwca 1996 r.4
Mia³ byæ odpowiedzi¹ ustawodawcy na zjawisko uciekania w zatrudnienie
cywilnoprawne. W literaturze przedmiotu ju¿ od dawna akcentowano, ¿e rola
umów cywilnoprawnych w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym niewspó³miernie
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94
z pón. zm.).
2 Szerzej na temat kary grzywny: L. S³ugocki, Kara grzywny i jej wykonanie, Warszawa
1974; Prawo karne materialne. Czêæ ogólna, pod red. M. Mozgawy, Wolters Kluwer 2009, s. 374
i nast.
3 Szerzej na temat wykroczeñ przeciwko prawom pracownika patrz: Kodeks Pracy 2009.
Komentarz, pod. red. B. Wagner, Gdañsk 2009, s. 1115 i nast.; U. Jackowiak, W. Uziak,
A. Wypych-¯ywicka, Prawo pracy. Podrêcznik dla studentów prawa, Wolters Kluwer 2009,
s. 336342.
4 Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. nr 24, poz. 110).
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wzros³a. Sta³y siê one istotn¹ alternatyw¹ wobec zatrudnienia tradycyjnego,
realizowanego w ramach stosunku pracy5. Nadanie regulacji sankcji karnoprawnej wskazuje, ¿e ustawodawca przywi¹zuje znaczn¹ wagê do rozgraniczenia zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przepis ten jest ukierunkowany na zachowanie dotychczasowego
obszaru oddzia³ywania zatrudnienia pracowniczego. Tymczasem przez ostatnie kilkanacie lat granice oddzielaj¹ce zatrudnienie pracownicze od opartego na przepisach prawa cywilnego uleg³y znacznemu przesuniêciu. Co wiêcej,
mo¿na zaobserwowaæ zjawisko polegaj¹ce na zacieraniu siê tych granic,
a nawet krzy¿owaniu siê sfer ró¿nych podstaw prawnych zatrudnienia6. Reakcja ustawodawcy na takie zjawiska mo¿e byæ co najmniej dwojakiego rodzaju.
Po pierwsze, zmiany ustawowe mog¹ zmierzaæ do wyrównywania sytuacji
prawnej pracowników i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych7, po drugie, mo¿liwe jest wprowadzanie konstrukcji prawnych maj¹cych na celu zabezpieczanie przestrzegania re¿imów umownych. W literaturze przedmiotu akcentuje siê, ¿e w prawie pracy, zwa¿ywszy na stronê
zewnêtrzn¹ funkcji ochronnej, cieraj¹ siê dwie tendencje. Jedna jest egoistyczna  ogranicza pole widzenia do tradycyjnie pojmowanej ochrony pracowników. Coraz silniej ujawnia siê tendencja odmienna, d¹¿¹ca do objêcia
ochron¹ szerszej grupy wykonawców pracy zale¿nej ekonomicznie. Akcentuje
siê, ¿e w p³aszczynie normatywnej zasada rozszerzania ochrony na osoby
wykonuj¹ce pracê w niepracowniczych stosunkach zatrudnienia zosta³a przes¹dzona8. Odrêbnym zagadnieniem jest natomiast zakres postulowanych
zmian. Mo¿na spotkaæ siê ze stanowiskiem, ¿e konieczne jest ca³kowite zrównanie wszystkich typów umownych, maj¹cych za przedmiot wiadczenie pracy zale¿nej9. Równie¿ znaczna czêæ przedstawicieli nauki i praktyki wskazu5 Z. Góral, Prawo do pracy. Studium prawa polskiego w wietle porównawczym, £ód
1994, s. 100 i nast.
6 Proces przybli¿ania pracownika umownego (zatrudnionego na podstawie umowy o prace)
i niezale¿nego (zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej) przedstawi³ A. Supiot,
Zatrudnienie pracownicze i zatrudnienie niezale¿ne, [w:] Referaty na VI Europejski Kongres
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Spo³ecznego, Warszawa 1999, s. 148154. Wskaza³, ¿e decyduje
o nim rozwój autonomii w podporz¹dkowaniu pracowniczym, zmniejszenie znaczenia w³adzy
dyskrecjonalnej pracodawcy wzglêdem jego w³adzy funkcjonalnej oraz zmniejszenie znaczenia
centralizacji w³adzy na rzecz jej podzia³u, przejawiaj¹ce siê g³ównie w rozmyciu strony pracodawców z uwagi na powstanie nowych form prawnych przedsiêbiorstwa.
7 Z. Góral, Najnowsze tendencje w polskim prawie pracy na tle integracji europejskiej,
Prace Naukowe Wydzia³u Administracji P³ock 2003, t. 26, s. 213.
8 Z. Hajn, Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2000, nr 10, s. 5. Równie¿ Krzysztof Baran podkrela, ¿e
w p³aszczynie podmiotowej normy prawne stanowi¹ce wyraz funkcji ochronnej odnosz¹ siê do
osób wiadcz¹cych pracê spo³ecznie u¿yteczn¹, szczególnie do zatrudnionych w ramach umów
cywilnoprawnych oraz funkcjonariuszy s³u¿b zmilitaryzowanych. Zob. K. Baran, B. Æwiertnia,
L. Mikrus, A. Sobczyk, Prawo pracy, Kraków 2005, s. 45.
9 A. Chobot, A. Kijowski, Podstawowe problemy rozwoju prawa pracy. IX Zjazd Katedr
Prawa Pracy, Toruñ 1990, s. 23 i nast.
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je na taki kierunek rozwoju prawa pracy, by dla poszczególnych grup wiadcz¹cych pracê zale¿n¹ udzieliæ ochrony sprawiedliwej, zró¿nicowanej i odpowiadaj¹cej specyfice danej formy zatrudnienia10.
Nale¿y podkreliæ, ¿e je¿eli wzajemne prawa i obowi¹zki oraz skutki
prawne by³yby porównywalne, to problematyka rozró¿nienia re¿imów umownych mia³aby znaczenie jedynie doktrynalne. Zagadnienie to wpisuje siê jednak w szersz¹ problematykê, zwi¹zan¹ z zakresem przedmiotu prawa pracy.
Warto w tym miejscu zastanowiæ siê, czy prawo pracy powo³ane jest do stania
siê prawem wspólnym dla wszystkich stosunków prawnych, których przedmiotem jest wiadczenie pracy w szerokim rozumieniu (charakteryzuj¹cych siê dominacj¹ i zwi¹zaniem ekonomicznym), czy te¿ przysz³oci¹ tej dyscypliny jest
zawê¿enie jej stosowania jedynie do wiêzi charakteryzuj¹cej siê podporz¹dkowaniem pracowniczym. Odpowied na to pytanie zmusza ewentualnie do zastanowienia nad zakresem przesuniêcia granicy w jedn¹ lub drug¹ stronê11.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, celowe wydaje siê przewartociowanie spojrzenia na wykroczenie uregulowane w art. 281 pkt 1 k.p. Kluczowe jest
pytanie o praktyczny sens istnienia tej regulacji. W tym zakresie nale¿y
odwo³aæ siê w pierwszej kolejnoci do znamion omawianego wykroczenia,
uwzglêdniaj¹c zmiany zachodz¹ce na rynku pracy.

Przes³anki odpowiedzialnoci wykroczeniowej z art. 281
pkt 1 k.p.
Zwa¿ywszy, ¿e omawiany przepis reguluje wykroczenie, do przyjêcia odpowiedzialnoci pracodawcy (lub osoby dzia³aj¹cej w jego imieniu) nale¿y
przyj¹æ, ¿e sprawca dopuci³ siê czynu spo³ecznie szkodliwego, bezprawnego
i zawinionego.
Konstrukcja normy prawnej zawartej w art. 281 pkt 1 k.p. determinuje
przyjêcie, ¿e wype³nienie znamion wykroczenia mo¿e polegaæ jedynie na
dzia³aniu sprawcy. Wskazuje na to jednoznacznie zwrot zawiera umowê.
W tych okolicznociach trudno mówiæ o pope³nieniu tego wykroczenia poprzez zaniechanie. Zwrot czasownikowy okrelaj¹cy rodzaj zachowania
sprawcy w wykroczeniu z art. 281 pkt 1 k.p. stwarza powa¿ny problem
interpretacyjny. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e pracodawca dopuszcza siê wspomnianego wykroczenia, gdy zawiera formalnie umowê cywilnoprawn¹ (np. umowê
zlecenia), a warunki zatrudnienia wykazuj¹ cechy pracownicze. Podobnej
pewnoci nie sposób mieæ w razie zatrudnienia dokonanego na podstawie
czynnoci faktycznych, tj. przez dopuszczenie do wykonywania pracy bez
uzgadniania rodzaju wiêzi prawnej, która bêdzie ³¹czyæ strony (tzw. zatrud10
11

Z. Hajn, op. cit., s. 5.
Zob. A. Supiot, op. cit., s. 139140.
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nienie na czarno). Przepis art. 281 pkt 1 k.p. przewiduje karalnoæ dzia³ania
polegaj¹cego na zawarciu umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których
powinna zostaæ zawarta umowa o pracê. Powstaje pytanie, czy przystêpuj¹c
do wykonywania pracy w podanym powy¿ej przyk³adzie strony zawieraj¹
jak¹kolwiek umowê, a je¿eli tak to, czy jest to umowa cywilnoprawna. Na
pierwsz¹ czêæ pytania nie sposób odpowiedzieæ inaczej ni¿ twierdz¹co. Do
wa¿noci stosunków prawnych w wiêkszoci przypadków nie jest potrzebne
zachowanie tak formy, jak i sprecyzowania warunków na pimie. Wystarczy,
¿e strony swoim zachowaniem, choæby dorozumianym, wyra¿¹ wolê i obejm¹
zamiarem okrelone warunki umowy, aby dosz³o miêdzy nimi do zawarcia
stosunku umownego. Druga czêæ pytania postawionego powy¿ej nie jest ju¿
taka oczywista. Konstrukcja art. 281 pkt 1 k.p zak³ada rozró¿nienie miêdzy
umowami cywilnoprawnymi a umowami o pracê. Zawarcie jedynie umowy
cywilnoprawnej daje podstawy do przypisania odpowiedzialnoci wykroczeniowej. Tymczasem je¿eli strony nie nazywaj¹ wiêzi prawnej, a jej charakter
prawny mo¿na odczytaæ jedynie na podstawie czynnoci faktycznych, to trudno jednoznacznie twierdziæ, ¿e w ka¿dym wypadku zawar³y umowê wed³ug
re¿imu cywilnoprawnego, a nie pracowniczego12. W polskim ustawodawstwie
obowi¹zuje zasada swobody umów, której jednym z podstawowych kanonów
jest dopuszczalnoæ wyboru re¿imu prawnego, którym strony chc¹ siê poddaæ. Warunkiem realizacji tego prawa jest przestrzeganie przewidzianych
przez przepisy typów danych rodzajów wiêzi prawnych. Dotyczy to równie¿
stosunków pracy. Jeli wiêc strony po³¹czy³a umowa, jednak nie nazwa³y jej,
a spe³nia ona warunki charakterystyczne i w³aciwe dla umowy o pracê, to
oznacza, ¿e od samego pocz¹tku strony ³¹czy³a wiê pracownicza a nie cywilnoprawna. W konsekwencji, pracodawcy w takich przypadkach nie mo¿na
ukaraæ za wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p., gdy¿ nigdy nie zawar³ on umowy
cywilnoprawnej, a od razu pracownicz¹. Jego ewentualna odpowiedzialnoæ
mo¿e opieraæ siê na podstawie art. 281 pkt 2 k.p., czyli z tytu³u niepotwierdzenia na pimie zawartej umowy o pracê.
Nieod³¹cznym elementem materialnym ka¿dego wykroczenia jest równie¿ spo³eczna szkodliwoæ czynu13. Zgodnie z art. 1 § 1 k.w.14 odpowiedzial12 O mo¿liwoci zawarcia umowy o pracê w sposób dorozumiany (przez dopuszczenie do
pracy) wielokrotnie wypowiada³ siê S¹d Najwy¿szy. Dla przyk³adu mo¿na przytoczyæ orzeczenia
jeszcze z lat siedemdziesi¹tych: uchwa³a z dnia 21 listopada 1978 r., I PZP 28/78, OSNCP 1979,
nr 5, poz. 92; wyrok z dnia 31 marca 1977 r., I PRN 112/77, niepublikowany; wyrok z dnia
5 maja 1976 r., I PR 79/76, S³u¿ba Pracownicza 1976, nr 10, s. 27.
13 Spo³eczna szkodliwoæ czynu zabronionego jest zagadnieniem bêd¹cym we wspó³czesnej
nauce prawa karnego kwesti¹ dyskusyjn¹. Z pewnoci¹ pojêcie to zawiera w sobie przejaw
sprawiedliwoci spo³ecznej jako wartoci nadrzêdnej, jak równie¿ jest rodkiem do indywidualizacji odpowiedzialnoci karnej. Szerzej na temat spo³ecznej szkodliwoci czynu patrz: B. Kunicka-Michalska, Zasady odpowiedzialnoci karnej. Art. 1 § 1 i 2, art. 37 k.k. Komentarz, Warszawa 2006, s. 133135; J. Warylewski, Spo³eczna szkodliwoæ czynu w nowym kodeksie karnym,
Przegl¹d S¹dowy 1998, nr 78, s. 3 i nast.
14 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.  Kodeks wykroczeñ (Dz.U. nr 12, poz. 114 ze zm.).
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noæ za wykroczenie ponosi tylko ten, kto pope³nia czyn spo³ecznie szkodliwy.
Istota tego rozwi¹zania polega jednak na tym, ¿e w przeciwieñstwie do przestêpstw dla karalnoci wykroczeñ ustawodawca nie wymaga ju¿ ponadsubminimalnego natê¿enia spo³ecznej szkodliwoci czynu15. Karany jest wiêc
tutaj czyn spo³eczni szkodliwy w jakimkolwiek stopniu. Elementy wskazanej
oceny zawiera art. 47 § 616.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dla oceny stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu wa¿ny jest rodzaj i charakter naruszonego dobra. W tym zakresie art. 281
pkt 1 k.p. chroni przede wszystkim prawo do pracy, a w szczególnoci prawo
do pracy realizowane na podstawie umowy o pracê, je¿eli faktycznie zatrudnienie odbywa siê w warunkach pracowniczych. Przepis art. 10 § 1 k.p.
wyranie zapewnia, ¿e ka¿dy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Zagadnienie to jest wielow¹tkowe, jednak nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ustawodawca, szanuj¹c prawo wyboru rodzaju zatrudnienia, stoi na stra¿y przestrzegania typów prawnych reguluj¹cych ogólnie pojête wiadczenie pracy.
Prze³amywanie przez podmioty zatrudniaj¹ce tak pojêtego prawa do pracy
stanowi naruszenie dobra chronionego prawem.
Nie sposób zapomnieæ o znaczeniu, jakie czêæ spo³eczeñstwa przypisuje
zatrudnieniu o charakterze pracowniczym. Trudno zreszt¹ nie podzielaæ tak
wykreowanego pogl¹du. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e zatrudnienie na podstawie
umowy o pracê zapewnia wiêksz¹ stabilizacjê, a dodatkowo niesie za sob¹
wiêksz¹ ochronê prawn¹, w tym równie¿ w zakresie wiadczeñ nie wystêpuj¹cych przy zawarciu umów cywilnoprawnych. Problem ten sta³ siê szczególnie
aktualny w sytuacji, gdy rynek pracy charakteryzuje siê znacznym deficytem
pracy. W tym kontekcie nale¿y oceniaæ stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu
osoby zatrudniaj¹cej pracowników na podstawie stosunku cywilnoprawnego,
gdy okolicznoci wskazuj¹ na obowi¹zek zawarcia umowy o pracê. Wydaje
siê, ¿e aktualne odczucie spo³eczne wysuwaj¹ce postulaty zapobie¿enia dowolnemu wybieraniu przez pracodawców rodzaju re¿imu prawnego zatrudnienia daje podstawy do uznania, ¿e praktyka opisana w art. 281 pkt 1 k.p.
nosi znaczny stopieñ spo³ecznej szkodliwoci. Z drugiej strony nale¿y odnotowaæ, ¿e zachodz¹ce zmiany na rynku pracy, a przede wszystkim zjawisko
zacierania siê granic miêdzy zatrudnieniem pracowniczym a cywilnoprawnym znacznie ogranicza stopieñ spo³ecznej szkodliwoci tego wykroczenia.
Trzeba podkreliæ, i¿ relacja obu tych re¿imów nie sprowadza siê jedynie do
wskazania pozytywów umowy o prace i negatywów umów cywilnoprawnych.
15 R. Zaw³ocki, Pojêcie i funkcje spo³ecznej szkodliwoci czynu w prawie karnym, Warszawa 2007, s. 6.
16 Zgodnie z przepisem art. 47 § 6 k.w. przy ocenie stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu
bierze siê pod uwagê rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrz¹dzonej lub gro¿¹cej
szkody, sposób i okolicznoci pope³nienia czynu, wagê naruszonych przez sprawcê obowi¹zków,
jak równie¿ postaæ zamiaru, motywacjê sprawcy, rodzaj naruszonych regu³ ostro¿noci i stopieñ
ich naruszenia.
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Takie spojrzenie by³oby znacznym uproszczeniem. Wiele osób pracuj¹cych
zawodowo, a wykazuj¹cych siê inicjatyw¹, inwencj¹ i kreatywnoci¹, z pe³n¹
wiadomoci¹ wybiera zatrudnienie cywilnoprawne, które daje wiêksze perspektywy, szczególnie w sferze finansowej. Stanowisko to nale¿y braæ pod
uwagê przy ocenie spo³ecznej szkodliwoci omawianego wykroczenia.
Spo³eczn¹ szkodliwoæ czynu ocenia siê równie¿ przez pryzmat rozmiaru
wyrz¹dzonej szkody. W razie zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracê powsta³¹ szkodê ocenia siê z punktu
widzenia pracownika. Dotyczy ona zarówno rozmiaru strat poniesionych
w sferze czysto maj¹tkowej, jak i pozamaj¹tkowej. Na okrelenie wysokoci
szkody wp³yw bêdzie mia³a d³ugoæ zatrudnienia, jego rozmiar i rodzaj wykonywanych czynnoci. Równie¿ sposób wykorzystywania przez podmiot zatrudniaj¹cy swojej przewagi ekonomiczno-organizacyjnej nie pozostanie bez
wp³ywu na ocenê spo³ecznej szkodliwoci czynu.
Nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e powy¿sza ocena nie mo¿e pozostawaæ
w oderwaniu od indywidualnych przypadków17. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach w³aciwych dla umowy o pracê mo¿e byæ dokonywane w okolicznociach, w których pracodawca wykorzystuje deficyt pracy na
rynku pracy. Mo¿e wtedy dyktowaæ jednostronnie warunki zatrudnienia,
w tym i formê prawn¹, w jakiej praca bêdzie wiadczona. Stopieñ spo³ecznej
szkodliwoci w takim przypadku jest niew¹tpliwie wy¿szy ni¿ w razie zatrudnienia w warunkach pracowniczych na podstawie umowy cywilnej przyk³adowo emeryta lub rencisty, dla którego taka forma zatrudnienia jest niejednokrotnie korzystniejsza. W obu wskazanych przypadkach wype³nione
zostaj¹ przes³anki z art. 281 pkt 1 k.p., jednak stopieñ spo³ecznej nagannoci
czynu znacznie siê ró¿ni.
Kolejn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ omówienia jest bezprawnoæ czynu, która
przejawia siê w okreleniu konkretnego zachowania jako niezgodnego z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Z tym pojêciem wi¹¿e siê kilka zagadnieñ,
takich jak obowi¹zywanie przepisu w czasie, ustawowe znamiona czynu czy
wy³¹czenie bezprawnoci.
Wykroczenie okrelone w art. 281 pkt 1 k.p. zosta³o wprowadzone do
kodeksu pracy 2 czerwca 1996 r. Zatem dopiero od tej daty mo¿na mówiæ
o bezprawnoci zachowania sprawcy polegaj¹cego na zawarciu umowy cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracê.
Odrêbnym zagadnieniem s¹ ustawowe znamiona wykroczenia. Analiza
art. 281 pkt 1 k.p. i art. 22 § 1 k.p. prowadzi do wniosku, ¿e mo¿na do nich
zaliczyæ:
a) podmiot wykroczenia okrelony jako pracodawca lub osoba dzia³aj¹ca
w jego imieniu,
17

A. Gubiñski, Prawo wykroczeñ, Warszawa 1989, s. 63.
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b) sposób zachowania sprawcy polegaj¹cy na zawarciu umowy innego
rodzaju ni¿ umowa o pracê,
c) przedmiot ochrony okrelaj¹cy rodzaj dobra, które sprawca naruszy³.
Wskazany uk³ad podmiotowo-przedmiotowy wype³nia istotê omawianego
wykroczenia. Warto te¿ odnieæ siê do szczegó³ów wype³niaj¹cych znamiona
wykroczenia.
Jeli chodzi o podmiot wykroczenia przepis ustawy okreli³, ¿e podmiotem wykroczenia mo¿e byæ pracodawca lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu.
Na pocz¹tku trzeba podkreliæ, ¿e prawo polskie dopuszcza odpowiedzialnoæ
wykroczeniow¹ jedynie wobec osób fizycznych18. Pracodawc¹ mo¿e byæ zgodnie z art. 3 k.p. jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoci
prawnej, a tak¿e osoba fizyczna zatrudniaj¹ca pracowników. W konsekwencji
wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. pope³niæ mo¿e jedynie pracodawca bêd¹cy
równoczenie osob¹ fizyczn¹. Wy³¹czeni z tego re¿imu s¹ pracodawcy prowadz¹cy dzia³alnoæ jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej. Jednak nale¿y zastrzec, ¿e pracodawca bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ mo¿e nie ponosiæ odpowiedzialnoci wykroczeniowej, gdy
czynnoci z zakresu prawa pracy (w tym zawieranie umów o zatrudnienie)
dokonuje za niego inna upowa¿niona osoba19. Jeli wykroczenia nie mo¿na
przypisaæ wprost pracodawcy, pojawia siê mo¿liwoæ odpowiedzialnoci osoby
dzia³aj¹cej w jego imieniu. Zgodnie z art. 31 § 1 k.p. za pracodawcê bêd¹cego
jednostk¹ organizacyjn¹ czynnoci z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub
organ zarz¹dzaj¹cy t¹ jednostk¹ albo inna wyznaczona osoba. Przepis ten
stosuje siê odpowiednio do pracodawcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹. Okrelenie
personalnie osoby wyczerpuj¹cej dyspozycje art. 31 § 1 k.p. zale¿y od formy
prawnej, w jakiej dzia³a pracodawca i jego struktury organizacyjnej. W uzupe³nieniu mo¿na dodaæ, ¿e osoby zarz¹dzaj¹ce pracodawc¹ mog¹ wyznaczyæ
i powierzyæ innym osobom wykonywanie wszystkich lub niektórych prerogatyw pracowniczych. W takim przypadku to na tych osobach bêdzie spoczywa³a odpowiedzialnoæ z art. 281 pkt 1 k.p. Przedstawiona wieloæ osób, którym
mo¿na przypisaæ odpowiedzialnoæ, w praktyce mo¿e stwarzaæ problemy
w ustaleniu osoby odpowiedzialnej, a przede wszystkim prowadziæ do w¹tpliwoci co do zakresu i rodzaju ich zawinienia.
Jeli chodzi o sposób zachowania sprawcy, polegaj¹cy na zawarciu umowy innego rodzaju ni¿ umowa o pracê, to zachowanie to w omawianym
wykroczeniu polega na zawarciu umowy. Co wiêcej, pracodawca musi zawrzeæ umowê cywilnoprawn¹, czyli znajduj¹c¹ swoje uregulowanie w normach kodeksu cywilnego. Bezspornoæ po³¹czenia siê stosunkiem prawnym
18 U. Jackowiak, Odpowiedzialnoæ pracodawcy za naruszenie przepisów z zakresu ochrony pracy, Gdañskie Studia Prawnicze, 2000, t. VII, s. 224.
19 Z. Salwa, Podmioty odpowiedzialne za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2001, nr 8, s. 21.
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wed³ug takiego re¿imu musi towarzyszyæ stronom od samego pocz¹tku20.
W wypadku, gdy strony nie okrel¹ wcale, jakim rodzajem wiêzi prawnej siê
zwi¹za³y, doprowadz¹ do sytuacji, w której nie sposób ukaraæ pracodawcê
z art. 281 pkt 1 k.p. Przepis ten zak³ada bowiem, ¿e strony zawr¹ umowê
cywilnoprawn¹, czyli swoim zamiarem obejm¹ równie¿ re¿im umowny.
W innym przypadku trudno przypuszczaæ, czy kontrahenci nie zawarli od
razu umowy o pracê.
Z natury rzeczy do zawarcia umowy potrzebne jest zgodne owiadczenie
woli przynajmniej dwóch stron. Ustawodawca obj¹³ penalizacj¹ jedynie osobê
dzia³aj¹c¹ w imieniu pracodawcy. Pracownik, mimo ¿e po³¹czy siê umow¹
cywilnoprawn¹ spe³niaj¹c¹ w istocie cechy zobowi¹zania pracowniczego, pozostaje bezkarny. Rozwi¹zanie takie mo¿e wydawaæ siê niesprawiedliwe
i sprzeczne z ogóln¹ zasad¹ równoci wobec prawa. Jednak warto zwróciæ
uwagê, ¿e u podstaw ka¿dej sankcji karnej, w tym i wykroczeniowej, le¿¹
okrelone zjawiska naganne z punktu widzenia ustawodawcy. Wprawdzie
wykroczenie okrelone w art. 281 pkt 1 k.p. nie ma charakteru kierunkowego21, jednak nie znaczy to, ¿e z zachowaniem pracodawcy nie wi¹¿e siê
ukryty cel. Niew¹tpliwie ustawodawca d¹¿y³ do eliminowania nieprawid³owej praktyki wymuszania na osobach zatrudnionych zgody na rezygnacjê
ze statusu pracowniczego, mimo ¿e w istocie praca powinna byæ wykonywana w warunkach pracowniczych. Jednoczenie art. 22 § 11 k.p. nie neguje dopuszczalnoci wiadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych22.
Przepis art. 281 pkt 1 k.p. stanowi, ¿e pope³nia wykroczenie ten, kto
zawiera umowê cywilnoprawn¹ w warunkach, w których zgodnie z art. 22
§ 1 k.p. powinien zawrzeæ umowê o pracê. Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e treæ
art. 22 § 1 k.p. nie zawiera wprost pe³nej definicji stosunku pracy. Wskazuje
literalnie jedynie podstawowe cechy charakterystyczne dla zobowi¹zania
pracowniczego (kierownictwo pracodawcy, tak¿e w zakresie miejsca i czasu
pracy, odp³atnoæ). Natomiast bogate orzecznictwo i pimiennictwo wyró¿nia
te¿ na inne cechy istotne dla okrelenia re¿imu pracowniczego (osobistoæ
wiadczenia pracy, jej ci¹g³oæ, ryzyko pracodawcy i inne). Powstaje zatem
pytanie, czy rozwa¿aj¹c pope³nienie wykroczenia, nale¿y tak¿e odnosiæ do
przes³anek zatrudnienia pracowniczego nie wskazanych wprost w treci literalnej art. 22 § 1 k.p. Wydaje siê, ¿e odpowied powinna byæ twierdz¹ca,
20 W. Radecki, Odpowiedzialnoæ za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Warszawa 1996, s. 98.
21 Warto zwróciæ uwagê, ¿e pierwotna wersja zmian do ustawy Kodeks pracy, przyjêta
przez Sejm w dniu 2 lutego 1996 r., zawiera³a wskazanie, i¿ zawarcie umowy cywilnoprawnej
musi nast¹piæ w celu obejcia ustawy, jednak dodatek ten zosta³ skrelony przez Senat
i w takim kszta³cie zmiana zosta³a uchwalona.
22 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 1998 r., II UKN 479/97, OSNAPiUS 1999, nr 1, poz. 34.
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mimo niefortunnego unormowania ustawowego23. Przemawia za tym wyk³adnia systemowa.
Wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. odnosi siê niew¹tpliwie do relacji
miêdzy umow¹ o pracê a umow¹ cywilnoprawn¹. Rozró¿nienie stosunków
prawnych mo¿e odbywaæ siê jedynie za porednictwem metody typologicznej.
W tym wietle nieuzasadnione jest rozdzielanie grupy cech charakterystycznych dla stosunku pracy. Stanowi³oby to podwa¿enie sensu i istoty metody
badawczej. Znamiona przedmiotowe wykroczenia nie doæ, ¿e w znacznym
stopniu zawê¿aj¹ oddzia³ywanie normy prawnej, to jeszcze zwa¿ywszy na jej
penalny charakter powstaje w¹tpliwoæ co do jej prawid³owoci konstrukcyjnej. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e odwo³anie siê do art. 22 § 1 k.p. jest niefortunne.
Stawia bowiem pod znakiem zapytania mo¿liwoæ przypisania sprawcy odpowiedzialnoci wykroczeniowej.
Jeli chodzi o przedmiot ochrony stanowi¹cy znamiê wykroczenia z art.
281 pkt 1 k.p., to sprowadza siê on do okrelenia dobra prawnego, jakie
ustawodawca chce broniæ. Zagadnienie to mo¿na rozwa¿aæ z punktu widzenia dobra ogólnego, jakimi s¹ szeroko rozumiane prawa pracowników, jak
i dobra indywidualnego, którym jest prawo do zatrudnienia pracowniczego,
jeli warunki pracy w istocie spe³niaj¹ cechy w³aciwe dla umowy o pracê.
Kolejnym elementem pozwalaj¹cym przyj¹æ odpowiedzialnoæ za wykroczenie jest wina sprawcy24. Zagadnienie to wydaje siê najistotniejsz¹ przes³ank¹ odpowiedzialnoci sprawcy w tego typu przypadkach. Wykroczenie
mo¿na pope³niæ zarówno umylnie, jak i nieumylnie, chyba ¿e ustawa przewiduje odpowiedzialnoæ tylko za wykroczenie umylne (art. 5 k.w.). Z kolei
art. 6 k.w. definiuje, ¿e wykroczenie umylne zachodzi wtedy, gdy sprawca
ma zamiar pope³nienia czynu zabronionego, tj. chce go pope³niæ albo przewiduj¹c mo¿liwoæ jego pope³nienia na to siê godzi, natomiast wykroczenie
nieumylne zachodzi, je¿eli sprawca nie maj¹c zamiaru jego pope³nienia,
pope³nia je jednak na skutek niezachowania ostro¿noci wymaganej w danych okolicznociach, mimo ¿e mo¿liwoæ pope³nienia tego czynu przewidywa³ albo móg³ przewidzieæ.
Mo¿na zastanawiaæ siê, czy wykroczenia z art. 281 pkt 1 k.p. mo¿na
dopuciæ siê z winy nieumylnej, nie ma natomiast w¹tpliwoci, ¿e kwalifikowana jest odpowiedzialnoæ sprawcy dzia³aj¹cego umylnie. Problem sprowadza siê do oceny unormowania zawartego w art. 5 k.w., zgodnie z którym za
23 Na nieprecyzyjnoæ okrelenia wykroczenia zawartego w art. 281 pkt 1 k.p. zwraca³
uwagê Krzysztof R¹czka, wskazuj¹c, ¿e ustawodawca nie ustali³ dok³adnie zakresu przedmiotowego czynu uznanego za wykroczenie, co nie odpowiada standardom prawa penalnego. Zob.
K. R¹czka, [w:] Pracodawcy a nowy model ustroju pracy w Polsce, [w:] Nowy ³ad pracy w Polsce
i Europie, pod red. M. Matey, Warszawa 1997, s. 131.
24 Szerzej na temat winy: Prawo karne, pod red. A. Grzekowiak, Warszawa 2009, s. 98
i nast.; Prawo karne materialne. Czêæ ogólna , s. 266269; T. Przes³awski, Psychika, czyn,
wina, Warszawa 2008.
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wykroczenia generalnie odpowiadaj¹ równie¿ osoby pope³niaj¹ce czyn z winy
nieumylnej, chyba ¿e ustawa przewiduje odpowiedzialnoæ tylko za wykroczenie umylne (zasada ekwiwalentnoci). Ani kodeks pracy, ani inny akt
prawny nie przewiduje takiego zastrze¿enia. W konsekwencji nale¿a³oby
przyj¹æ, ¿e wykroczenie okrelone w art. 281 pkt 1 k.p. mo¿na pope³niæ
zarówno z winy umylnej, jak i nieumylnej25. Za takim wnioskiem przemawia równie¿ fakt, ¿e wykroczenie to nie ma charakteru kierunkowego. Przepis wprost nie odwo³uje siê do wskazanego celu, którym mia³by kierowaæ siê
sprawca wykroczenia26. Jednak pogl¹dy czêci doktryny27 s¹ odmienne.
Wskazuje siê, ¿e wprawdzie ustawodawca nie zdecydowa³ siê na okrelenie
jako przes³anki wykroczenia celu dzia³ania sprawcy, jednak ów cel w postaci
obejcia rygorów prawnych zwi¹zanych ze stosunkiem pracy tkwi nieprzerwanie w tle zachowania wykroczeniowego, jest z nim zwi¹zany i determinuje istnienie regulacji prawnej. Wynika z istoty przepisu, którego celem jest
ochrona woli osoby zatrudnionej znajduj¹cej siê w gorszej sytuacji organizacyjno-ekonomicznej ni¿ podmiot zatrudniaj¹cy. Przepis ma na celu ochroniæ
pracowników przed dzia³aniami pracodawców zmierzaj¹cymi do naruszenia
prawa przez zawarcie umowy cywilnoprawnej, gdy z warunków zatrudnienia
wynika, ¿e strony powinna zwi¹zaæ umowa o pracê. Trudno zak³adaæ, ¿e
ustawodawca nie bra³ tego celu pod uwagê, decyduj¹c siê na zakwalifikowanie tego zjawiska jako wykroczenia, a zatem nadaj¹c mu negatywne zabarwienie. W konsekwencji cel dzia³ania sprawcy zmierzaj¹cego do obejcia prawa przes¹dza o przyjêciu, ¿e wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. mo¿na
pope³niæ jedynie z winy umylnej. Przyjêcie odmiennego stanowiska doprowadzi³oby do istotnego zniekszta³cenia woli ustawodawcy i oderwania sankcji karnej od rzeczywistoci obowi¹zuj¹cej w obrocie prawnym, szczególnie
25 W wyroku SN z dnia 4 lutego 2002 r. (V KKN 389/01, OSNKW 2002, nr 56, poz. 46)
stwierdzono, ¿e wykroczenie stypizowane w art. 282 § 2 k.p. (karze podlega ten, kto wbrew
obowi¹zkowi nie wykonuje podlegaj¹cego wykonaniu orzeczenia s¹du pracy lub ugody zawartej
przed komisj¹ pojednawcz¹ lub s¹dem pracy) mo¿e byæ pope³nione zarówno umylnie, jak
i nieumylnie. W aprobuj¹cej glosie do tego wyroku M. Bojarski (OSP 2002, nr 12, s. 166) podkreli³, ¿e w odniesieniu do przepisu art. 282 § 2 k.p. ma w pe³ni zastosowanie klauzula z art. 5
k.w., w myl której czynu opisanego w art. 282 § 2 k.p. mo¿na siê dopuciæ zarówno umylnie,
jak i nieumylnie. Analogiczne stanowisko odnonie do wykroczenia uregulowanego w art. 282
§ 1 pkt 2 k.p. zaj¹³ T. Nycz, Wybrane problemy wykroczeñ przeciwko prawom osób wykonuj¹cych
pracê zarobkow¹, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 2000, nr 3, s. 23.
26 Teresa Romer opowiedzia³a siê za pogl¹dem, ¿e art. 281 pkt 1 k.p. nie ogranicza
odpowiedzialnoci pracodawcy lub dzia³aj¹cej w jego imieniu osoby do winy umylnej. Zarzut
wykroczenia przeciwko prawom pracownika przez próbê ukrycia stosunku pracy pod nazw¹
umowy cywilnoprawnej mo¿e byæ tak¿e postawiony bez udowodnienia dzia³ania umylnego
(w celu obejcia ustaw). Zob. T. Romer, Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy po
nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawniczy 1997, nr 6, s. 221.
27 W. Radecki, Przestêpstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika, Warszawa
1999, s. 177178; U. Jackowiak, op. cit., s. 223; Z. Salwa, Prawo ochrony pracy  podstawowe
problemy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, pod red. M. Matey-Tyrowicz i T. Zieliñskiego, Warszawa 2006, s. 265.
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w sferze wolnoci kontraktowej. W zakresie tej w¹tpliwoci nale¿y podzieliæ
stanowisko, ¿e wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. mo¿na pope³niæ jedynie
z winy umylnej. Brak zastrze¿enia w tym zakresie jest kolejn¹ wadliwoci¹
maj¹ca wp³yw na funkcjonowanie tej normy prawnej w obrocie. Nie da siê
ukryæ, ¿e brak czytelnego rozstrzygniêcia w przedmiocie winy mo¿e prowadziæ do rozbie¿nego stosowania przepisu w praktyce orzeczniczej. Sytuacja
taka nie s³u¿y równie¿ regulacji karnoprawnej.
Przyjêcie, ¿e wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. mo¿na pope³niæ jedynie
z winy umylnej, znacznie zawê¿a odpowiedzialnoæ wykroczeniow¹. Pracodawcy lub osobie dzia³aj¹cej w jego imieniu nale¿y udowodniæ, ¿e mia³ zamiar pope³nienia czynu zabronionego (zamiar bezporedni) lub przewiduj¹c
mo¿liwoæ jego pope³nienia na to siê godzi³ (zamiar ewentualny). Odnosz¹c
winê sprawcy do znamion omawianego wykroczenia, mo¿na stwierdziæ, ¿e
sprawca musi obejmowaæ przynajmniej zamiarem ewentualnym okolicznoæ,
¿e zawieraj¹c umowê cywilnoprawn¹ w istocie powinien zawrzeæ zobowi¹zanie pracownicze, gdy¿ przemawiaj¹ za tym cechy w³aciwe dla umowy
o pracê. Maj¹c wiedzê o wskazanych warunkach, sprawca zmierza zatem do
zawarcia innej umowy ni¿ wynika to z jej kwalifikacji typologicznej lub
wprawdzie nie ma pewnoci, czy strony powinna po³¹czyæ umowa o pracê,
czy te¿ umowa cywilnoprawna, jednak przewiduje, i¿ warunki jej realizacji
przemawiaj¹ za zawarciem wiêzi pracowniczej i godzi siê na zawarcie zobowi¹zania cywilnoprawnego.
Kluczowym zagadnieniem jest odró¿nienie sytuacji, w której pracodawcy
lub osobie dzia³aj¹cej w jego imieniu mo¿na przypisaæ winê umylna, choæby
w postaci zamiaru ewentualnego, od niekaralnych przypadków dzia³ania
z winy nieumylnej. Wydaje siê28, ¿e ró¿nica miêdzy win¹ nieumyln¹
a zamiarem ewentualnym polega na tym, ¿e w wypadku winy nieumylnej
sprawca nie akceptuje przez akt godzenia siê mo¿liwoci wype³nienia przedmiotowych znamion czynu zabronionego, lecz przeciwnie  mniema bezpodstawnie, ¿e jego czyn nie wype³ni znamion przedmiotowych okrelonych
w danej dyspozycji. W konsekwencji weryfikacja mo¿e odbyæ siê przez zadanie pytania, czy sprawcê powstrzyma³oby od czynu wyobra¿enie, ¿e czyn
zabroniony pope³ni. Odpowied negatywna sk³ania do przyjêcia, ¿e w sprawie mamy do czynienia z win¹ umyln¹, w innym przypadku nale¿y przypisaæ winê nieumyln¹.
Dodatkowe zagadnienie sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e formy winy
umylnej w kodeksie wykroczeñ zbudowane zosta³y wed³ug teorii woli.
Sprawca chce lub godzi siê na pope³nienie wykroczenia. Okrelenie to
przes¹dza, ¿e równoczenie u sprawcy wystêpuje element wiadomoci (zda28 Porównaj J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa
1987, s. 4041.
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je sobie sprawê), który musi obejmowaæ wszystkie faktyczne okolicznoci
czynu. Pracodawca lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu musi zatem obejmowaæ wiadomoci¹ to, ¿e zawieraj¹c umowê cywilnoprawn¹, powinna uregulowaæ j¹ wed³ug modelu pracowniczego, gdy¿ za takim przemawiaj¹ cechy
charakterystyczne dla umowy o pracê. Dodatkowo, z uwagi na to, ¿e czyn
zabroniony jest zjawiskiem spo³ecznym, wiadomoæ sprawcy musi obejmowaæ tak¿e jego znaczenie spo³eczne, przy czym nie ma wiêkszego znaczenia
okolicznoæ, czy obejmuje on swoj¹ wiadomoci¹ to, ¿e czyn jest zagro¿ony
kar¹ przez ustawê29.
Winê umyln¹ sprawcy nale¿y oceniaæ, zwa¿ywszy na zmiany zachodz¹ce w prawie pracy. Proces zacierania siê granic zatrudnienia pracowniczego
i cywilnego czy te¿ zjawisko krzy¿owania siê tych zakresów zniekszta³ca
obraz zawinienia sprawcy. Dodatkowo trudno nie wspomnieæ o problemach
wynikaj¹cych z koniecznoci stosowania metody typologicznej, umo¿liwiaj¹cej rozró¿nienie re¿imu prawnego zatrudnienia. Im wiêksze w¹tpliwoci
w konkretnym stanie faktycznym w okreleniu donios³oci cech charakterystycznych dla stosunku pracy, tym stopieñ zawinienia mniejszy. Warto podkreliæ, ¿e cechy w³aciwe dla zatrudnienia pracowniczego s¹ w wiêkszoci
charakterystyczne dla umów cywilnych. Przeniesienie tej okolicznoci na
grunt prawa karnego rodzi powa¿ne w¹tpliwoci w konkretnych stanach
faktycznych w zakresie mo¿liwoci przypisania pracodawcy winy umylnej.
Ostatni¹ wa¿n¹ kwesti¹, na któr¹ nale¿y zwróciæ uwagê, jest niewiadomoæ sprawcy, ¿e czyn zagro¿ony jest kar¹. Rozwa¿aj¹c przes³anki odpowiedzialnoci za wykroczenie, nie mo¿na zapomnieæ o art. 7 § 1 k.w. Zgodnie
z jego treci¹ niewiadomoæ tego, ¿e czyn jest zagro¿ony kar¹, nie wy³¹cza
odpowiedzialnoci, chyba ¿e niewiadomoæ by³a usprawiedliwiona. Niewiadomoæ zagro¿enia czynu kar¹ oznacza taki stan psychiczny, gdy sprawca
czynu w chwili jego pope³nienia nie wie, ¿e obowi¹zuje go norma prawna,
która pod grob¹ kary zakazuje tego czynu. Aby uznaæ niewiadomoæ karalnoci za usprawiedliwion¹, ka¿dorazowo nale¿y badaæ indywidualn¹ sytuacjê
sprawcy czynu i odnosiæ j¹ do wzorca starannego obywatela. Jeli zachodz¹
szczególne obiektywne lub subiektywne okolicznoci, które przekonuj¹co wyjaniaj¹ odstêpstwo od tego wzorca i t³umacz¹ nieznajomoæ karalnoci czynu,
mo¿na mówiæ o usprawiedliwionej niewiadomoci w rozumieniu art. 7 k.w.
Niejasnoæ, wieloznacznoæ przepisów, spory w doktrynie i judykaturze
dotycz¹ce treci normy, wieloæ normatywnych koncepcji wyk³adni prawa nie
powinny rodziæ negatywnych nastêpstw dla adresata normy. Mog¹ wiêc
usprawiedliwiaæ przekonanie, ¿e okrelony zakaz nie obowi¹zuje w prawie
wykroczeñ. Nie ma przy tym wiêkszego znaczenia dla tego adresata kwestia,
czy sytuacje takie s¹ wynikiem b³êdów pope³nianych przez ustawodawcê,
29

W. wida, Prawo karne, Warszawa 1989, s. 160161.
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prawników stosuj¹cych prawo i przedstawicieli prawoznawstwa, czy te¿ s¹
czym niejako naturalnym dla prawa i niemo¿liwym do wyeliminowania.
Jednak¿e tak¿e tu powinno stosowaæ siê zasadê indywidualizacji odpowiedzialnoci. Inne wymaganie starannoci dotyczyæ bêdzie zawodowych prawników, inne nieprofesjonalistów, których stan wiedzy powinno badaæ siê
przez pryzmat zdobytych kwalifikacji, wykonywanego zawodu, pozycji spo³ecznej itp.30
Dodatkowo art. 7 § 2 k.w. stwierdza, ¿e nie pope³nia wykroczenia umylnego, kto pozostaje w b³êdzie co do okolicznoci stanowi¹cej znamiê czynu
zabronionego. Rozwa¿enia zatem bêdzie wymagaæ kwestia, czy w danych
okolicznociach pracodawca, podejmuj¹c decyzjê o formie zatrudnienia, nie
pozostawa³ pod wp³ywem b³êdu31.

Podsumowanie
Zwa¿ywszy na przedstawione rozwa¿ania, nale¿y przyj¹æ, ¿e jedynie wypadki wiadomego dzia³ania pracodawcy zmierzaj¹cego do wyboru umowy
cywilnoprawnej w miejsce stosunku pracy pozwalaj¹ do zastosowania represji okrelonej w art. 281 pkt. 1 k.p. Nale¿y jednak zastrzec, ¿e cechy charakterystyczne zatrudnienia pracowniczego winny wyst¹piæ w ca³oci z pe³n¹
donios³oci¹, a strony nie doæ, ¿e musz¹ zwi¹zaæ siê zatrudnieniem, to jeszcze wyranie okreliæ, ¿e zawieraj¹ umowê cywilnoprawn¹. Dopiero wtedy
dojdzie do wype³nienia treci wykroczenia.
Przedstawiony rygoryzm znacznie zawê¿a zakres oddzia³ywania omawianej normy, przez co zmusza do zastanowienia siê nad jej celowoci¹. W tym
ujêciu nale¿y wspomnieæ o sytuacyjnym charakterze omawianego przepisu.
Jego wprowadzenie w roku 1996 by³o w pe³ni uzasadnione. Dynamika zachodz¹cych zmian na rynku pracy uzasadnia³a ochronê zatrudnienia pracowniczego. Z dzisiejszej perspektywy, zwa¿ywszy na daleko id¹ce zmiany w prawie
pracy, a przede wszystkim maj¹c na uwadze proces zrównywania skutków
zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego, coraz mniej argumentów
uzasadniaj¹cych istnienie tej regulacji. Podnoszona niedoskona³oæ legislacyjna normy zawartej w art. 281 pkt 1 k.p. jedynie wpisuje siê w przedsta30 J. Guæ, S. Sykuna, Usprawiedliwiona niewiadomoæ zagro¿enia kar¹ jako okolicznoæ
wy³¹czaj¹ca odpowiedzialnoæ za wykroczenie, Przegl¹d S¹dowy 2005, nr 5, s. 144 i nast.
31 W pimiennictwie zosta³ wyra¿ony pogl¹d, zgodnie z którym kwestia, kiedy powinna
byæ zawarta umowa o pracê oraz czy w danych warunkach praca mo¿e byæ wykonywana na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie³o, jest doæ skomplikowana i czêsto pracodawcy,
zw³aszcza ci mniejsi, nie korzystaj¹cy z pomocy prawników, mog¹ byæ w b³êdzie co do okolicznoci wymagaj¹cych ju¿ zawarcia umowy o pracê. Je¿eli zatem wyka¿¹ istnienie b³êdu, wówczas
powinni byæ zwolnieni od odpowiedzialnoci. Zob. R. Sadlik, Uprawnienia Inspekcji Pracy
w ustalaniu stosunku pracy, Prawo Pracy 2000, nr 12, s. 25.
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wion¹ konstatacjê. Kierunek ustawowych zmian oraz poprawa sytuacji osób
wiadcz¹cych pracê bêdzie pog³êbiaæ jedynie nieprzydatnoæ i zbytecznoæ tej
regulacji prawnej. Pracownikom przys³uguj¹ inne rodki ochrony, takie jak
powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy i roszczenia o zap³atê wiadczeñ w³aciwych dla zatrudnienia pracowniczego. Wydaje siê, ¿e rodki te
w zupe³noci wystarcz¹ do zabezpieczenia prawid³owego wyboru re¿imu
prawnego w zakresie zatrudnienia.

Summary
Considerations relating to the interpretation of the art. 281
labor code. Selected problems
Labor law defines the rights and duties of employees and employers. The
basic feature of labor law in almost every country is that the rights and
duties of the worker and the employer between one another are mediated
through the contract of employment between the two. Polish law provides for
various types of employment relationship, based on contracts regulated by
the Labor Code and by the Civil Code. In recent years, civil law contracts
have been used increasingly, largely because of the lower level of obligations
placed on the employer. Amendments made to the Labor Code in 2002 have
sought to prohibit the widespread practice of replacing contracts of employment with civil law contracts. The author of this article discusses the offence
responsibility of the employer who conducts a civil-law contract in conditions
in which a labour contract should be used.
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Prawo karne wobec przestêpczoci socjalnej
1. We wszystkich wspó³czesnych organizacjach pañstwowych realizuj¹cych w jakim stopniu za³o¿enia polityki pañstwa opiekuñczego, niezale¿nie
od skali zaanga¿owania w to rodków finansowych, napotyka siê przypadki
wskazuj¹ce na przestêpcze manipulacje w celu niezgodnego z prawem ich
wykorzystania. Syndrom ten nie omin¹³ i naszego kraju, a z chwil¹ rozpoczêcia procesu transformacji ustrojowej zjawiska te stopniowo przybiera³y na
sile. Pomimo swojej obecnoci w ¿yciu spo³ecznym, problem ten stanowi dla
bardzo wielu badaczy procesów zachodz¹cych w spo³eczeñstwie, w tym
przedstawicieli nauki prawa karnego i kryminologii, swoist¹ terra incognita.
Przestêpczoæ socjalna, gdy¿ taka nazwa wydaje siê odpowiednia, zrodzi³a siê ju¿ w momencie podejmowania pierwszych wysi³ków pañstwa zmierzaj¹cych ku wspieraniu ludzi ubogich pozbawionych ród³a utrzymania, czyli
mniej wiêcej w pocz¹tkach XIX w. Najpierw w krajach Europy Zachodniej
tworzono zrêby wspomnianych przedsiêwziêæ, przede wszystkim w ówczesnej
Anglii, Francji, póniej Niemczech. Rozwój przemys³u przyczyni³ siê do powstania organizacji pracowniczych, a te wymusi³y uruchomienie nowych
form pomocy finansowej pañstwa w postaci chocia¿by zasi³ków z tytu³u pozostawania bez pracy i innych towarzysz¹cych wiadczeñ. Rozbudowywany
z biegiem lat katalog pañstwowej pomocy w naturalny sposób tworzy³ mo¿liwoci jej nadu¿ywania. Masowe korzystanie z tych wiadczeñ poci¹ga³o za
sob¹ wzrost przestêpstw z tym zwi¹zanych.
2. Poszukiwanie informacji na temat przestêpczoci socjalnej w literaturze nie przynosi jak dot¹d zadawalaj¹cych rezultatów. Prowadz¹c jednak
uwa¿n¹ analizê Za³¹cznika do Zaleceñ Rady Europy nr R 81/12, w którym to
zamieszczono katalog przestêpstw gospodarczych, natrafiamy na przestêpstwo uchylania siê przedsiêbiorstwa od obowi¹zku ubezpieczeñ socjalnych1.
1

Council of Europe, Legal Affaires, Economic Crime, Strassbourg 1981.
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Jakkolwiek wprost z tego nie wynika, i¿ s¹ to przestêpstwa socjalne, to
jednak obszar, którego skutki dotycz¹, prowadzi do wniosku o istnieniu realnych zagro¿eñ dla sfery socjalnej pañstw cz³onkowskich. Logicznym wnioskiem w tej sytuacji staje siê przyjêcie, ¿e przestêpczoæ socjalna stanowi
odmianê przestêpczoci gospodarczej2. Chocia¿ dostrzec mo¿na cechy prowadz¹ce do uznania jej w pewnym stopniu za autonomiczn¹ w stosunku do
przestêpczoci gospodarczej. Przede wszystkim jej sprawcami staj¹ siê zarówno przedsiêbiorcy, jak te¿ i osoby nie prowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej, np. pracownicy, osoby bezrobotne. Zagro¿enie przestêpczoci¹ socjaln¹
obejmuje nie same przedsiêbiorstwa produkcyjne, lecz instytucje pañstwowe
i samorz¹dowe ustawowo przeznaczone do realizacji odpowiednich zadañ w
sferze socjalnej. Sprawc¹ przestêpstwa socjalnego wed³ug tej koncepcji mo¿e
byæ ka¿dy.
W efekcie wiêc definicja przestêpczoci socjalnej bêdzie obejmowaæ dzia³ania osób fizycznych w celu zdobycia nienale¿nych im wiadczeñ materialnych, wyczerpuj¹ce znamiona przestêpstwa, polegaj¹ce na umylnym wprowadzeniu w b³¹d lub wyzyskania b³êdu instytucji zajmuj¹cych siê dystrybucj¹
rodków bud¿etowych, skierowanych wy³¹cznie na pomoc lub wsparcie materialne dla osób zarówno posiadaj¹cych, jak i pozbawionych czasowo lub na
sta³e ród³a utrzymania, w sytuacjach okrelonych przez przepis prawa
i mog¹ce przybieraæ charakter masowy3. Na masowoæ jako cechê niektórych przestêpstw gospodarczych zwrócono bowiem uwagê w niemieckiej nauce prawa karnego i kryminologii. Ze wzglêdu na swój zasiêg s¹ one w stanie
oddzia³ywaæ negatywnie na ponadindywidualne interesy gospodarcze4, w rozpatrywanym przypadku interesy instytucji socjalnych pañstwa. W swoim
zakresie znaczeniowym przedstawiona definicja zawieraæ bêdzie zarówno zachowania zmierzaj¹ce do uzyskania miejsc w domach pomocy spo³ecznej
i mieszkañ komunalnych drog¹ przestêpstwa, jak i przypadki wy³udzania
przez pracodawców kosztów refundacji miejsc pracy tworzonych dla osób
niepe³nosprawnych, g³ównie poprzez instytucje zak³adów pracy chronionej.
Oczywicie nie jest to definicja ca³ociowo odzwierciedlaj¹ca charakter omawianego zjawiska, jednak¿e w sporym zakresie prowadz¹ca do uporz¹dkowania pogl¹du w tych sprawach.
3. Przestêpczoæ socjalna, jak ju¿ wspomniano, pojawia siê i bêdzie pojawiaæ wszêdzie tam, gdzie nastêpuje redystrybucja rodków bud¿etowych
pañstwa i samorz¹du z przeznaczeniem na wsparcie dla spo³eczeñstwa. Re2
3
4

Z. Kuku³a, Przestêpczoæ socjalna, Praca Socjalna 2003, nr 4, s. 28.
Ibidem, s. 3031.
K. Tiedemann, Erscheinungsformen der Wirtschaftskriminalität und Möglichkeiten ihrer
strafrechtlichen Bekämpfung, Zeitschrift fûr die gesamte Strafrechtswissenschaft 1976 (88),
z. 1.
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dystrybucja ta funkcjonuje z upowa¿nienia ustawowego zawartego w wielu
aktach prawnych okrelaj¹cych kr¹g osób uprawnionych oraz kryteria finansowego wsparcia. Cztery instytucje socjalne zaanga¿owane s¹ w ten proces:
ZUS, urzêdy pracy, pomoc spo³eczna i PFRON, i to one s¹ pokrzywdzonymi
przestêpstwem w rozumieniu przepisów prawa karnego. Jak wynika z dotychczas prowadzonej obserwacji w Polsce5, przestêpstwa socjalne stwierdzano podczas ubiegania siê o takie rodzaje pomocy pañstwowej jak:
a) zasi³ki dla bezrobotnych przyznawane przez urzêdy pracy,
b) zasi³ki chorobowe, macierzyñskie i rodzinne przyznawane przez ZUS,
c) wiadczenia rentowe przyznawane przez ZUS,
d) koszty refundacji dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy
dla osób niepe³nosprawnych zwracane przez urzêdy pracy ze rodków
PFRON,
e) pomoc dla najubo¿szych przyznawana przez orodki pomocy spo³ecznej.
Wymienione tu przypadki nie s¹ jedynymi, jakie wspó³czenie wystêpuj¹.
Sfera socjalna poddawana jest ci¹g³ym zmianom, za którymi niestety pod¹¿aj¹ równie¿ nowe zachowania patologiczne i przestêpcze. Przyk³adem potwierdzaj¹cym ten pogl¹d niech bêdzie ustawa o wiadczeniach rodzinnych6
obowi¹zuj¹ca od 1 maja 2004 r. W miejsce zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego w ZUS wprowadzono zasi³ek dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci. Skutkowa³o to spadkiem wysokoci dotychczas uzyskiwanych
rodków, a dla czêci dot¹d uprawnionych  ca³kowitym ich pozbawieniem.
Reakcja okaza³a siê niezwykle wyrazista i chyba ca³kowicie zaskoczy³a ustawodawcê. W 2004 r. w porównaniu z rokiem poprzednim liczba pozwów
o rozwody wzros³a o 40%, a liczba pozwów o separacjê a¿ o 155%. Motywy
zdaj¹ siê byæ oczywiste  to chêæ korzystania ze rodków bud¿etu publicznego
o charakterze socjalnym. Same pozwy z punktu widzenia prawa karnego nie
stanowi¹ przestêpstwa, stanowi¹ jednak dowód na potwierdzenie tego, jak
³atwo dojæ mo¿e ze strony samego ustawodawcy do sprowokowania lawiny
zachowañ patologicznych, nie wy³¹czaj¹c przestêpstw, w wyniku kontrowersyjnych ustaw, czego konsekwencj¹ staje siê utrata rodków publicznych.
Wp³ynê³o to na czêciow¹ zmianê ustawodawstwa w tym obszarze za porednictwem ustawy z 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów7.
4. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e straty spowodowane przestêpstwami socjalnymi, s¹ wysokie, a jednoczenie trudne do dok³adnego oszacowania. Mo¿na
mia³o stawiaæ hipotezê o wysokiej ciemnej liczbie wy³udzonych wiadczeñ
5
6

Na podstawie danych w³asnych autora.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.,
nr 139 poz. 992 z pón. zm.).
7 Dz.U. z 2007 r., nr 192, poz. 1378.
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w ró¿nych kwotach. Jednym z medialnie nag³onionych przyk³adów nadu¿yæ
w naszym kraju s¹ wiadczenia rentowe, nabywane czêstokroæ z naruszeniem prawa, co spowodowa³o w pierwotnej wersji planu Hausnera z 2004 r.
zamiar przeprowadzenia weryfikacji wiadczeniobiorców, by uzyskaæ w ten
sposób podwójny rezultat  ujawniæ niezasadnie uprawnionych oraz zracjonalizowaæ wydatki publiczne. Nasz kraj w skali wiatowej jest rekordzist¹
pod wzglêdem liczebnoci rencistów. Jakkolwiek radykalnych zmian w tej
p³aszczynie nie odwa¿ono siê dot¹d z przyczyn politycznych przeprowadziæ,
to jednak pojawiaj¹ce siê cyklicznie doniesienia prasowe o ujawnieniu kolejnych przypadków uzyskiwania rent w zamian za ³apówkê potwierdzaj¹ wystêpowanie nadu¿yæ (np. afera w wa³brzyskim ZUS, a póniej kolejno
w Kielcach i Katowicach w latach 2005-2006 oraz w Przemylu w 2007 r.).
Opisane przypadki zdarzaj¹ siê tak¿e w innych pañstwach europejskich,
przestêpczoæ socjalna dotyczy ich w tym samym stopniu. We Francji szacuje
siê, ¿e ponad 30% zasi³ków dla niepe³nosprawnych przyznano osobom zupe³nie zdrowym. W lutym 2007 r. przed s¹dem w Montpellier stanê³o 27 niepe³nosprawnych, którzy za pomoc¹ fa³szywych zawiadczeñ wy³udzili 850 tys.
euro. Z kolei w Hiszpanii w tym samym czasie policja zdemaskowa³a
w Kadyksie grupê przestêpcz¹ lekarzy, którzy pobierali od 9 do 24 tys. euro
za wydanie zawiadczenia o trwa³ej niezdolnoci do pracy8. Podobne przypadki notuje siê w Wielkiej Brytanii, choæ nadu¿ycia te wystêpuj¹ w systemie wiadczeñ spo³ecznych ca³ej Europy.
Wymierne szkody finansowe spowodowane s¹ zarówno dzia³aniem
sprawców ubiegaj¹cych siê o przyznanie nienale¿nego wiadczenia, co przybiera najczêciej postaæ przestêpstwa oszustwa, jak i zaniedbaniem w nale¿ytym wykonywaniu obowi¹zków przez pracowników instytucji socjalnych, wyczerpuj¹cych znamiona odpowiednio innych przestêpstw.
5. Zapobieganie i skuteczniejsze zwalczanie przejawów przestêpczoci
socjalnej wymaga w niewielkim chocia¿ stopniu rozpoznania czynników za to
odpowiedzialnych. Najprociej rzecz jasna wystêpowanie przestêpczoci socjalnej mo¿na by wyt³umaczyæ wysokim bezrobociem, spadkiem dochodów
spo³eczeñstwa, a ostatnio kryzysem gospodarczym, co powoduje, a wrêcz
wymusza na niektórych jednostkach koniecznoæ zdobycia rodków do ¿ycia
drog¹ przestêpstwa. Diagnoza ta jest jednak zwyczajnym uproszczeniem, nie
mo¿e w ¿adnym stopniu odnosiæ siê do rzeczywistoci. Sprawcami przestêpstw prócz samych bezrobotnych bywaj¹ tak¿e drobni przedsiêbiorcy, którzy albo celowo po za³o¿eniu firmy dopuszczali siê wy³udzeñ np. zasi³ku
chorobowego, wykazuj¹c w tym celu w odpowiednich dokumentach wysokie
8 E. Bieñkowska, Wy³udzaj¹ renty, Polska. Dziennik Zachodni, Katowice  Bielsko-Bia³a,
23 listopada 2007, s. 7.
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dochody, albo te¿ w wyniku niekorzystnej sytuacji finansowej swojego przedsiêbiorstwa, zawinionej przez siebie b¹d ze strony czynników zewnêtrznych,
drog¹ wy³udzania wiadczeñ socjalnych zamierzali ratowaæ przed upadkiem
firmê. Napotykano ponadto przyk³ady fa³szowania dokumentacji sk³adanej
do ZUS po to, aby zmniejszyæ wysokoæ nale¿nych sk³adek ubezpieczeniowych9. Omawianie wszystkich mo¿liwych zachowañ przestêpczych wykracza
jednak poza ramy tego artyku³u.
Zwróciæ nale¿a³oby jednak uwagê na inny jeszcze czynnik, nie tyle odpowiedzialny za powstawanie przestêpstw socjalnych, ile sprzyjaj¹cy ich utrzymywaniu. Okazuje siê nim szerokie przyzwolenie spo³eczne na bezprawne
siêganie po pomoc pañstwa, sprowadzaj¹ce siê do prostej maksymy: pañstwo jest winne mojego bezrobocia, niech wiêc pañstwo za to zap³aci.
W spo³eczeñstwie naszym, zreszt¹ nie tylko tu, wci¹¿ zakorzenione jest przekonanie, ¿e jak jest le, to w pierwszej kolejnoci, choæ wcale nie ostatniej,
nale¿y zg³osiæ roszczenie do instytucji pañstwowych. Taka postawa sta³a siê
ród³em np. nieoczekiwanie du¿ej liczby zg³aszaj¹cych siê po zasi³ki dla bezrobotnych w pocz¹tkach transformacji ustrojowej, zg³asza³y siê po nie równie¿
uprzednio niepracuj¹ce ¿ony10. Przywo³uj¹c dowiadczenia pañstw zachodnioeuropejskich, a tak¿e Stanów Zjednoczonych, próbowano wystêpowanie patologii i przestêpstw w sferze socjalnej t³umaczyæ tzw. kultur¹ ubóstwa, jednak
i ta diagnoza nie wydaje siê do koñca trafna, poniewa¿ pozorna biernoæ
w rodowisku osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej bywa czêsto wyrazem indywidualnej przedsiêbiorczoci11. Trudno oczekiwaæ, by w tak krótkim artykule wyjaniæ przyczyny przestêpczoci socjalnej, tym bardziej ¿e
brakuje jakichkolwiek badañ kryminologicznych, których wyniki mog³yby
wspieraæ rozwi¹zania karnoprawne. Przedstawione uwagi maj¹ jedynie walor pogl¹dowy.
6. Z regu³y czyny zaliczane do przestêpstw socjalnych przybieraj¹ postaæ
oszustwa, którego nastêpstwem jest wyprowadzanie nienale¿nych wiadczeñ
pieniê¿nych z instytucji, które nimi dysponuj¹. Tote¿ najbardziej przydatnym
przepisem w zwalczaniu tego typu nadu¿yæ jest art. 286 § 1 k.k., kryminalizuj¹cy w³anie przestêpstwo oszustwa. Uwzglêdniaj¹c wczeniej zaprezentowan¹ definicjê przestêpczoci socjalnej, byæ mo¿e bardziej w³aciw¹ nazw¹
dla tych przypadków okaza³by siê termin oszustwa socjalne. Stanowi³by on
9
10

Ustalenia w³asne autora oparte na materiale ród³owym z terenu Podbeskidzia.
S. Golinowska, Pomoc spo³eczna w koncepcjach wspó³czesnego pañstwa opiekuñczego
 wnioski dla Polski, Polityka Spo³eczna 1998, nr 7, s. 4.
11 L. Peattie, The Concept of Marginality as Applied to Squatter Settlements, MIT Departement of Urban Planning; cyt. za B. Berger, Wspó³czesna kultura przedsiêbiorczoci, [w:]
B. Berger (red.), Kultura przedsiêbiorczoci, Warszawa 1994. Zawarto tam najbardziej trafne
spostrze¿enie oddaj¹ce mentalnoæ beneficjantów pomocy socjalnej: oszczêdzaj, pracuj ciê¿ko
i staraj siê wykiwaæ pañstwo, jeli to mo¿liwe.
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jednak pewne uproszczenie, poniewa¿ nie obejmowa³ jednoczenie tzw. przestêpstw towarzysz¹cych lub wspó³wystêpuj¹cych, bez których dokonanie
oszustwa nie by³oby mo¿liwe albo w znacznym stopniu utrudnione, a których
sprawcami mog¹ byæ w ró¿nym stopniu funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w instytucjach socjalnych wspó³dzia³aj¹cy ze sprawcami oszustw. Przypadki takie, zw³aszcza w obszarze przyznawania rent w zamian za wrêczenie
³apówki, nie nale¿¹ do odosobnionych. Niezale¿nie od powy¿szych uwag,
w dalszej kolejnoci prawo karne mo¿e tak¿e reagowaæ na przejawy przestêpczoci socjalnej za pomoc¹ przepisów kryminalizuj¹cych korupcjê, sk³adanie fa³szywych zeznañ i owiadczeñ, przestêpstwa przeciwko dokumentom,
a tak¿e w indywidualnych sytuacjach przy wykorzystaniu unormowañ z art.
297 k.k.
W kodeksie karnym oszustwo penalizuje art. 286 § 1. Do jego znamion
nale¿y dzia³anie podjête w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej za pomoc¹
wprowadzenia w b³¹d, wyzyskania b³êdu albo niezdolnoci do nale¿ytego
pojmowania przedsiêbranego dzia³ania przez inn¹ osobê, skutkiem czego nast¹pi³o po stronie tej osoby niekorzystne rozporz¹dzenie w³asnym lub cudzym mieniem. Zakres znaczeniowy wprowadzenia w b³¹d oznacza wytworzenie w wiadomoci innej osoby fa³szywego obrazu o pewnej rzeczywistoci,
z kolei wyzyskanie b³êdu to zaniechanie wyprowadzenia osoby z b³êdu bêd¹cego efektem dzia³ania innych ani¿eli sprawca osób. Z punktu widzenia sposobów postêpowania sprawców przestêpstw socjalnych i przyporz¹dkowanych im skutków prawnych bêdzie to mia³o istotne znaczenie.
Niezale¿nie od zmian zachodz¹cych w obowi¹zuj¹cych kolejno przepisach
szeroko rozumianego ustawodawstwa socjalnego pocz¹wszy od lat 90., mechanizm oszustw pope³nianych w trakcie przyznawania chocia¿by zasi³ków
dla bezrobotnych nie ulega³ znacz¹cym zmianom i by³ na ogó³ dosyæ prosty:
w sk³adanych w urzêdach pracy owiadczeniach obwarowanych pouczeniem
o odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe zeznania bezrobotni zatajali fakt
otrzymywania równoczenie innych dochodów, które  gdyby je ujawnili
 pozbawi³yby ich prawa do zasi³ku. W rezultacie otrzymywali podwójne
dochody, wliczaj¹c w to zasi³ek. Bardziej z³o¿one, jeli uwzglêdnimy mechanizm wykonawczy, okazywa³y siê oszustwa, których przedmiotem by³y zasi³ki
chorobowe wyp³acane przez ZUS. Po³¹czone to by³o zazwyczaj z fa³szowaniem dokumentów przedk³adanych organom ubezpieczeñ, znacz¹c¹ rolê odgrywa³o tak¿e w niektórych sprawach przestêpcze wspó³dzia³anie z osobami
zatrudnionymi w tych organach. Szczególnym przyk³adem maj¹cym wp³yw
na kwalifikacjê prawn¹ oszustwa okaza³y siê same umowy o pracê, zawieraj¹ce w swojej treci nieprawdziwe postanowienia maj¹ce wp³yw na przyznanie i wysokoæ tego wiadczenia. Zakwalifikowane jako czynnoæ prawna
pozorna w rozumieniu prawa cywilnego, rzutowaæ to bêdzie w pewnym stopniu na proces gromadzenia dowodów oszustwa.
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Pozornoæ w myl art. 83 k.c. stanowi jedn¹ z przyczyn powoduj¹cych
bezwzglêdn¹ niewa¿noæ czynnoci prawnej z punktu widzenia prawa cywilnego. Wyra¿a siê ona brakiem zamiaru wywo³ania skutków prawnych z jednoczesnym zamiarem zmylenia osób trzecich, przy czym za³o¿eniem umocowania jest zgoda drugiej osoby12. Oceniaj¹c tê sam¹ kwestiê ju¿ z punktu
widzenia prawa karnego, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e pozornoæ w tak przedstawionej postaci  jako wprowadzanie w b³¹d osób trzecich  wchodzi w sk³ad
znamion przestêpstwa oszustwa, jeli s³u¿y do osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej. Ustalenie pozornoci spe³nia istotn¹ funkcjê dowodow¹ w postêpowaniu
karnym. Odmowa przyznania wiadczenia albo wstrzymanie dalszej jego wyp³aty powoduje koniecznoæ wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej.
W konsekwencji strona niezadowolona mo¿e odwo³aæ siê od niej do s¹du
pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Orzeczenie s¹du potwierdzaj¹ce pozornoæ
czynnoci prawnej u³atwia z kolei proces dowodowy w postêpowaniu karnym,
a z uwagi na uregulowania art. 8 § 2 k.p.k. stanowi prejudykat i wi¹¿e s¹d
karny, poniewa¿ ustala nieistnienie prawa do okrelonego wiadczenia.
Z zagadnieniem pozornoci w istotnym zwi¹zku funkcjonalnym wystêpuje pojêcie nienale¿nie pobranego wiadczenia spotykane w kilku ustawach
socjalnych, np. w ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych z 13 padziernika 1998 r.13, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z 17 grudnia 1998 r.14, o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych z 1 grudnia 1994 r.15, o pomocy spo³ecznej z 15 kwietnia
200416, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia
2004 r.17 Zamieszczone w nich definicje takiego wiadczenia poza drobnymi
zmianami s¹ prawie jednolite i uznaj¹ za nienale¿nie pobrane wiadczenia:
1) wiadczenia wyp³acone mimo zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych
ustanie lub zawieszenie prawa do wiadczeñ albo wstrzymanie wyp³aty
wiadczeñ w ca³oci lub w czêci, je¿eli osoba pobieraj¹ca wiadczenie by³a
pouczona o braku prawa do ich pobierania;
2) wiadczenia przyznane lub wyp³acone na podstawie fa³szywych zeznañ lub dokumentów albo w innych przypadkach wiadomego wprowadzenia w b³¹d przez osobê pobieraj¹c¹ wiadczenie.
Jak widaæ, nie ka¿de nienale¿ne wiadczenie jest efektem przestêpstwa,
granica miêdzy dzia³aniem bezprawnym i karalnym a bezprawnym bez sankcji karnych przebiega pomiêdzy aktywnoci¹ sprawcy w jakiejkolwiek postaci
a jego biernoci¹ w zaistnia³ych okolicznociach. Aktywnoæ za winna przy12
13
14
15
16
17

Wyrok SA Lublin, I CA 377/98, publ. Apel. Lub. 1999, nr 1, poz. 2.
Dz.U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z pón. zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 z póñ. zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 102, poz. 668 z póñ. zm.
Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z póñ. zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z póñ. zm.
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braæ b¹d postaæ fa³szywych zeznañ, b¹d zrównanych z nimi pod wzglêdem
skutków prawnych owiadczeñ albo fa³szywych dokumentów czy wreszcie
wiadomego wprowadzenia w b³¹d instytucji socjalnych w inny sposób.
Wszystkich mo¿liwoci wprowadzania w b³¹d nie da siê wyczerpuj¹co wymieniæ, najczêciej przy oszustwach socjalnych dzia³ania takie wspomagane s¹
przez nieprawdziwe dokumenty przedk³adane tym¿e instytucjom. W orzecznictwie s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych podniesiono, ¿e wysuwaj¹c
zarzut nienale¿nego pobrania wiadczenia, organ rentowy winien udowodniæ,
¿e uzyskanie wiadczenia nast¹pi³o na skutek wprowadzenia w b³¹d przez
osobê je pobieraj¹c¹18. Z drugiej za strony z³o¿enie nieprawdziwych zeznañ
co do okresu zatrudnienia i pos³u¿enie siê owiadczeniami wiadków ze wiadomoci¹, ¿e nie s¹ one prawdziwe, wiadczy o z³ej wierze osoby sk³adaj¹cej
wniosek i uzasadnia podejrzenie, ¿e tak przyznane wiadczenie ma charakter nienale¿ny19. Takie zapatrywanie pozwalaj¹ce uznaæ wiadczenie za nienale¿ne mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystane w prawnokarnej ocenie indywidualnego przypadku oszustwa socjalnego.
W prawie ubezpieczeñ spo³ecznych znaczenie i zakres b³êdu rozumiany
jest inaczej ani¿eli w prawie karnym, co nie pozostaje bez wp³ywu na tok
prawnokarnego wartociowania czynów zwi¹zanych z ujawnionymi nieprawid³owociami podczas ubiegania siê o konkretne wiadczenie. Tam bowiem
b³¹d rozumiany jest szeroko i odnosi siê do uchybieñ tak¿e spowodowanych
przez instytucje socjalne, a jego powstanie nie jest nastêpstwem zachowañ
wiadczeniobiorców, p³atników sk³adek lub innych podmiotów20. Analizuj¹c
postêpowania wiadczeniobiorców, sprawê ród³a powstania b³êdu nale¿y zatem oceniaæ ze szczególn¹ uwag¹ i ostro¿noci¹. I tu pojawia siê w¹tek tzw.
oszustwa biernego przy korzystaniu ze wiadczeñ, w zdecydowanej wiêkszoci ze wiadczeñ rentowych, w sytuacji, w której prawo do nich ju¿ wygas³o,
a pomimo tego wiadczenie nadal jest wyp³acane. Art. 286 § 1 k.k. okrela to
ogólnie jako wyzyskanie b³êdu, a to z kolei prowadzi do stanu, w którym
organ rentowy lub inny organ instytucji socjalnej nie zosta³ wprowadzony
w b³¹d przez dotychczas uprawnionego, a ten nie informuj¹c o stanie faktycznym, wiadomie z powsta³ej sytuacji korzysta. Ocena skutków zaniechania
wyprowadzenia z b³êdu nie jest w literaturze rozumiana jednolicie. Podnosi
siê, ¿e bez woli aktywnego dzia³ania ze strony sprawcy nie ma mo¿liwoci
skorzystania z b³êdu drugiej strony, wymaga siê podjêcia okrelonych czynnoci, które do wykorzystania tego b³êdu doprowadz¹21. Wydaje siê jednak,
18
19
20

Wyrok SA Warszawa z 27 maja 1997 r., AUa 324/97, PP 1997, nr 9.
Wyrok SN z 14 kwietnia 2000 r., II UKN 500/99, OSNAPiUS 2000, nr 20, poz. 623.
R. Babiñska, Pojêcie i rodzaje b³êdu organu rentowego lub odwo³awczego, Pañstwo
i Prawo 2005, nr 12, s. 47.
21 S. £agodziñski, Oszustwo pope³nione przez zaniechanie?, Prokuratura i Prawo 1997,
nr 78, s. 40.
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¿e w pewnych okolicznociach milczenie wiadczeniobiorcy mo¿na uznaæ za
wprowadzanie organu rentowego w b³¹d, i to niezale¿nie od jego bezspornego
zaniedbania22. Pogl¹d w tym kszta³cie jest zbie¿ny w czêci z orzeczeniem
S¹du Najwy¿szego, w którym uznano, ¿e bierne wykorzystanie b³êdu organu
rentowego, maj¹ce na celu nienale¿n¹ korzyæ finansow¹, nie powinno zostaæ
apriorycznie wy³¹czone spod regulacji przepisów o nienale¿nie pobranych
wiadczeniach drog¹ fa³szywych zeznañ lub dokumentów albo innych przypadkach wiadomego wprowadzenia w b³¹d23. W konkluzji dla przypisania
winy wiadczeniobiorcy nale¿y udowodniæ tak¹ jego aktywnoæ, która utwierdza w b³êdzie organ pokrzywdzonej instytucji, wzglêdnie zmierza do utrzymania istniej¹cego stanu niewiadomoci o pewnych istotnych dla dyspozycji
maj¹tkowych okolicznociach24. Brak spe³nienia tego warunku w relacji do
niesumiennego wiadczeniobiorcy poci¹ga za sob¹ wy³¹cznie konsekwencje
w postaci zwrotu nienale¿nie wyp³aconego wiadczenia w trybie decyzji administracyjnej.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. 1
pkt 13 lit. c pos³uguje siê definicj¹ nielegalnego zatrudnienia lub nielegalnej
pracy zarobkowej, za które uwa¿a siê podjêcie przez bezrobotnego zatrudnienia lub dzia³alnoci bez powiadomienia o tym w³aciwego powiatowego urzêdu pracy. Przepis art. 74 obliguje bezrobotnego, aby w ci¹gu 7 dni zawiadomi³ o tym urz¹d, a tak¿e o zaistnieniu innych okolicznoci powoduj¹cych
utratê statusu bezrobotnego albo utraty prawa do zasi³ku. Niedochowanie
na³o¿onego obowi¹zku poci¹ga w konsekwencji powstanie odpowiedzialnoci
za wykroczenie typizowane przez tê sam¹ ustawê w art. 119 ust. 2, zagro¿one kar¹ grzywny nie ni¿sz¹ ni¿ 500 z³. Podejmowanie zatrudnienia, któremu
towarzyszy z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoci za fa³szywe zeznanie
owiadczenie pisemne dla urzêdu pracy zatajaj¹ce te okolicznoci, niezale¿nie od odpowiedzialnoci za wykroczenie skutkuje równie¿ odpowiedzialnoci¹ karn¹ za przestêpstwo fa³szywych zeznañ z art. 233 § 1 i 6 k.k.
W przesz³oci wystêpowa³y w tej mierze w¹tpliwoci podtrzymywane przez
orzecznictwo s¹dowe, stawiaj¹ce wymóg, aby wy³¹cznie ustawa przewidywa³a mo¿liwoci odebrania owiadczenia pod rygorem odpowiedzialnoci karnej
za fa³szywe zeznania, nie za akty wykonawcze ni¿szej rangi25. Postêpowanie w sprawach zasi³ków odbywa siê przy wykorzystaniu przepisów kodeksu
22 K. Antoniów, M. Bartnicki, Ustawa o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Komentarz, Kraków 2004, s. 451.
23 Wyrok SN z 15 maja 2004 r., II UK 331/03, niepubl.
24 T. Oczkowski, Oszustwo jako przestêpstwo maj¹tkowe i gospodarcze, Kraków 2004, s. 53.
25 Zob. uchwa³a SN z 29 grudnia 1976 r., VII KZP 19/76, OSNPG 1977, nr 2, poz. 15
z glos¹ aprobuj¹c¹ Z. M³ynarczyka, Nowe Prawo 1977, nr 6 s. 943; postanowienie SN z 18
maja 1977 r., VII KZP 8/77, OSNPG z. 7, poz. 59; wyrok SN z 22 listopada 1983 r., VI KR 233/83,
niepubl.; OSNKW 1994, nr 56, poz. 33 z glos¹ L. Gardockiego, Palestra 1994, z. 12, s. 181;
wyrok SN z 25 lutego 1994, WR 20/94.
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postêpowania administracyjnego, a ten w art. 75 § 2 stanowi, ¿e je¿eli przepis prawa nie wymaga urzêdowego potwierdzenia okrelonych faktów lub
stanu prawnego w drodze zawiadomienia w³aciwego organu administracji,
organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, owiadczenie z³o¿one pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe zeznania.
7. Przestêpczoæ socjalna to nie tylko zagarnianie zasi³ków przez bezrobotnych, wy³udzanie rent, zasi³ków chorobowych i innych drobnych kwotowo
nale¿noci, aczkolwiek w kontekcie jednostkowym czynów tych spotykamy
najwiêcej. W zakres tego pojêcia wchodzi równie¿ uzyskiwanie lub partycypacja w wykorzystywaniu finansowej pomocy pañstwa przeznaczonej na aktywne przeciwdzia³anie bezrobociu oraz zapewnianie wiadczeñ z pomocy
spo³ecznej dla najubo¿szych i osób w podesz³ym wieku wymagaj¹cych sta³ej
opieki. Pod wzglêdem przejawów upodabnia siê ona do typowej przestêpczoci gospodarczej. Okazji do nadu¿yæ w tym obszarze jest sporo, tote¿ prawo
karne ze wszystkimi swoimi mo¿liwociami powinno uwzglêdniæ te fragmenty dzia³alnoci instytucji socjalnych pañstwa i samorz¹dów, z którymi ³¹czy
siê wydatkowanie rodków bud¿etowych26. Do instytucji socjalnych, w stosunku do których prawo karne ma do spe³nienia istotn¹ rolê, zaliczyæ nale¿y
pomoc spo³eczn¹. Z jej dzia³alnoci¹ zwi¹zane s¹ rodki finansowe przyznawane bezzwrotnie. W myl art. 16 ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej (u.p.s.),
obowi¹zek zapewnienia realizacji zadañ pomocy spo³ecznej, oprócz administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego, spoczywa te¿ na podmiotach, którym jednostki samorz¹du terytorialnego zleci³y wykonywanie zadañ
z tego zakresu, udzielaj¹c równoczenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie. Potencjalne zagro¿enia dla prawid³owego procesu wydatkowania rodków publicznych zwi¹zane s¹ z przyznawaniem takiej formy pomocy jak:
 wiadczenia pieniê¿ne z art. 31 ust. 1 w postaci zasi³ków sta³ych,
okresowych, celowych i specjalnych zasi³ków celowych;
 pieniê¿na lub rzeczowa pomoc w celu usamodzielnienia siê, w postaci
po¿yczek;
 pobyt i us³ugi w domu pomocy spo³ecznej;
 zlecanie zadañ innym podmiotom.
Art. 24 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia upowa¿nia marsza³ka
województwa lub starostê do zlecania zadañ ustawowych organizacjom pracodawców, instytucjom szkoleniowym i agencjom zatrudnienia. Podmiot
przyjmuj¹cy takie zlecenie w myl art. 32 ust. 1 otrzymuje okrelone umow¹
rodki finansowe w formie dotacji celowej i ma obowi¹zek rozliczenia siê
przyznawanych rodków.
26 Zob. szerzej na ten temat Z. Kuku³a, Prawnokarna ochrona pomocy spo³ecznej, Kontrola Pañstwowa 2005, nr 3.
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Oprócz wymienionych podmiotów, uprawnienie do otrzymania wsparcia
finansowego ze rodków bud¿etowych przys³uguje tak¿e samym bezrobotnym. Powo³uj¹c siê na art. 42 ust. 1 tej ustawy, starosta mo¿e na wniosek
bezrobotnego udzieliæ po¿yczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w wysokoci 400% przeciêtnego wynagrodzenia w celu umo¿liwienia podjêcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wymagaj¹cych szczególnych kwalifikacji. Po¿yczka ta jest nieoprocentowana. Wykorzystywanie przyznanych t¹
drog¹ rodków podlega kontroli administracyjnej, albowiem przeznaczenie
po¿yczki na inne cele ni¿ okrelone w umowie, niepodjêcie lub niezakoñczenie szkolenia poci¹ga za sob¹ skutki w postaci bezzw³ocznego zwrotu tej
po¿yczki w ca³oci wraz z odsetkami ustawowymi.
Przepisy prawa karnego w tych sytuacjach zastosowanie swoje znajduj¹
niezale¿nie od administracyjnego toku postêpowania, choæ nie w ka¿dym
przypadku stwierdzonych nadu¿yæ. Zaznaczyæ w tym miejscu nale¿y, ¿e instytucjom socjalnym ochrona prawnokarna we wzmocnionej formie przy
udzielaniu po¿yczek przys³uguje dopiero od trzech lat. W okresie wczeniejszym nie obowi¹zywa³y jeszcze takie rozwi¹zania. Zmiany wprowadzono za
spraw¹ nowelizacji kodeksu karnego ustaw¹ z dnia 18 marca 2004 r.27 Rozszerzono wtenczas zakres obowi¹zywania przepisu art. 297 k.k. w ten sposób,
¿e dotychczasowy przedmiot ochrony w postaci po¿yczki bankowej zast¹piono okreleniem po¿yczki pieniê¿nej, udzielanej przez organ lub instytucjê
dysponuj¹c¹ rodkami publicznymi, a na podstawie tego przepisu mo¿liwa
sta³a siê ochrona instytucji samorz¹dowych przyznaj¹cych po¿yczki pieniê¿ne osobom bezrobotnym. Warunkiem skorzystania z omawianych tu rozwi¹zañ jest jednak pos³u¿enie siê przez sprawcê fa³szywym dokumentem
w rozumieniu art. 270, 271 i 272 k.k., wzglêdnie z³o¿enie przezeñ nierzetelnego pisemnego owiadczenia zawieraj¹cego okolicznoci o istotnym znaczeniu dla uzyskania po¿yczki. W oparciu o powy¿szy przepis takiej samej prawnokarnej ochronie podlegaj¹ wszelkie postacie dotacji, rozumiane w ustawie
z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych28 jako bezzwrotne wiadczenie
ze rodków publicznych przeznaczone na realizacjê zadañ publicznych lub
wsparcia okrelonej dzia³alnoci, której finansowanie z tych rodków uznaje
siê za celowe.
Zlecanie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej, chocia¿ nie tylko, gdy¿
podobne rozwi¹zania przewiduj¹ regulacje ustawy o systemie ubezpieczeñ
spo³ecznych przy udzielaniu zamówieñ na us³ugi rehabilitacyjne, wyklucza
mo¿liwoæ skorzystania z ochrony art. 305 k.k., obejmuj¹cego utrudnianie
przetargu publicznego i przestêpstwa z nim zwi¹zane. Art. 25 ust. 4 u.p.s.
przes¹dza, ¿e o zlecaniu zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej decyduje prze27
28

Dz.U. z 2004 r., nr 69, poz. 626.
Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z pón. zm.
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prowadzenie konkursu ofert. Do konkursu ofert, maj¹cego charakter otwarty,
nie stosuje siê postanowieñ ustawy o zamówieniach publicznych, poniewa¿
w samej ustawie o pomocy spo³ecznej nie ma odwo³añ do odpowiedniego
stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, a zakres przedmiotowy
ustawy o zamówieniach publicznych nie obejmuje zadañ pomocy spo³ecznej.
Otwarty konkurs ofert i przetarg publiczny nie s¹ pojêciami to¿samymi. Na
gruncie rozwi¹zañ ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych ZUS, udzielaj¹c zamówieñ na us³ugi rehabilitacyjne w innych orodkach, nie stosuje siê
przepisów o zamówieniach publicznych, przes¹dza o tym wprost art. 69 ust. 3
tej ustawy.
W tym obszarze prawo karne nie mo¿e zapewniæ szczelniejszej ochrony
instytucjom socjalnym przed przestêpstwami ewentualnych nadu¿yæ. Trudno
oceniæ, czy powsta³a luka w prawie jest wynikiem wiadomej woli ustawodawcy, czy te¿ zwyk³ego przeoczenia w toku prac legislacyjnych. Warto by³oby jednak rozwa¿yæ objêcie w jakim stopniu ochron¹ karnoprawn¹ prawid³owoci tego sposobu wydatkowania funduszy publicznych.
8. Opisuj¹c rolê prawa karnego w relacji do przestêpstw socjalnych pope³nionych przy wspó³dzia³aniu z urzêdnikami tych instytucji, nie mo¿na
zapominaæ, ¿e osoby te ponosz¹ odpowiedzialnoæ za przestêpcze wspó³dzia³anie w odpowiedniej postaci zjawiskowej pod¿egania, pomocnictwa, sprawstwa kierowniczego czy polecaj¹cego  skala mo¿liwoci odpowiedniego kwalifikowania tych czynów jest dosyæ rozwiniêta.
Karanie przejawów korupcji w rodowisku osób zatrudnionych w instytucjach socjalnych jest z punktu widzenia podmiotu przestêpstwa zadaniem
³atwiejszym. Przepisy prawa karnego wyranie definiuj¹ pojêcia funkcji publicznej oraz funkcjonariusza publicznego w odniesieniu do wyszczególnionych wczeniej instytucji socjalnych. Kodeks karny zamieci³ w art. 115 § 19
definicjê ustawow¹ osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹. Jest ni¹ funkcjonariusz publiczny, cz³onek organu samorz¹dowego, a tak¿e osoba zatrudniona
w jednostce organizacyjnej dysponuj¹cej rodkami publicznymi, chyba ¿e
wykonuje wy³¹cznie czynnoci us³ugowe. Pojêciem wê¿szym w stosunku do
osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹, o którym nale¿a³oby przy tej okazji
wspomnieæ, jest funkcjonariusz publiczny, którego definicja znalaz³a siê
w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. W kontekcie czynionych tu uwag za funkcjonariusza publicznego uznaje siê m.in. osobê bêd¹c¹ pracownikiem administracji
rz¹dowej, innego organu pañstwowego lub samorz¹du terytorialnego, chyba
¿e pe³ni wy³¹cznie czynnoci us³ugowe, jak równie¿ inn¹ osobê w zakresie,
w którym upowa¿niona jest do wydawania decyzji administracyjnych. Zarówno pomoc z opieki spo³ecznej, jak i wiadczenia wynikaj¹ce z przepisów
o ubezpieczeniach spo³ecznych przyznawane s¹ na podstawie decyzji administracyjnych.
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W zwi¹zku z dzia³alnoci¹ instytucji socjalnych  jak wczeniej wykazano  nastêpuje wydatkowanie rodków publicznych nie tylko w drodze decyzji administracyjnych, ale te¿ w nastêpstwie rozstrzygniêcia o przyjêciu ofert
na us³ugi, np. przy realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej. W pe³nym
zakresie prawo karne zapewnia tu jednakow¹ dla wszystkich bez wyj¹tku
instytucji publicznych ochronê przed korupcj¹ w postaci b¹d to ³apownictwa
biernego, b¹d te¿ czynnego. ciganie wszystkich pozosta³ych przestêpstw
godz¹cych w instytucje socjalne odbywa siê na zasadach ogólnych.
9. Przedstawienie tej problematyki nie by³o zadaniem ³atwym. Trudnoci wynika³y przede wszystkim z niedostrzegania wystêpuj¹cych zagro¿eñ ze
strony dysponentów funduszy publicznych, ale te¿ brakiem zainteresowania
ze strony przedstawicieli nauki prawa, w tym kryminologii, skutkuj¹cymi
brakiem rozpoznania zjawiska. Dokonuj¹c podsumowania doæ ogólnych relacji prawa karnego do zdiagnozowanych dot¹d przejawów przestêpczoci
socjalnej, nie nale¿y wysuwaæ jakich szczególnych postulatów zmian w obowi¹zuj¹cych dotychczas rozwi¹zaniach kodeksu karnego. Dok³adniejsza wiedza na temat wykorzystywanych niedoskona³oci w systemie funkcjonowania
wiadczeñ socjalnych, której w chwili obecnej brak z przyczyn podanych na
wstêpie, a które w przysz³oci byæ mo¿e zostan¹ zlokalizowane, umo¿liwi
konkretne propozycje rozwi¹zañ prawnych. Wykluczyæ za to nale¿y potrzebê
tworzenia szczególnego przepisu chroni¹cego instytucje socjalne pañstwa,
prowadzi³oby to bowiem do nieuzasadnionej i nadmiernej kazuistyki przepisów, co w rezultacie mog³oby utrudniæ proces karania sprawców. Poszukuj¹c
dowodów na pope³nienie przestêpstw socjalnych, nie docenia siê sporego potencja³u rozwi¹zañ przyjêtych w ustawach reguluj¹cych przyznawanie
wiadczeñ, znajomoci zasad, na jakich wiadczenia s¹ przyznawane i odbierane, a pomaga to niew¹tpliwie w doprecyzowaniu znamion wiadcz¹cych
o przestêpstwie. Wystêpuje mo¿liwoæ, a niekiedy wrêcz koniecznoæ skorzystania z rozwi¹zañ, dowiadczeñ i dorobku doktryny i orzecznictwa pozakarnych dzia³ów prawa w ustalaniu i ocenie znamion szczególnie oszustwa.
Uzasadnione to bywa charakterem terminów przyjêtych w ustawach socjalnych, którym z ostro¿noci nie nale¿y jednak nadawaæ specyficznego dla
prawa karnego znaczenia, jaskrawie odmiennego ani¿eli w ustawach macierzystych. Z³amanie tych granic mog³oby prowadziæ do zastosowania niedozwolonej w prawie karnym materialnym wyk³adni rozszerzaj¹cej na niekorzyæ sprawcy. Zachowania pozornie niedozwolone zosta³yby wówczas
zakwalifikowane jako przestêpstwa bez ustawowego upowa¿nienia.
Oceniaj¹c rolê prawa karnego w zwalczaniu przejawów przestêpczoci
socjalnej w rozpoznanej dot¹d postaci, nie mo¿na przesadnie lansowaæ rozwi¹zañ karnych jako najskuteczniejszych. Do zachowania umiaru w ingerencji prawem karnym sk³ania przyjêta ju¿ od dawna zasada subsydiarnoci
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prawa karnego, jego pomocniczoci wzglêdem regulacji pozakarnych. Wiod¹c¹ rolê winny odgrywaæ rozwi¹zania administracyjnoprawne, przynajmniej
w niwelowaniu patologii przy korzystaniu z okrelonych wiadczeñ, bowiem
nie ka¿dy przejaw patologii jest przestêpstwem, lecz patologia nie ograniczana w ¿aden sposób prowadzi ju¿ z regu³y do przestêpstw. W sytuacjach
w¹tpliwych, gdy mamy wybór pomiêdzy zastosowaniem represji karnej
a rodków administracyjnoprawnych, z którymi te¿ wi¹¿¹ siê dolegliwoci
natury finansowej, zastosowanie winny znaleæ te ostatnie instrumenty
ochronne.

Summary
Criminal law in view of social crime
The article is concerned with defining a new category of economic crimes-social crime. Issues concerning crimes affecting the sphere of social
security benefits in Poland have not so far been a point of interest on the
part of criminal law and criminology. The author makes an attempt to define
social crime, which affects the functioning of Social Security Administration,
employment bureaus and social welfare institutions. Social crime iz a part of
economic crime. The article shows areas most threatend with criminal activity. Readers attention in drawn to criminological factors this crime, cooperation with affected social institution, art. 286 section 1 penal code as more
useful in the conteraction of social crime-social fraud. Fight against social
crime should not be limited only to criminal-law measures. This new crimes
is a challenge faced not only by law enforcement agencies and criminal
justice, but also by theoreticians of law and criminology.
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Sposób dysponowania nawi¹zkami
i wiadczeniami pieniê¿nymi orzekanymi
przez s¹dy karne na tle polityki pañstwa
w zakresie wiadczenia pomocy osobom
pokrzywdzonym przez przestêpstwo
Pozycja pokrzywdzonego przestêpstwem i znaczenie jego interesów przy
rozstrzyganiu w postêpowaniu karnym ci¹gle wzrasta. Podstaw¹ budowania
znacz¹cego stanowiska prawnego ofiary jest niew¹tpliwie art. 2 k.p.k.1 , który w § 1 pkt 3 przewiduje wród celów procesu karnego takie ukszta³towanie
postêpowania, aby zosta³y w nim uwzglêdnione prawnie chronione interesy
pokrzywdzonego. Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy, zarówno na p³aszczynie
karnomaterialnej, jak i czysto proceduralnej, przewiduj¹ wiele szczegó³owych
rozwi¹zañ, dziêki którym pokrzywdzony mo¿e walczyæ o korzystne z punktu
widzenia jego interesu prawnego rozstrzygniêcie w przedmiocie odpowiedzialnoci karnej. Katalog najwa¿niejszych uprawnieñ jest konsekwencj¹
statusu strony, który na etapie postêpowania przygotowawczego pokrzywdzony uzyskuje ex lege na mocy art. 299 k.p.k., za w stadium jurysdykcyjnym
po przyjêciu pozycji oskar¿yciela (posi³kowego albo prywatnego) lub powoda
cywilnego. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wiêkszoæ praw ofiary ³¹czy siê
z uzyskaniem przez pokrzywdzonego statusu strony w tocz¹cym siê procesie, niemniej jednak mo¿na wskazaæ i takie, które przys³uguj¹ danemu
podmiotowi z racji samego pokrzywdzenia i s¹ niezale¿ne od jego pozycji
procesowej (np. prawo wyst¹pienia z wnioskiem o orzeczenie obowi¹zku
naprawienia szkody na podstawie art. 46 k.k., udzia³ w postêpowaniu mediacyjnym  art. 23a k.p.k.).
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555
ze zm.).
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Zakres uprawnieñ umo¿liwiaj¹cych pokrzywdzonemu procesow¹ walkê
o korzystne dla niego rozstrzygniêcie jest szeroki i obejmuje prawa o ró¿nym
charakterze, zwi¹zane zarówno z p³aszczyzn¹ odpowiedzialnoci karnej
oskar¿onego, jak równie¿ uzyskania restytucji szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem. Wydaje siê, ¿e z punktu widzenia interesów pokrzywdzonego wa¿niejsze s¹ te prawa, dziêki którym mo¿e on uzyskaæ nale¿n¹ kompensatê za
szkody, które zosta³y wyrz¹dzone przez przestêpstwo w jego dobrach chronionych prawem. Poza satysfakcj¹ wynikaj¹c¹ ze sprawiedliwego ukarania
sprawcy pokrzywdzony oczekuje bowiem od wymiaru sprawiedliwoci zaspokojenia swoich roszczeñ o charakterze materialnym.
Tego typu regulacje odnosz¹ce siê do praw pokrzywdzonego ustanowione
s¹ zarówno w przepisach o charakterze karnomaterialnym, jak i procesowym. Do najwa¿niejszych instytucji uregulowanych w kodeksie karnym nale¿¹ bez w¹tpienia: obowi¹zek naprawienia szkody i nawi¹zka na rzecz pokrzywdzonego. Do tradycyjnych instrumentów karnoprocesowych zalicza siê
natomiast: powództwo adhezyjne, zas¹dzenie odszkodowania z urzêdu, a tak¿e mo¿liwoæ uzyskania kompensaty w wyniku przeprowadzonego postêpowania mediacyjnego albo na podstawie ugody zawartej ze sprawc¹. Dodatkowymi, uzupe³niaj¹cymi elementami systemu ochrony praw pokrzywdzonego
s¹: pañstwowa kompensata przys³uguj¹ca ofiarom niektórych przestêpstw2
oraz dzia³ania ró¿nego rodzaju instytucji, organizacji spo³ecznych, fundacji
i stowarzyszeñ, na rzecz których orzekane s¹ nawi¹zki i wiadczenia pieniê¿ne ze wskazaniem przeznaczenia ich na cele zwi¹zane z szeroko rozumian¹
pomoc¹ ofiarom przestêpstw, konkretnie za okrelone w przepisach reguluj¹cych stosowanie tych rodków karnych.
Wydaje siê wiêc, ¿e obecne mo¿liwoci tworz¹ swoisty system ochrony
praw pokrzywdzonego, dziêki któremu mo¿liwa jest skuteczna walka
o uwzglêdnienie jego interesów w postêpowaniu karnym. Nale¿y jednak zastanowiæ siê, jak w praktyce realizowane s¹ powy¿sze uprawnienia, poniewa¿ tylko w³aciwe (racjonalne, ale jednoczenie konsekwentne) wykorzystywanie istniej¹cych mo¿liwoci stanowi o rzeczywistym poziomie ochrony
interesów pokrzywdzonego.
Ze wskazanych elementów systemu ochrony praw ofiary warto zwróciæ
uwagê na rodki pochodz¹ce z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych, które co
prawda bezporednio nie s¹ orzekane na rzecz indywidualnego pokrzywdzonego, ale przekazywane podmiotom, które prowadz¹ dzia³alnoæ zwi¹zan¹
z szeroko rozumian¹ ochron¹ dóbr rodzajowych naruszonych przez sprawcê,
w tym z udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestêpstwa. Kwestia ta staje siê niezwykle aktualna w obliczu zmian wprowadza2 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o pañstwowej kompensacie przys³uguj¹cej ofiarom niektórych przestêpstw (Dz.U. nr 169, poz. 1415 ze zm.).
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nych obecnie zarówno do przedmiotowych rozwi¹zañ kodeksu karnego, jak
i  co najwa¿niejsze z punktu widzenia ich istoty  do kodeksu karnego
wykonawczego3 (k.k.w.). W dniu 12 lutego 2010 r. zosta³a przez Sejm uchwalona ustawa o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks karny
wykonawczy oraz ustawy  Prawo ochrony rodowiska4, która wprowadza
istotne zmiany w zakresie trybu dysponowania rodkami pochodz¹cymi
z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych. Z uwagi na fakt, i¿ ustawa ta w zakresie omawianych regulacji wejdzie w ¿ycie z dniem 1 lipca 2011 r., trudno jest
przewidzieæ skutecznoæ nowych przepisów. Warto jednak przyjrzeæ siê kilku
kluczowym rozwi¹zaniom, które zmieniaj¹ nie tylko obowi¹zuj¹cy obecnie
sposób dystrybucji wskazanych rodków, ale tak¿e spojrzenie na filozofiê
i politykê w zakresie uwzglêdniania interesów pokrzywdzonego na tle pomocy udzielanej sprawcom przestêpstw w celu ich readaptacji spo³ecznej.
Istot¹ przyjêtych rozwi¹zañ jest wprowadzenie do porz¹dku prawnego
nowej instytucji  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej: FPPiPP). Ju¿ sama nazwa s³usznie sugeruje, i¿ zak³ada siê
skoncentrowanie w ramach jednego funduszu pomocy wiadczonej dwóm
kategoriom podmiotów  osobom pokrzywdzonym przez przestêpstwo oraz
skazanym opuszczaj¹cym zak³ady karne i cz³onkom ich rodzin. Nowa instytucja powstanie na bazie aktualnie istniej¹cego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, dlatego warto w tym miejscu odnieæ tê zmianê do obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji.
Na podstawie art. 43 k.k.w. funkcjonuje Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, którego rodki przeznaczane s¹ przede wszystkim na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianym z zak³adów karnych
i aresztów ledczych oraz ich rodzinom. Przepisy umo¿liwiaj¹ co prawda
udzielanie pomocy równie¿ osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, ale wyranie przewiduj¹, i¿ takie przeznaczenie rodków Funduszu mo¿liwe jest
tylko w wyj¹tkowych wypadkach. Taka konstrukcja przepisu daje podstawê
do sformu³owania s³usznego pogl¹du, i¿ na gruncie obecnej regulacji, pokrzywdzony usytuowany jest jako uprawniony drugiej kategorii, a takie
rozwi¹zanie stanowi dla ofiar przestêpstw ród³o wiktymizacji wtórnej, czyli
ród³o dodatkowych stresów wynikaj¹cych z poczucia, ¿e s¹ gorzej traktowane przez pañstwo, ni¿ ma to miejsce w odniesieniu do przestêpców5.
Wprowadzane zmiany zmierzaj¹ do zwiêkszenia skutecznoci pomocy
udzielanej pokrzywdzonym poprzez stworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, bêd¹cego integraln¹, choæ rozliczan¹ odrêbnie czêci¹ nowego Fun3
4
5

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. nr 90, poz. 57 ze zm.).
Dz.U. nr 40, poz. 227
Uzasadnienie rz¹dowego projektu ustawy o pañstwowej kompensacie przys³uguj¹cej
ofiarom niektórych przestêpstw umylnych  druk nr 3859, z³o¿ony do Sejmu 31 marca 2005 r.
 dostêpny [online] <http://orka.sejm.gov.pl/proc4nsf/opisy/3859.htm>.
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duszu, powsta³ego na bazie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Podstawowe argumenty przemawiaj¹ce za koniecznoci¹ powo³ania tej nowej instytucji wynikaj¹ z krytyki obecnych regulacji okrelaj¹cych sposób dysponowania
rodkami pochodz¹cymi z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych.
W aktualnym stanie prawnym kwestie zwi¹zane z orzekaniem przez
s¹dy nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych reguluj¹ art. 47, 49, 49a i 57 § 2 k.k.
Zgodnie z treci¹ art. 47 k.k. s¹d mo¿e orzec nawi¹zkê na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji spo³ecznej, której podstawowym
zadaniem albo celem statutowym jest spe³nianie wiadczeñ na cele bezporednio zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, wpisanej do wykazu prowadzonego
przez Ministra Sprawiedliwoci. Jest to mo¿liwe w razie skazania sprawcy za
umylne przestêpstwo przeciwko ¿yciu lub zdrowiu albo za inne przestêpstwo umylne, którego skutkiem by³a mieræ cz³owieka, ciê¿ki uszczerbek na
zdrowiu, naruszenie czynnoci narz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia. rodki
uzyskane z tytu³u nawi¹zek orzeczonych w tych przypadkach mog¹ byæ wykorzystane tylko na cele bezporednio zwi¹zane z ochron¹ zdrowia. W sytuacji skazania sprawcy za przestêpstwo przeciwko rodowisku, s¹d mo¿e orzec
nawi¹zkê na rzecz podmiotu wpisanego do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwoci, którego celem statutowym jest spe³nianie wiadczeñ
na cele bezporednio zwi¹zane z ochron¹ rodowiska, z przeznaczeniem na
ten cel. Nawi¹zka na okrelony cel spo³eczny, na rzecz podmiotu (znajduj¹cego siê na w³aciwej licie prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwoci) mo¿e
byæ orzeczona przez s¹d tak¿e w razie skazania sprawcy za przestêpstwo
spowodowania katastrofy komunikacyjnej, sprowadzenia zagro¿enia tak¹ katastrof¹, spowodowania wypadku komunikacyjnego, a tak¿e spowodowania
wojskowego wypadku komunikacyjnego, je¿eli sprawca by³ w stanie nietrzewoci lub pod wp³ywem rodka odurzaj¹cego albo zbieg³ z miejsca zdarzenia.
W takim wypadku nawi¹zka mo¿e byæ orzeczona na rzecz podmiotu, którego
podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spe³nianie wiadczeñ na
cele bezporednio zwi¹zane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych, z przeznaczeniem na ten cel. Nawi¹zka na
okrelony cel spo³eczny przewidziana jest tak¿e w art. 57a k.k. S¹d mo¿e j¹
orzec w wypadku skazania sprawcy za wystêpek o charakterze chuligañskim, jeli nie uda³o siê w postêpowaniu karnym ustaliæ pokrzywdzonego.
W takiej sytuacji mo¿e byæ ona przeznaczona przez podmiot, na rzecz którego
zosta³a orzeczona (pochodz¹cy ze wspomnianego wykazu Ministra Sprawiedliwoci), na cel spo³eczny bezporednio zwi¹zany z ochron¹ dobra naruszonego lub zagro¿onego przez sprawcê przestêpstwa.
Art. 49 k.k. przewiduje natomiast rodek karny w postaci wiadczenia
pieniê¿nego. Mo¿e byæ ono orzeczone w sytuacji, gdy s¹d odstêpuje od wymierzenia kary, a tak¿e w wypadkach wskazanych w ustawie (np. jako obowi¹zek probacyjny przy warunkowym umorzeniu postêpowania). Podobnie jak
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w przypadku nawi¹zki, beneficjentem takiego wiadczenia mo¿e byæ tylko
podmiot wpisany do odpowiedniego wykazu, za otrzymane rodki mog¹ byæ
przeznaczone tylko na cel spo³eczny zwi¹zany z ochron¹ dobra naruszonego
lub zagro¿onego przestêpstwem, za które sprawca zosta³ skazany. wiadczenie pieniê¿ne mo¿e byæ orzeczone tak¿e w razie skazania sprawcy za przestêpstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzewoci lub
odurzenia. W tym przypadku jest ono orzekane na rzecz uznanego przez
Ministra Sprawiedliwoci podmiotu, z przeznaczeniem na cel bezporednio
zwi¹zany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Z treci przytoczonych przepisów wyranie wynika, i¿ obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje szczegó³owo okrelaj¹ okolicznoci, w których s¹d mo¿e orzec
nawi¹zkê i wiadczenie, wskazuj¹ równie¿ na czyj¹ rzecz mo¿e ona zostaæ
zas¹dzona i na jakie cele rodki te mog¹ byæ przeznaczone. Taka sztywna
regulacja, zw³aszcza wymóg wydatkowania uzyskanych rodków na cele bezporednio zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, ochron¹ rodowiska, udzielaniem pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych albo ochron¹ dobra naruszonego
lub zagro¿onego przestêpstwem, u³atwia kontrolê wydatkowania tych rodków. Jednak¿e restrykcyjny w tym wzglêdzie charakter przepisów powoduje,
¿e mamy tu do czynienia z nie zawsze koniecznym i potrzebnym ograniczeniem dzia³añ wskazanych podmiotów.
W obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym rodki przekazywane s¹ bezporednio przez sprawców przestêpstw na rzecz podmiotów wpisanych do
wykazu instytucji, stowarzyszeñ i fundacji prowadzonego przez Ministra
Sprawiedliwoci. Bezporednioæ przekazywania rodków sprzyja przyspieszeniu ca³ej procedury, w wyniku której podmioty otrzymuj¹ce rodki mog¹
podejmowaæ konkretne dzia³ania. Rozwi¹zanie to ma jednak kilka istotnych
wad. Po pierwsze, aktualnie istniej¹ setki organizacji (obecnie jest ich ok.
8006), uprawnionych do otrzymywania rodków z tytu³u orzeczonych nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych. Takie rozwi¹zanie powoduje, ¿e rodki te s¹
rozproszone, poszczególne podmioty uzyskuj¹ niewielkie sumy pieniêdzy,
a w konsekwencji nie mog¹ podejmowaæ zakrojonych na szersz¹ skalê dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji za³o¿onych celów. Efektywnoci i kompleksowoci podejmowanych dzia³añ nie sprzyja tak¿e fakt, i¿ podmioty takie otrzymuj¹ rodki niesystematycznie, przy jednoczesnym braku mo¿liwoci
zaplanowania potencjalnie orzekanych na ich rzecz kwot i terminów ich
wp³ywu. Co wiêcej, z danych Ministerstwa Sprawiedliwoci wynika, ¿e wiele
organizacji, szczególnie mniejszych i bêd¹cych beneficjentami nawi¹zek
i wiadczeñ opiewaj¹cych na niedu¿e kwoty, nie podejmuje ¿adnych dzia³añ
6 Szczegó³owy wykaz tych podmiotów znajduje siê na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoci: [online] <http://www.ms.gov.pl/nawiazki/nawiazki.php>.
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w celu ich egzekucji. W konsekwencji w 2007 r. wyegzekwowano tylko oko³o
20% wysokoci orzeczonych nawi¹zek i wiadczeñ7.
Ogromna liczba podmiotów uprawnionych do otrzymywania przedmiotowych rodków nie sprzyja bynajmniej zwiêkszeniu efektywnoci i dostêpnoci
pomocy dla pokrzywdzonych. Przekazywanie nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych odbywa siê przypadkowo i nierytmicznie; niektóre organizacje otrzymuj¹ takie rodki, a inne nie8. Dodatkowo dzia³ania podejmowane przez
ró¿ne podmioty nie s¹ skoordynowane, co powoduje, i¿ brak jest spójnego,
przejrzystego systemu pomocy ofiarom przestêpstw, wiadczonej z tego typu
róde³.
Projektodawcy nowych rozwi¹zañ wskazuj¹ ponadto, i¿ istniej¹ce rozwi¹zania dotycz¹ce dysponowania nawi¹zkami i wiadczeniami pieniê¿nymi,
a wiêc rodkami publicznymi  nie realizuj¹ w pe³ni zasad jawnoci i przejrzystoci finansów publicznych, a w szczególnoci zasady kontroli finansowej9.
Po pierwsze, przepisy nie przewiduj¹ szczególnych i wygórowanych wymogów formalnych, których spe³nienie uprawnia ró¿nego rodzaju podmioty
do uzyskania wpisu do odpowiedniego wykazu, a w konsekwencji do dysponowania rodkami z tytu³u nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych. Zgodnie
z treci¹ art. 49a § 2 k.k. wpisu do wykazu dokonuje siê na wniosek zainteresowanych instytucji, organizacji spo³ecznych, stowarzyszeñ i fundacji. Do
wniosku nale¿y do³¹czyæ jedynie aktualny odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego, powiadczony przez s¹d rejestrowy odpis statutu oraz zawiadczenie
z banku o numerze konta. W przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS
do wniosku nale¿y do³¹czyæ akt prawny bêd¹cy podstaw¹ ich dzia³alnoci
i okrelaj¹cy ich podstawowe zadania i cele statutowe, za w przypadku
stowarzyszeñ i organizacji spo³ecznych tak¿e wskazuj¹cy zasiêg ich dzia³ania. Wniosek o wpis do wykazu powinien byæ podpisany zgodnie ze sposobem
reprezentacji podmiotu, a wszystkie dokumenty winny byæ z³o¿one w orygina³ach lub powiadczonych urzêdowo (notarialnie) odpisach. Te niewielkie
wymogi formalne powoduj¹ powstanie tak du¿ej liczby podmiotów uprawnionych do otrzymywania rodków, ¿e niesie to ze sob¹ wskazane wy¿ej niekorzystne zjawisko rozproszenia rodków.
Po drugie, w obecnym stanie prawnym Minister Sprawiedliwoci nie ma
¿adnych uprawnieñ do weryfikacji wiarygodnoci i rzetelnoci podmiotów
wystêpuj¹cych o wpis do wykazu. Konsekwencj¹ takich rozwi¹zañ jest brak
7 W 2007 r. z zas¹dzonych nawi¹zek i wiadczeñ w wysokoci 32 399 090,31 z³, wyegzekwowano jedynie 6 933 898,71. Zob.: rz¹dowy projekt ustawy nowelizuj¹cej Kodeks karny
wykonawczy wraz z uzasadnieniem (druk nr 1854), dostêpny [online] <http://orka.sejm.gov.pl/
proc6.nsf/projekty/1854_p.htm>.
8 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
z dnia 19 maja 2009 r., [online] <http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/NKK-42>.
9 Uzasadnienie rz¹dowego projektu nowelizacji k.k.w. zob. [online] <http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/projekty/1854_p.htm>, s. 1.
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mo¿liwoci odmowy wpisu takiego podmiotu, który spe³nia co prawda wymogi formalne, ale co do którego stwierdzono nieprawid³owoci w zakresie wydatkowania uzyskanych rodków, skutkuj¹ce wykreleniem go z wykazu.
Ponadto na podstawie analiz i weryfikacji rocznych sprawozdañ sk³adanych
przez beneficjentów nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych, dotycz¹cych sposobu
wydatkowania przekazanych rodków, a tak¿e doranych kontroli podjêtych
przez Ministerstwo Sprawiedliwoci w organizacjach wykryto liczne nieprawid³owoci zarówno w zakresie terminowej realizacji obowi¹zku sk³adania
sprawozdañ, jak i w sferze prawid³owoci wykorzystania zas¹dzonych nale¿noci. Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ w wielu wypadkach
stwierdzono dokonywanie przez beneficjentów wydatków niezgodnie z wymogami okrelonymi w art. 47 i 49 k.k. Nieprawid³owoci polega³y m.in. na
b³êdach w zakresie ewidencji ksiêgowej, a tak¿e na pokrywaniu z uzyskanych rodków wydatków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ administracyjno-eksploatacyjn¹ podmiotu, niemaj¹cych zwi¹zku z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym, w tym wyp³at wynagrodzeñ dla zarz¹du10.
Wskazane mankamenty obecnie obowi¹zuj¹cej regulacji w zakresie dysponowania nawi¹zkami i wiadczeniami pieniê¿nymi uzasadniaj¹ pogl¹d
o koniecznoci wprowadzenia istotnych zmian. Odpowiedzi¹ na te problemy
jest stworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym jako swoistego porednika w procedurze przekazywania nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych pomiêdzy
sprawcami a podmiotami uprawnionymi do dysponowania nimi. W za³o¿eniu
fundusz taki jest pañstwowym funduszem celowym, którego dysponentem
jest Minister Sprawiedliwoci. Jednoczenie wskazano, ¿e nie ma racjonalnego uzasadnienia, aby funkcjonowa³y dwa oddzielne fundusze (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz istniej¹cy obecnie Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej), dlatego te¿ po³¹czenie zadañ obu Funduszy uznano za racjonalne11.
Dla idei utworzenia wspólnego funduszu mo¿na znaleæ z pewnoci¹ jakie
racjonalne uzasadnienie, choæ nasuwa siê w tym zakresie kilka istotnych
pytañ dotycz¹cych zasad jego funkcjonowania. W¹tpliwoci te zostan¹ poddane analizie w dalszej czêci opracowania. W tym miejscu warto jeszcze
wróciæ do za³o¿eñ zwi¹zanych ze zmian¹ trybu dysponowania nawi¹zkami
i wiadczeniami pieniê¿nymi, funkcjonowanie bowiem nowego funduszu
w zakresie udzielania pomocy postpenitencjarnej opieraæ siê bêdzie na dotychczasowych zasadach i bêdzie realizowane przez jednostki organizacyjne podleg³e Ministrowi Sprawiedliwoci, czyli S³u¿bê Wiêzienn¹ oraz zawodowych kuratorów s¹dowych.
W proponowanym kszta³cie nawi¹zki i wiadczenia pieniê¿ne orzekane
bêd¹ przez s¹dy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
10
11

Dane przytoczone w uzasadnieniu projektu nowelizacji k.k.w., s. 2.
Uzasadnienie projektu nowelizacji k.k.w., s. 1.
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Postpenitencjarnej, bêd¹cego scentralizowanym adresatem wszystkich wp³at
dokonywanych przez sprawców na rzecz ofiar przestêpstw12. Oprócz nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych orzekanych na rzecz Funduszu przez s¹dy karne, jego przychodami bêd¹ rodki uznane do tej pory za przychody Funduszu
Pomocy Postpenitencjarnej, czyli potr¹cenia w wysokoci 20% wynagrodzenia przys³uguj¹cego za pracê skazanych, rodki pochodz¹ce z wykonania kar
dyscyplinarnych polegaj¹cych na obni¿eniu przypadaj¹cej skazanemu czêci
wynagrodzenia za pracê (nie wiêcej ni¿ 25%), rodki pochodz¹ce ze spadków,
zapisów, darowizn, a tak¿e dotacji, zbiórek i innych róde³.
rodki z FPPiPP w zakresie szeroko rozumianej pomocy ofiarom przestêpstw mog¹ byæ przeznaczane na dwojakiego rodzaju pomoc. Po pierwsze
 na pomoc osobom pokrzywdzonym przestêpstwem oraz cz³onkom ich rodzin, w szczególnoci na pomoc medyczn¹, psychologiczn¹, rehabilitacyjn¹,
prawn¹ oraz materialn¹ udzielan¹ przez jednostki niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku (w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje). Po drugie  na dzia³alnoæ
podejmowan¹ lub powierzon¹ przez Ministra Sprawiedliwoci, której celem
jest wspieranie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym. W zakresie takiej dzia³alnoci mieciæ siê bêdzie przede wszystkim promowanie
i wspieranie inicjatyw i przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestêpstwem, podejmowanie przedsiêwziêæ o charakterze
edukacyjnym i informacyjnym, pokrywanie kosztów zwi¹zanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleñ, a tak¿e podejmowanie, organizowanie, zlecanie badañ naukowych dotycz¹cych sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestêpstwem.
Porednictwo Funduszu w przekazywaniu rodków pomiêdzy sprawcami
a podmiotami prowadz¹cymi szeroko rozumian¹ dzia³alnoæ na rzecz pokrzywdzonych doprowadziæ ma do zwiêkszenia efektywnoci i skutecznoci
pomocy udzielanej ofiarom przestêpstw13. Celowi temu podporz¹dkowane s¹
zmiany stanu prawnego, które mo¿na by okreliæ dwukierunkowo. Po pierwsze, zmierzaj¹ one do uporz¹dkowania i zracjonalizowania wydatków na pomoc pokrzywdzonym wiadczon¹ przez podmioty sektora pozarz¹dowego.
Skoncentrowanie rodków w jednym Funduszu pozwoli na taki ich podzia³,
który umo¿liwi realizacjê powszechnie akceptowanych za³o¿eñ stworzenia
ogólnokrajowej sieci pomocy ofiarom przestêpstw. Drugi g³ówny nurt wprowadzanych zmian zmierza do zapewnienia skutecznej kontroli sprawowanej przez
dysponenta Funduszu nad prawid³owoci¹ wydatkowania rodków powierzonych konkretnym podmiotom. Warto w tym miejscu przyjrzeæ siê szczegó³owym
rozwi¹zaniom, które gwarantowaæ maj¹ osi¹gniêcie wskazanych celów.
12 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach z dnia
16 grudnia 2009 r., [online] <http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr6/NKK-55>.
13 Uzasadnienie projektu nowelizacji k.k.w., s. 4.
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Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest
pañstwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwoci. Fundusz pe³ni w tym projekcie rolê porednika w przekazywaniu rodków pomiêdzy sprawcami przestêpstw, w stosunku do których orzeczone zosta³y nawi¹zki i wiadczenia pieniê¿ne, a podmiotami, które
wiadcz¹ pomoc na rzecz ofiar przestêpstw. Minister Sprawiedliwoci jako
dysponent Funduszu jest organem gwarantuj¹cym prawid³owy dobór podmiotów otrzymuj¹cych wskazane rodki, co wi¹¿e siê nierozerwalnie z akceptacj¹ programu prowadzonych przez nie dzia³añ. Uprawnienia Ministra
Sprawiedliwoci jako dysponenta Funduszu zwi¹zane s¹ wiêc z prawem wyboru przedstawionych ofert w zakresie wiadczenia pomocy ofiarom przestêpstw. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami podmioty sektora pozarz¹dowego bêd¹ sk³ada³y wnioski do Ministra Sprawiedliwoci, który po ich ocenie
bêdzie przyznawa³ rodki na realizacjê przedstawionych programów, na podstawie umów zawieranych z konkretnymi podmiotami. Wybór najlepszych
ofert ma zagwarantowaæ zapis, zgodnie z którym powierzenie realizacji zadañ z zakresie obu form pomocy pokrzywdzonym odbywaæ siê bêdzie w trybie
otwartego konkursu ofert. Wprowadzenie takich zasad ma jednoczenie zapewniæ pe³n¹ jawnoæ procedur konkursowych. Szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce sposobu przeprowadzania takiego konkursu, zw³aszcza niezwykle
istotne kryteria oceny przedstawionych ofert, okreliæ ma rozporz¹dzenie
wykonawcze Ministra Sprawiedliwoci. Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, ¿e to
Minister Sprawiedliwoci w oparciu o kryteria wskazane w wydanym przez
siebie rozporz¹dzeniu bêdzie decydowa³ o jakoci i przydatnoci przedstawionych mu ofert dla skutecznego realizowania pomocy pokrzywdzonym. Zgodziæ siê nale¿y z ocen¹, ¿e takie rozwi¹zanie sprowadzi dotychczasowych
»beneficjentów« orzekanych nawi¹zek b¹d wiadczeñ pieniê¿nych jedynie do
roli »wykonawców« okrelonych zadañ, reglamentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwoci14. Z pewnoci¹ zmiana sposobu dystrybucji tych rodków wp³ynie na zmniejszenie liczby podmiotów, które bêd¹ korzystaæ ze
rodków pochodz¹cych z nawi¹zek i wiadczeñ. W za³o¿eniu ma to doprowadziæ z jednej strony do rozszerzenia mo¿liwoci dzia³añ podejmowanych przez
poszczególne podmioty, z drugiej za do zwiêkszenia koncentracji rodków
i jednoczesnej zdolnoci do skonstruowania systemu ogólnokrajowego.
Wskazane zmiany w sposób wyrany zmierzaj¹ do zrealizowania projektu stworzenia sieci podmiotów, które na terenie ca³ego kraju wiadczy³yby
pokrzywdzonym pomoc obejmuj¹c¹ szeroki wachlarz form wsparcia. W miejsce fragmentarycznej i nieefektywnej pomocy oferowanej przez setki niewiel14 A. Sakowicz, Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy  kodeks karny,
ustawy  kodeks karny wykonawczy oraz ustawy  Prawo ochrony rodowiska wraz z projektem aktu wykonawczego (druk sejmowy nr 1854), [online] <http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/FD3AFD260A3DA58BC125759200298EB1/$file/i764-09.doc>.
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kich organizacji ma wiêc powstaæ uporz¹dkowany system charakteryzuj¹cy
siê profesjonalizmem i kompleksowoci¹ dzia³ania15. Wydaje siê, ¿e zadania te
bêd¹ powierzane podmiotom, które maj¹ ju¿ pewne dowiadczenie w udzielaniu
takiej pomocy (a przynajmniej w funkcjonowaniu na rynku sektora pozarz¹dowego), dysponuj¹ grup¹ niezbêdnych specjalistów, wolontariuszy i zapleczem
lokalowym. Wybór takich podmiotów daje bowiem wiêksz¹ gwarancjê na szybkie i prawid³owego zbudowanie systemu efektywnej, profesjonalnej i skoordynowanej na obszarze ca³ego kraju pomocy ofiarom przestêpstw. Zak³ada siê
stworzenie dla pokrzywdzonych miejsc, w których bêd¹ oni mogli otrzymaæ
niezbêdne informacje, porady oraz pomoc prawn¹, psychologiczn¹ czy socjaln¹ od momentu pokrzywdzenia na wszystkich etapach postêpowania karnego. Niezwykle wa¿nym elementem ka¿dego takiego ogniwa ma byæ funkcja
opiekuna ofiary. Zadanie takie wykonywaæ ma wolontariusz, który w miarê
potrzeby bêdzie osobicie towarzyszy³ konkretnemu pokrzywdzonemu od momentu zg³oszenia przez niego faktu pokrzywdzenia i kontaktu z organami
cigania a¿ do zakoñczenia postêpowania albo innego momentu, kiedy wsparcie takie nie bêdzie ju¿ konieczne. Koncentracja w zakresie dystrybucji rodków pozwoli tak¿e na wypracowanie jednolitych standardów udzielania pomocy i przeprowadzanie skoordynowanych szkoleñ dla wszystkich podmiotów
zajmuj¹cych siê udzielaniem pomocy pokrzywdzonym.
Przedstawione wy¿ej zmiany w zakresie sposobu przydzielania rodków
pochodz¹cych z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych daj¹ z pewnoci¹ realne
mo¿liwoci zbudowania skutecznej ogólnopolskiej sieci pomocy pokrzywdzonym. W tym celu nale¿y stworzyæ tak¿e odpowiednie mechanizmy umo¿liwiaj¹ce skuteczn¹ kontrolê prawid³owego wykorzystywania rodków, w tym
równie¿ jakoci wiadczonej pomocy i zgodnoci rzeczywistych dzia³añ z projektami przedk³adanymi w konkursie ofert. Podstawowy w tym zakresie
wydaje siê zapis, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwoci jest uprawniony i zobowi¹zany do kontrolowania prawid³owoci wydatkowania rodków
otrzymanych z Funduszu pod wzglêdem racjonalnoci i legalnoci ich wydatkowania, w tym tak¿e zgodnoci informacji zawartych w przedk³adanych mu
sprawozdaniach ze stanem faktycznym.
Niezwykle istotn¹ zmian¹ w zakresie dystrybucji rodków pochodz¹cych
z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych, która stanowi grunt dla dzia³añ kontrolnych, jest podstawa przyznania rodków finansowych na realizacjê okrelonych zadañ konkretnym, wy³onionym w drodze konkursu podmiotom sektora
15 Warto przy tym wskazaæ, ¿e Ministerstwo Sprawiedliwoci w 2007 r. podjê³o ju¿ pierwsz¹ próbê stworzenia takiej sieci. Dzia³ania mia³y charakter pilota¿owy i polega³y na stworzeniu jedenastu Lokalnych Orodków Wsparcia, w których specjalici z zakresu prawa i psychologii udzielali pomocy osobom pokrzywdzonym przestêpstwem. Funkcjonowanie orodków przez
okres dziesiêciu miesiêcy okaza³o siê jednak niezmiernie kosztowne przy jednoczesnym braku
spodziewanych efektów. Pomoc dociera³a do stosunkowo niewielkiej liczby pokrzywdzonych
i nie spe³nia³a oczekiwañ wi¹zanych z tym pomys³em.
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pozarz¹dowego. rodki te maj¹ byæ przekazywane na podstawie umowy cywilnoprawnej. W umowie takiej, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia
efektywnoci kontroli, okrelony bêdzie m.in. sposób ich wydatkowania. Podmioty, z którymi zostanie zawarta taka umowa, bêd¹ zobowi¹zane do prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanych rodków oraz dokonywanych z nich wydatków. Dodatkowym ich obowi¹zkiem bêdzie koniecznoæ
sporz¹dzania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwoci sprawozdañ dotycz¹cych wykorzystania rodków w terminie 15 dni od zakoñczenia realizacji
zadania.
Przedstawione wy¿ej regulacje sk³aniaj¹ do twierdzenia, ¿e Minister
Sprawiedliwoci jest nie tylko organem, który decyduje o podziale rodków
na pomoc ofiarom przestêpstw, ale jednoczenie uprawnionym i zobowi¹zanym do kontroli prawid³owoci i jakoci pomocy wiadczonej przez podmioty
sektora pozarz¹dowego. Wskazane przepisy daj¹ce podstawê do uprawnieñ
kontrolnych umo¿liwiaj¹ tak¿e efektywne wyst¹pienie przez Ministra Sprawiedliwoci, jako dysponenta Funduszu, z roszczeniem regresowym wobec
tych podmiotów, które wykorzysta³y przyznane im rodki niezgodnie z celem
okrelonym w umowie. Przepisy znowelizowanego art. 43 k.k.w. przewiduj¹
bowiem obowi¹zek zwrotu dysponentowi Funduszu (w ci¹gu 30 dni od wezwania) równowartoci otrzymanych rodków w sytuacji, w której stwierdzone zostanie wykorzystanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.
Fakt objêcia nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych Funduszem pozostaj¹cym w dyspozycji Ministra Sprawiedliwoci ma jeszcze jedn¹ istotn¹ zaletê
 przyczyni siê do zwiêkszenia ci¹galnoci nale¿noci z tytu³u nawi¹zek
i wiadczeñ pieniê¿nych. Ze wspomnianych ju¿ danych Ministerstwa Sprawiedliwoci wynika, ¿e ci¹galnoæ tego typu nale¿noci kszta³tuje siê na
zatrwa¿aj¹co niskim poziomie16. G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu jest fakt,
i¿ wiele organizacji nie podejmuje ¿adnych dzia³añ w celu wyegzekwowania
przyznanych im kwot. Jest to w du¿ej mierze konsekwencj¹ wspomnianego
ju¿ rozproszenia rodków pomiêdzy niezwykle du¿¹ liczbê podmiotów, z których ka¿dy otrzymuje przewa¿nie niewielkie sumy pieniê¿ne. Czêæ z takich
beneficjentów, zw³aszcza tych, którzy nie prowadz¹ dzia³añ na szerok¹ skalê
i na rzecz których orzekane s¹ niedu¿e kwoty, nie d¹¿y do wyegzekwowania
nale¿nych im rodków. Jak s³usznie stwierdzono, sytuacja taka nie tylko
odbija siê na sytuacji osób, którym z zas¹dzonych kwot mo¿na by³oby udzieliæ pomocy, ale równie¿ zmniejsza oddzia³ywanie p³yn¹ce z wyroku na skazanego, zarówno o charakterze represyjnym, jak i wychowawczym, podwa¿aj¹c
tym samym autorytet prawa i organów to prawo stosuj¹cych17. Poddanie
16 Z danych przytoczonych w uzasadnieniu nowelizacji wynika, ¿e w 2007 r. kwota zas¹dzonych przez s¹du nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych wynosi³a 32 399 090,31 z³, z czego wyegzekwowano zaledwie 6 933 898,71 z³.
17 Uzasadnienie projektu nowelizacji k.k.w., s. 3.
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dysponowania nawi¹zkami i wiadczeniami kompetencji Funduszu bêd¹cego
w dyspozycji Ministra Sprawiedliwoci, a wiêc zmiana wierzyciela zas¹dzonych wiadczeñ, z pewnoci¹ przyczyni siê do wzrostu ich ci¹galnoci. Jak
wskazuj¹ pomys³odawcy wprowadzanych zmian: Minister Sprawiedliwoci,
jako organ administracji rz¹dowej, nie mo¿e pozwoliæ na akceptacjê nierealizowania obowi¹zków na³o¿onych na skazanego przez s¹d i bêdzie reagowa³
w ka¿dej tego typu sytuacji18. Egzekucja nale¿noci bêdzie prowadzona
w drodze egzekucji s¹dowej, a czynnoci z tym zwi¹zane bêd¹ wykonywane
przez odpowiedni¹ komórkê organizacyjn¹ Ministerstwa Sprawiedliwoci,
w³aciw¹ do spraw ofiar przestêpstw.
Zaprezentowane wy¿ej rozwi¹zania zmierzaj¹ce do zmiany dysponowania rodkami publicznymi pochodz¹cymi z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych, a w konsekwencji do powo³ania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym,
wydaj¹ siê wyznaczaæ dobry kierunek dzia³añ na rzecz pokrzywdzonych, a co
wa¿niejsze  realne sposoby realizacji przyjêtych za³o¿eñ. Na koniec warto
jeszcze spojrzeæ na FPPiPP jako na ca³oæ. Jawi siê on bowiem jako po³¹czenie istniej¹cego obecnie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz nowo
utworzonego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Zgodnie z za³o¿eniami
scentralizowanie rodków w jednym funduszu pozwoli na prowadzenie spójnej i przejrzystej polityki pomocy pokrzywdzonym i skazanym oraz zachowanie uzasadnionych interesem spo³ecznym prawid³owych proporcji w tym zakresie, a w efekcie przyniesie bud¿etowi pañstwa wymierne oszczêdnoci
z tytu³u zmniejszenia kosztów obs³ugi19.
Na gruncie owego po³¹czenia powstaj¹ jednak dwie zasadnicze kwestie.
Po pierwsze, co rozumie siê pod pojêciem prawid³owych proporcji w zakresie udzielania pomocy pokrzywdzonym oraz osobom skazanym i jaka interpretacja zostanie zastosowana przy wyk³adni celu w postaci zapewnienia
racjonalnego wydatkowania rodków finansowych przeznaczonych na realizacjê dwóch, sk¹din¹d odmiennych zadañ? Jest to pytanie obejmuj¹ce
szerszy problem traktowania sprawców przestêpstw i osób nimi pokrzywdzonych, a tak¿e relacji pomiêdzy odniesieniem polityki pañstwa do obu
tych grup20. To jednak temat na odrêbne opracowanie z zakresu filozofii
18
19
20

Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 1.
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na negatywn¹ opiniê odnosz¹c¹ siê do po³¹czenia
w jednym funduszu róde³ realizacji zadañ w zakresie pomocy pokrzywdzonym i skazanym,
wyra¿on¹ przez T. Szymanowskiego, który twierdzi, i¿ nastêpstwem wprowadzanych zmian
bêdzie pomniejszenie i tak niewielkich kwot przeznaczonych na pomoc osobom skazanym,
zwalnianym i ich rodzinom, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której bardzo wysokie wskaniki recydywy skazanych [ ] jeszcze bardziej wzrosn¹ i dalej bêdzie siê pog³êbiaæ ich
wykluczenie spo³eczne. Szerzej zob. T. Szymanowski, Opinia o projekcie ustawy  Kodeks
karny, ustawy  Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy  Prawo ochrony rodowiska wraz
z projektem aktu wykonawczego (druk 1854), [online] <http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/
9797C18426311BE2C125763200326B87/$file/i1893_09A.rtf>.
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karania i zadañ pañstwa w obszarze zapewnienia sprawiedliwego wymiaru
sprawiedliwoci.
Po drugie, warto zwróciæ uwagê na kwestie formalne, zwi¹zane ze sposobem realizacji dwóch odrêbnych zadañ realizowanych przez jeden Fundusz.
W uzasadnieniu projektu nowelizacji wyranie podkrela siê, ¿e pomimo
utworzenia wspólnego funduszu, wp³ywy i wydatki na rzecz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej ewidencjonowane bêd¹ odrêbnie. Nie bêdzie zatem mo¿liwoci finansowania zadañ z zakresu pomocy
postpenitencjarnej ze rodków przeznaczonych na rzecz pokrzywdzonych,
i odwrotnie21.
Rodzi siê jednak w¹tpliwoæ co do sposobu realizacji tego za³o¿enia.
Z porównania obecnej regulacji w zakresie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz przepisów wprowadzaj¹cych nowy Fundusz wynika, i¿ przychodami FPPiPP s¹ rodki stanowi¹ce dot¹d przychody Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz dodatkowo rodki pochodz¹ce z orzeczonych przez s¹dy
nawi¹zek oraz wiadczeñ pieniê¿nych. Powstaje wiêc pytanie o mo¿liwoæ
wydatkowania przychodów z poszczególnych róde³ na cele zwi¹zane z udzielaniem pomocy pokrzywdzonym i z drugiej strony  osobom skazanym czy
te¿ opuszczaj¹cym zak³ady karne. Czy z porównania obu regulacji nale¿y
wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ pomoc pokrzywdzonym wiadczona bêdzie tylko ze
rodków pochodz¹cych z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych, a z pozosta³ych
róde³  tak jak jest to obecnie  pomoc postpenitencjarna? Nale¿y przy tym
zauwa¿yæ, i¿ z obecnie funkcjonuj¹cego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
w wyj¹tkowych wypadkach mo¿e byæ udzielana pomoc tak¿e osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom. W jaki sposób oszacowaæ wysokoæ rodków bêd¹cych
do tej pory przychodami Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, która przeznaczana by³aby w ramach wspólnego Funduszu na pomoc pokrzywdzonym?22.
Kolejne pytanie wi¹¿e siê z wydatkowaniem przychodów FPPiPP pochodz¹cych ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji i zbiórek. O ile podzia³ pozosta³ych róde³ przychodu mo¿e nie wywo³ywaæ kontrowersji23, o tyle w przypadku
wskazanych powy¿ej róde³ mog¹ powstaæ pewne w¹tpliwoci. Spadkodawca czy
darczyñca bêdzie przekazywa³ rodki na rzecz Funduszu, natomiast okrelenie
21
22

Uzasadnienie projektu nowelizacji k.k.w., s. 4.
Warto tutaj wskazaæ, i¿ ze rodków funkcjonuj¹cego obecnie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na pomoc pokrzywdzonym i cz³onkom ich rodzin przekazywana jest niewielka czêæ
rodków. W 2008 r. z puli pozostaj¹cej w dyspozycji s¹dów okrêgowych (które zgodnie
z planem podzia³u otrzymywa³y 30% wszystkich rodków Funduszu), odsetek pokrzywdzonych,
którym kuratorzy udzielili pomocy, wynosi³ zaledwie 1,5%. Szerzej na temat szczegó³owych danych odnosz¹cych siê do wydatkowanych kwot zob.: T. Szymanowski, Opinia o projekcie ustawy
23 Spo³eczn¹ akceptacjê z pewnoci¹ zyska³oby rozwi¹zanie, zgodnie z którym rodki
z nawi¹zek i wiadczeñ pieniê¿nych orzeczonych od skazanych przeznaczane s¹ na pomoc
pokrzywdzonym, natomiast rodki pochodz¹ce z potr¹cenia wynagrodzenia za pracê skazanych
i wykonania kar dyscyplinarnych w postaci zmniejszenia wysokoci otrzymywanego przez skazanego wynagrodzenia  na pomoc postpenitencjarn¹.
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celu, na który zostan¹ one rozdysponowane, nie jest ju¿ spraw¹ oczywist¹24.
Rodziæ siê bêdzie pytanie, w jaki sposób rodki takie zostan¹ rozdzielone.
Ostatnia w¹tpliwoæ zwi¹zana jest z ustawowym okreleniem przeznaczenia rodków. O ile trzy pierwsze cele wymienione w art. 43 § 4 k.k.w. s¹
sformu³owane jasno i odrêbnie dla ka¿dego z zadañ (§ 4 pkt 1  pomoc
pokrzywdzonym, § 4 pkt 23 pomoc postpenitencjarna), o tyle cel czwarty
w praktyce rozdzia³u rodków mo¿e wywo³ywaæ pewne w¹tpliwoci. Art. 43 § 4
pkt 4 k.k.w. wskazuje bowiem, ¿e rodki Funduszu przeznaczane s¹ na dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy pokrzywdzonym
oraz pomocy postpenitencjarnej, m.in. na promowanie i wspieranie inicjatyw
i przedsiêwziêæ, których celem jest poprawa sytuacji tych dwóch grup, pokrywanie kosztów zwi¹zanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleñ czy
te¿ prowadzeniem badañ naukowych dotycz¹cych sytuacji i potrzeb zarówno
skazanych, jak i pokrzywdzonych. Powstaje w tym miejscu pytanie: w jaki
sposób bêdzie dokonywany podzia³ rodków Funduszu pomiêdzy cele zwi¹zane ze wspieraniem i rozwijaniem systemu pomocy pokrzywdzonym a cele
s³u¿¹ce wsparciu skazanych?
Zgodnie z uwagami projektodawców, wskazane wy¿ej kwestie powinny
zostaæ szczegó³owo uregulowane w rozporz¹dzeniu wykonawczym. Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 43 § 16 k.k.w., Minister Sprawiedliwoci zobowi¹zany jest do okrelenia w takiej formie m.in. sposobu wykorzystywania
i rozliczania rodków Funduszu  uwzglêdniaj¹c potrzebê prowadzenia odrêbnej gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadañ dotycz¹cych pomocy osobom pokrzywdzonym przestêpstwem oraz pomocy postpenitencjarnej.
Na marginesie mo¿na mieæ w¹tpliwoci co do prawid³owoci takiego sformu³owania przepisu, którego literalne brzmienie wskazuje na to, i¿ Minister
Sprawiedliwoci okrela tylko sposób wykorzystywania i rozliczania rodków,
co nie do koñca jest równoznaczne z okreleniem podzia³u przychodów Funduszu i rozdzia³u celów ich wykorzystania. Z analizy uzasadnienia wynika
jednak, ¿e intencj¹ projektodawców by³o przekazanie do kompetencji Ministra Sprawiedliwoci tak¿e okrelenia, które przychody Funduszu maj¹ byæ
wydatkowane na rzecz pokrzywdzonych przestêpstwem, a które na pomoc
postpenitencjarn¹25. Z uwagi na fakt, i¿ w chwili obecnej brak jeszcze rozporz¹dzeñ wykonawczych, trudno ustalaæ i analizowaæ za³o¿enia projektodawców. Niemniej jednak na powy¿sze kwestie warto ju¿ teraz zwróciæ uwagê
w kontekcie zasygnalizowanej wy¿ej potrzeby prowadzenia dyskusji na temat relacji i proporcji pomiêdzy stosunkiem pañstwa do osób pokrzywdzonych a odniesieniem do dzia³añ na rzecz sprawców przestêpstw.
24

Mo¿ne bowiem zaistnieæ sytuacja, w której przestêpca, który dorobi³ siê sporego maj¹tku, bêdzie chcia³ wesprzeæ finansowo kolegów opuszczaj¹cych zak³ad karny; a kto, kto kiedy
sta³ siê ofiar¹ przestêpstwa, bêdzie chcia³ pomóc innym pokrzywdzonym. Wola darczyñcy czy
spadkodawcy wydaje siê mieæ w takich sytuacjach ogromne znaczenie.
25 Uzasadnienie projektu nowelizacji k.k.w., s. 8.
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Summary
The method of disposing of pecuniary benefits awarded
from convicts relating to state policy of supporting crime
victims.
The article concerns the changes introduced to the Penal Code and The
Executive Criminal Code, which regard the way of distribution of pecuniary
benefits awarded from convicts. The goal of the amendment is to create one
state Fund, which gathers funds for the injured and convicts. It is formed by
the establishment of the Relief Fund For Crime Victims and fusion it with
the Postpenitentiary Fund, which currently exists. The Fund collects funds
and disposes of them by distributing amongst non-governmental entities.
The main goal of these new regulations is to develop and implement systematic solutions for providing support to crime victims and make this system
more effective. In general, proposal of establishment one fund both for crime
victims and convicts, deserves support. However, the article pointed at a few
important issues, connected with application of these regulations. Particular
attention needs to be paid to methods and criteria used during distribution
funds intended for crime victims and for convicts.
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Spó³dzielnie socjalne
Przemiany systemowo-gospodarcze zachodz¹ce w Polsce od kilkunastu
lat oraz wiatowy kryzys ekonomiczny mia³y znacz¹cy wp³yw na obecn¹
sytuacjê na polskim rynku pracy. D³ugotrwa³e i wysokie bezrobocie1 oraz
ubóstwo dotykaj¹ce coraz wiêksz¹ liczbê rodzin prowadzi do zmiany stylu
¿ycia, ograniczeñ w korzystaniu z dóbr kultury, zmiany organizacji czasu,
spadku presti¿u spo³ecznego, zerwania wiêzi z przyjació³mi i spo³ecznoci¹
lokaln¹. W³anie dlatego w tym kontekcie mówi siê o wykluczeniu spo³ecznym zarówno jednostek, jak i grup, co stanowi zagro¿enie dla spójnoci
spo³ecznej, która jest podstawowym elementem modelu europejskiego.
W zwi¹zku z tym Strategia Lizboñska2, bêd¹ca obecnie najwa¿niejszym programem spo³eczno-ekonomicznym Unii Europejskiej, ukierunkowuje pañstwa cz³onkowskie na prowadzenie dzia³añ na rzecz aktywnej polityki zatrudnienia. Tworzenie miejsc pracy (trwa³ych i stabilnych) gwarantuje nie
tylko rozwój ekonomiczny, ale tak¿e stabilizuje system zabezpieczenia spo³ecznego oraz prowadzi do spójnoci spo³ecznej. Strategia Lizboñska postawi³a m.in. przed polskim ustawodawc¹ wyzwanie polegaj¹ce na stworzeniu
funkcjonalnego oraz wydajnego systemu aktywizacji i integracji osób bezrobotnych. W ostatnich latach jednym z instrumentów aktywnej polityki wspierania osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, który realizuje priorytety
europejskiej polityki spo³ecznej oraz zasadê praca zamiast zasi³ku3, jest
spó³dzielnia socjalna.
1 Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2009 r. wynios³a 11,9%. Jednak ró¿nica miêdzy
najni¿szym a najwy¿szym poziomem bezrobocia w województwach to 11,2% (warmiñsko-mazurskie  20,2%, mazowieckie  9%). ród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny, Miesiêczna informacja
o bezrobociu w Polsce w grudniu 2009 roku, Monitoring Rynku Pracy 2009, nr 12 dostêpny
[online] <www.gus.gov.pl>.
2 Tekst w jêzyku polskim zob. [online] <www.strategializbonska.pl>.
3 Tak t³umaczy angielski termin ang. welfare to work H. Jankowska, t³umaczka tekstu
A. Glyn, S. Wood, Polityka ekonomiczna Nowej Partii Pracy, [w:] T. Kowalik (red.), Spory wokó³
Nowej Trzeciej Drogi, Fundacja Eberta, Warszawa 2001.
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W Polsce otwarcie drogi dla spó³dzielczoci socjalnej by³o mo¿liwe na
gruncie trzech podstawowych aktów normatywnych: ustawy z dnia 16 wrzenia 1982 r.  Prawo spó³dzielcze4, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym5 oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy6. Dopiero po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze S¹dowym kilkunastu spó³dzielni o charakterze integracyjnym, zosta³y podjête prace nad ustaw¹ o spó³dzielniach socjalnych7, która
wesz³a w ¿ycie dopiero 27 kwietnia 2006 r. i jest obecnie podstawowym
aktem normatywnym w tej kwestii. Mimo to, mnogoæ aktów prawnych reguluj¹cych tê instytucjê powoduje znaczne problemy w korzystaniu z niej przez
bezporednich beneficjentów8.
Zgodnie z definicj¹ Miêdzynarodowego Zwi¹zku Spó³dzielni jest to podmiot gospodarczo-spo³eczny powsta³y jako autonomiczne stowarzyszenie osób
dobrowolnie godz¹cych siê zaspokoiæ swoje potrzeby i aspiracje gospodarcze,
spo³eczne i kulturalne. Podmiot ten to wspólne przedsiêbiorstwo osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym, osób o niskiej zatrudnialnoci, umo¿liwiaj¹cy aktywizacjê zawodow¹ oraz przywrócenie im spo³ecznych ról9. W tej
definicji pojawi³y siê trzy kluczowe elementy okrelaj¹ce podmiot jakim jest
spó³dzielnia socjalna:
1) autonomiczne stowarzyszenie osób o charakterze gospodarczo-spo³ecznym;
2) dobrowolne cz³onkowstwo, ale musz¹ to byæ osoby zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym lub o niskiej zatrudnialnoci;
3)celem tej instytucji jest zaspokojenie potrzeb oraz aspiracji gospodarczych, spo³ecznych i kulturalnych jej cz³onków.
Ma to odzwierciedlenie w ustawowej definicji spó³dzielni socjalnej,
a dodatkowo wskazuje, i¿ spó³dzielnia d¹¿y do spo³ecznej i zawodowej reintegracji swoich cz³onków, a tak¿e powinna prowadziæ dzia³alnoæ spo³eczn¹
i owiatowo-kulturaln¹ na rzecz spo³ecznoci lokalnej i swoich cz³onków
(art. 2). W ustawie integracje spo³eczna zosta³a zdefiniowana jako wszelkie
dzia³ania, których celem jest uzyskanie przez cz³onków spó³dzielni umiejêtnoci uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznoci lokalnej, a tak¿e pe³nienia ról spo³ecznych zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania (art. 2 ust. 1
lit. a). Natomiast integracja zawodowa zosta³a okrelona jako dzia³ania
maj¹ce na celu zdobycie zdolnoci do samodzielnego i sta³ego wiadczenia
4
5
6
7
8

s. 42.

Dz.U. z 2003 r., nr 188 poz. 1848.
Dz.U. z 2003 r., nr 122 poz. 1143.
Dz.U. z 2008 r., nr 69 poz. 415.
Dz.U. z 2006 r., nr 94, poz. 651.
Zob. M. Denisiuk, A. Trzecicki, Pierwsze spó³dzielnie socjalne, Rynek Pracy 2005, nr 5,

9 Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Ocena stanu spó³dzielczoci socjalnej, Warszawa 2007, s. 2.
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pracy na rynku pracy (art. 2 ust. 1 lit. b). Treæ tych pojêæ jest jednak
niejasna, a w zwi¹zku z tym mo¿e powodowaæ trudnoci w okreleniu, czy
dane dzia³anie przyczynia siê do integracji spo³ecznej i zawodowej cz³onków
spó³dzielni, czy nie.
W zwi¹zku z powy¿szymi celami spó³dzielnia socjalna znajduje siê na
pograniczu dzia³alnoci gospodarczej i organizacji po¿ytku publicznego, ³¹cz¹c ze sob¹ dwa ró¿ne rodzaje ryzyka  bezrobocie oraz trudne sytuacje
¿yciowe. Taki zabieg mo¿e zostaæ uznany za b³¹d legislacyjnym, poniewa¿
podzia³ ustaw i instytucji dzia³aj¹cych w ramach prawa zabezpieczenia spo³ecznego opiera siê rozró¿nieniu poszczególnych jego rodzajów10. Mimo to
priorytetem dzia³ania spó³dzielni jest nie tylko osi¹gniêcie zysku oraz zaspokojenie potrzeb i aspiracji gospodarczych jej cz³onków, ale przede wszystkim
dzia³alnoæ integracyjna, owiatowa i kulturalna. W zwi¹zku z tym za³o¿ycielami spó³dzielni mog¹ byæ tylko cile okrelone osoby posiadaj¹ce pe³n¹
zdolnoæ do czynnoci prawnych (art. 4 ust. 1):
 bezrobotni, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 bezdomni realizuj¹cy indywidualny program wychodzenia z bezdomnoci;
 uzale¿nieni od alkoholu po zakoñczeniu programu psychoterapii
w zak³adzie lecznictwa odwykowego;
 uzale¿ni od narkotyków lub innych rodków odurzaj¹cych po zakoñczeniu programu terapeutycznego w zak³adzie opieki zdrowotnej;
 chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 zwolnieni z zak³adów karnych, maj¹cy trudnoci z integracji ze rodowiskiem;
 uchodcy realizuj¹cych indywidualny program integracji;
 niepe³nosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych.
Dodatkowo ww. osoby, aby mog³y za³o¿yæ spó³dzielniê socjaln¹, musz¹
podlegaæ wykluczeniu spo³ecznemu11 i ze wzglêdu na swoj¹ sytuacjê ¿yciow¹
nie mog¹ byæ w stanie w³asnym staraniem zaspokoiæ podstawowych potrzeb
¿yciowych. Powinny tak¿e znajdowaæ siê w sytuacji powoduj¹cej ubóstwo
oraz uniemo¿liwiaj¹cej lub ograniczaj¹cej uczestnictwo w ¿yciu zawodowym,
spo³ecznym i rodzinnym.
U¿yte sformu³owanie osoby podlegaj¹ce wykluczeniu spo³ecznemu jest
nie do koñca precyzyjne. Brak definicji na gruncie ustawowym powoduje
liczne problemy interpretacyjne. W literaturze znaleæ mo¿na wiele definicji
10
11

Zob. J. Jonczyk, Prawo zabezpieczeniaspo³ecznego, Warszawa 2006, s. 306.
Art. 4 ust. 2 ustawy o spó³dzielniach socjalnych w zw. z art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
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tego zjawiska12. Jedna z nich, bez w¹tpienia o charakterze politycznym,
znalaz³a siê w Narodowej Strategii Integracji Spo³ecznej dla Polski, gdzie
wykluczenie spo³eczne okrela siê jako sytuacjê uniemo¿liwiaj¹c¹ lub znacznie utrudniaj¹ca jednostce lub grupie zgodne z prawem pe³nienie ról spo³ecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury spo³ecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób13.
Uczestnicy spó³dzielni zostali nazwani przez ustawodawcê wykluczonymi
spo³ecznie. Takie okrelenie wzbudza pewne w¹tpliwoci. Z jednej strony
mo¿e powodowaæ ju¿ na starcie dodatkowe napiêtnowanie, szczególnie gdy
bêdzie u¿ywane zamiennie z okreleniami margines spo³eczny czy patologia spo³eczna. Z drugiej strony enumeratywny sposób wymienienia grup
spo³ecznych podlegaj¹cych wykluczeniu, które mog¹ tworzyæ spó³dzielniê socjaln¹, powoduje defaworyzacjê innych grup, tak¿e mog¹cych podlegaæ wykluczeniu spo³ecznemu (np. chorzy na AIDS). Ponadto takie zestawienie wydaje siê stawiaæ znak równoci miêdzy nimi, a to powoduje zrównanie
sytuacji narkomana czy alkoholika ze znacznie ró¿ni¹c¹ siê sytuacj¹ osoby
chorej psychicznie. Dla osób uzale¿nionych wyjcie z tej kryzysowej sytuacji jest
bezporednio zwi¹zane z ich wol¹, natomiast w przypadku chorych psychicznie
ich wola nie wp³ynie na poprawê stanu zdrowia14. Nie mo¿na siê z tym nie
zgodziæ, jednak w mojej ocenie narkomana i chorego psychicznie, bezdomnego i niepe³nosprawnego w gruncie rzeczy ³¹czy to, ¿e ich pozycja spo³eczna
z ró¿nych wzglêdów jest niekorzystna i wyklucza ich ze spo³eczeñstwa.
Po nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2009 r.15 spó³dzielnie socjalne mog¹
byæ tworzone tak¿e przez inne osoby ni¿ wskazane powy¿ej, je¿eli ich liczba
nie bêdzie przekracza³a 50% cz³onków za³o¿ycieli. Nowoci¹ jest tak¿e mo¿liwoæ utworzenia spó³dzielni socjalnych przez organizacje pozarz¹dowe, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz kocielne osoby prawne (art. 4 ust. 2).
W przypadku osób prawnych zak³adaj¹cych spó³dzielniê powstaj¹ pewne
w¹tpliwoci. Czy spó³dzielnia bêdzie zrzesza³a wszystkich, którzy tworz¹
dana osobê prawn¹? Czy bêdzie to pusty twór16, który dopiero pozyska
cz³onków? Wydaje siê, ¿e jednak to drugie, poniewa¿ spó³dzielnia za³o¿ona
przez osoby prawne ma obowi¹zek w ci¹gu szeciu miesiêcy od rejestracji
w Krajowym Rejestrze S¹dowym zatrudniæ co najmniej piêæ osób podlegaj¹cych wykluczeniu (art. 5a ust. 1). Oczywicie oznacza to, ¿e wród za³o¿ycieli
12 Por. R. Szarfenberg, Pojêcie wykluczenia spo³ecznego, [online] <www.ips.uw.edu.pl/
rszarf/> dostêp: 10.05.2008.
13 Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spo³ecznej, Narodowa strategia integracji
spo³ecznej dla Polski, Warszawa 2004, s. 22.
14 J. Starega-Piasek Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Wyzwania i ograniczenia, [w:]
T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), W stronê aktywnej polityki spo³ecznej, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2003, s. 198.
15 Dz.U. z 2009 r., nr 91, poz. 742.
16 R. Szarfenberg, Opinia na temat projektu nowelizacji ustawy o spó³dzielniach socjalnych, [online] <http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/>, dostêp: 23.01.2008.
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spó³dzielni mo¿e nie znaleæ siê ¿adna osoba wykluczona. Za naruszenie tego
przepisu grozi bardzo powa¿na sankcja  postawienie spó³dzielni w stan
likwidacji (art. 18). Ta sama sankcja grozi za przekroczenie limitu 50% osób
niewykluczonych bêd¹cych cz³onkami spó³dzielni (art. 5 ust. 6). W mojej
ocenie sankcja ta jest zbyt surowa, ale mo¿e w³anie dlatego spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie tej instytucji nie bêdzie realizowane.
Ustawodawca ograniczy³ tak¿e liczbê cz³onków spó³dzielni. Je¿eli tworz¹
j¹ osoby fizyczne, nie mo¿e przekroczyæ 50 osób (art. 5 ust. 2). Ograniczenie
to wynika z zasad spó³dzielczoci, sporód których najwa¿niejsze to: demokracja, wzajemna pomoc, zaufanie oraz aktywne uczestnictwo. Zbyt du¿a
liczba uczestników mog³aby prowadziæ do anonimowoci oraz braku wspó³pracy miêdzyludzkiej, na której opiera siê dzia³alnoæ spó³dzielcza, przez co
z pewnoci¹ ucierpia³by jej charakter integracyjny i spo³eczny.
Dodatkowo cz³onkowie spó³dzielni nie maj¹ swobody w dysponowaniu
nadwy¿k¹ bilansow¹. Co najmniej 40% nadwy¿ki przeznacza siê na fundusz
zasobowy. Tak¿e na cele zwi¹zane z reintegracj¹ spo³eczna i zawodow¹ jej
cz³onków nie mo¿e byæ przekazane mniej ni¿ 40% tej nadwy¿ki (art. 10).
Takie ograniczenie wynika z charakteru spó³dzielni socjalnej, która jest organizacj¹ non profit, a wykorzystanie nadwy¿ki bilansowej w ww. sposób poprawi pozycjê ekonomiczn¹ spó³dzielni oraz sprawi, ¿e bêdzie ona zdolna do
realizacji celów, dla których zosta³a powo³ana, tzn. integracji zawodowej
i spo³ecznej jej cz³onków. Z drugiej jednak strony  czy rzeczywicie mo¿liwe
jest ca³kowite ich zintegrowanie ze spo³eczeñstwem? Cz³onkowie spó³dzielni
nie mog¹ moc¹ w³asnej uchwa³y przekszta³ciæ siê w zwyk³¹ spó³dzielniê pracy. Uchwa³a w tym zakresie, a nawet uchwa³a dotycz¹ca zmiany nazwy
poprzez usuniêcie z niej sformu³owania spó³dzielnia socjalna skutkuje postawieniem spó³dzielni w stan likwidacji (art. 18 ust. 1). Zasadny jest wiêc
postulat, aby spó³dzielnie socjalne mog³y przekszta³ciæ siê w spó³dzielnie
pracy przy zachowaniu idei, jaka przywieca³a ustawodawcy, poprzez odprowadzanie nadwy¿ki do Funduszu Pracy17.
Ustawa o spó³dzielniach socjalnych wyranie wzmacnia rolê przedsiêbiorczoci w polskim systemie zabezpieczenia spo³ecznego, a tak¿e stwarza
szansê na jej szybki rozwój. Po czterech latach od wprowadzenia ustawy
spó³dzielnie socjalne s¹ postrzegane jako niesprawiedliwa konkurencja
w warunkach gospodarki rynkowej18. Jednak miejmy nadziejê, ¿e dziêki tej
regulacji w faktyczny sposób polepszy siê sytuacja osób o tzw. niskiej zatrudnialnoci na rynku pracy, dla których uczestnictwo w spó³dzielni socjalnej
jest ostatnim etapem integracji spo³ecznej i zawodowej.
17 M. Gersdorf, Spó³dzielnie socjalne, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnieñ wspó³czesnego
prawa pracy: ksiêga jubileuszowa profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa 2009, s. 453.
18 P. Chodyra, A. Trzeciecki, Ustawa o spó³dzielniach socjalnych, S³u¿ba Pracownicza
2007, nr 1, s. 36.
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Zalet¹ tego ustawodawstwa jest fakt, ¿e w polskim prawie zauwa¿ono
wielop³aszczyznowoæ braku zatrudnienia  to, ¿e nie jest tylko i wy³¹cznie
utrat¹ wynagrodzenia, ale niesie ze sob¹ ogromne spustoszenie spo³eczne
i rodzinne19. Spó³dzielnie s¹ kolejnym sposobem na aktywizacjê g³ównie bezrobotnych. Jednak jak wskazuje praktyka, tylko nieliczni z niej korzystaj¹.
Mimo to, wraz z rozwojem ekonomii spo³ecznej, mo¿e to byæ w przysz³oci
jeden ze sprawniejszych sposobów motywowania do aktywnych postaw,
a w konsekwencji  sprawne przeciwdzia³anie wykluczeniu na rzecz pe³nej
integracji spo³ecznej.
Na dzieñ 1 stycznia 2009 r. na terenie Polski w Krajowym Rejestrze
S¹dowym zarejestrowanych by³o 141 spó³dzielni, z czego 14 w województwie
warmiñsko-mazurskim. Zrzeszaj¹ one ³¹cznie oko³o 1000 osób20. Jest to niewiele, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci, jakie daje ten rodzaj dzia³alnoci. Jednak istnieje du¿a szansa, ¿e w zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy, która przede
wszystkim rozszerza kr¹g podmiotów mog¹cych za³o¿yæ spó³dzielniê socjaln¹,
ich liczba znacznie wzronie.
Warto zauwa¿yæ, ¿e spó³dzielnie socjalne mog¹ zatrudniaæ pracowników,
którzy nie s¹ ich cz³onkami, a w zwi¹zku z tym staæ siê tak¿e pracodawcami.
Dobrym przyk³adem dla nas s¹ kraje Unii Europejskiej i ich dowiadczenia21.
Teraz nale¿y obserwowaæ dalszy rozwój przedsiêbiorczoci spo³ecznej i mieæ nadziejê, ¿e z tej szansy bycia na swoim skorzysta wiêcej osób ni¿ dotychczas.

Summary
Social cooperative
The Lisbon Strategy imposed on the member states of the European
Union a duty to carry out activities for active policy of employment that will
ensure not only economic development but also social cohesion. Social cooperatives are one element of such a policy. This relatively new creation within
the Polish legal system is expected to assist the unemployed and individuals
being at risk of social exclusion by implementing the principle of welfare to
work. Social cooperative works at the intersection of an economic enterprise
and a public benefit organization. The priority of its action is not only profit,
but most of all activity on behalf of its members, with a view to their reintegration into professional and social life. Cooperatives provide a great opportunity to reduce unemployment and poverty in the time of financial crisis, and
in the longer term will ensure the social cohesion of the united Europe.
19
20
21

Zob. E. Kwiatkowski, Bezrobocie podstawa teoretyczna, Warszawa 2005.
Zob. [online] <www.ekonomiaspoleczna.pl>.
Zob. M. Denkiewicz, Zatrudnienie socjalne w krajach Unii Europejskiej, Rynek Pracy
2004, nr 4, s. 50.
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Ograniczenia udzia³u radcy prawnego
w postêpowaniu karnym skarbowym
Uwagi wstêpne
W praktyce s¹dowej radca prawny bardzo rzadko wystêpuje w postêpowaniu karnym, w przeciwieñstwie do postêpowania cywilnego, gospodarczego czy s¹dowoadministracyjnego. Udzia³ radcy prawnego w postêpowaniu
karnym jest bowiem ograniczony do mo¿liwoci bycia pe³nomocnikiem strony
innej ni¿ oskar¿ony. Zdaniem autorów niniejszego artyku³u przyczyn¹ takiego stanu rzeczy s¹ m.in. niejasne normowania dotycz¹ce udzia³u radcy prawnego w polskim postêpowaniu karnym.
W postêpowaniu przygotowawczym radca prawny mo¿e byæ pe³nomocnikiem pokrzywdzonego. Z kolei w postêpowaniu s¹dowym ma prawo pe³niæ
rolê pe³nomocnika jedynie wówczas, gdy pokrzywdzony bêdzie wystêpowa³
jako oskar¿yciel posi³kowy lub powód cywilny. Wyj¹tkowo radca prawny mo¿e
byæ równie¿ pe³nomocnikiem osoby innej ni¿ strona, jeli wymagaj¹ tego jej
interesy w tocz¹cym siê postêpowaniu, przy czym prokurator w postêpowaniu
przygotowawczym, a s¹d w procesie s¹dowym, oceniaj¹c tak¹ potrzebê, mo¿e
odmówiæ dopuszczenia do udzia³u pe³nomocnika w przypadku, je¿eli uzna, i¿
interes osoby, która go ustanowi³a, nie wymaga pomocy fachowego podmiotu
(art. 87 § 3 k.p.k.).
Nale¿y wskazaæ, i¿ pe³nomocnikiem w postêpowaniu karnym mo¿e byæ
jedynie adwokat lub radca prawny, jednak¿e pozycja radcy w tym zakresie
doznaje powa¿nych ograniczeñ, mo¿e on byæ bowiem jedynie pe³nomocnikiem
instytucji pañstwowej, samorz¹dowej lub spo³ecznej, o czym stanowi art. 88
§ 2 k.p.k. Natomiast zgodnie z art. 88 § 3 k.p.k. w zakresie roszczeñ maj¹tkowych radca prawny mo¿e byæ równie¿ pe³nomocnikiem innej osoby prawnej,
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jednostki organizacyjnej nie posiadaj¹cej osobowoci prawnej oraz osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Na kanwie przedmiotowych rozwa¿añ nie mo¿na równie¿ pomin¹æ faktu,
i¿ w chwili obecnej wielokrotnie nowelizowana ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych1, okrelaj¹ca m.in. zasady wykonywania zawodu radcy
prawnego oraz zasady organizacji i dzia³ania samorz¹du radców prawnych,
stanowi, i¿ wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na wiadczeniu
pomocy prawnej, z wyj¹tkiem wystêpowania w charakterze obroñcy w postêpowaniu karnym i w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe
(art. 4 ust. 1 ustawy).
Przedstawiona powy¿ej kolizja miêdzy przepisami ustawy o radcach
prawnych (art. 4 ust. 1) a odpowiednimi przepisami kodeksu postêpowania
karnego zosta³a, jak na razie, rozstrzygniêta w judykatach S¹du Najwy¿szego (m.in. w postanowieniu z dnia 24 lutego 2006 r., I KZP 50/052, w uchwale
sk³adu siedmiu sêdziów z dnia 23 maja 2006 r., I KZP 7/063, oraz w postanowieniu z dnia 25 marca 2009 r., IV KZ 13/094) w ten sposób, i¿ przepis art. 4
ust. 1 ustawy o radcach prawnych nie stanowi unormowania szczegó³owego
(lex specialis), reguluj¹cego zakres upowa¿nienia radców prawnych do wystêpowania w procesach karnych, bowiem w przywo³ywanym przepisie okrelono tylko w sposób ogólny, na czym polega wykonywanie zawodu radcy prawnego, wy³¹czaj¹c zreszt¹ wyranie dopuszczalnoæ jego wystêpowania
w charakterze obroñcy osoby fizycznej w postêpowaniu karnym i w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe.
Tym samym S¹d Najwy¿szy wyrazi³ pogl¹d, ¿e regulacjê ca³ociow¹
o charakterze specjalnym, z której wynikaj¹ uprawnienia radcy prawnego
w tym zakresie, stanowi¹ przepisy art. 88 § 2 i 3 k.p.k. z uwagi na to, i¿
w myl art. 1 k.p.k. postêpowanie karne w sprawach nale¿¹cych do w³aciwoci s¹dów toczy siê wed³ug przepisów niniejszego kodeksu.
Jednak¿e za potrzeb¹ szerszego udzia³u radców prawnych w procesie
karnym i podejmowaniem przez nich czynnoci procesowych w charakterze
pe³nomocników przemawiaj¹ przede wszystkim wzglêdy funkcjonalno-celowociowe, a w szczególnoci ich profesjonalizm po³¹czony z czêsto praktyczn¹
znajomoci¹ zagadnieñ obs³ugiwanej instytucji, jak równie¿ specjalizacja
w poszczególnych kategoriach przestêpstw. Znaczna liczba przestêpstw,
przede wszystkim tzw. przestêpstwa urzêdnicze, z zakresu obrotu gospodarczego, celne, podatkowe wymagaj¹ szczególnej wiedzy, która w aktualnej
rzeczywistoci nale¿y do radców prawnych obs³uguj¹cych powy¿sze instytu1
2
3

Dz.U. z 2002 r., nr 123, poz. 1059.
Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w Sprawach Karnych 2006, nr 1, poz. 444.
Tekst uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów S¹du Najwy¿szego wraz z uzasadnieniem zamieszczony w: Radca Prawny 2006, nr 5, s. 141148.
4 Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna 2009, nr 8, poz. 67, s. 30.
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cje, mimo i¿ dysponuj¹ oni czêsto mniejszym dowiadczeniem teoretycznym
w sferze prawa karnego ni¿ sêdziowie s¹dów karnych czy te¿ prokuratorzy5.
Dlatego te¿ z aprobat¹ nale¿y przyj¹æ inicjatywê ustawodawcz¹ o przeprowadzeniu nowelizacji przepisu art. 88 k.p.k., która wprowadzi³aby w jego
treci znacz¹ce zmiany, przez co otrzyma³by on brzmienie: Pe³nomocnikiem
mo¿e byæ adwokat lub radca prawny. Do pe³nomocnika stosuje siê odpowiednio art. 77, 78, 83, 84 i 86 § 26. Skutkiem wprowadzenia przywo³ywanego
unormowania by³oby pe³ne i jednoznaczne unormowane w kodeksie postêpowania karnego problematyki dzia³ania radcy prawnego oraz okrelenie czytelnych granic jego udzia³u w postêpowaniu karnym. Jednoczenie zosta³aby
wyeliminowana kolizja pomiêdzy zapisami art. 4 ustawy o radcach prawnych
a odpowiednimi przepisami k.p.k.

Udzia³ radcy prawnego jako obroñcy w sprawach karnych
skarbowych
Udzia³ radcy prawnego w postêpowaniu karnym skarbowym ró¿ni siê od
jego roli w postêpowaniu o pospolite przestêpstwa i wykroczenia. Za zasadnoci¹ szerszego siêgania po pomoc przedstawiciela tej korporacji zawodowej
przemawia przede wszystkim szczególny charakter przestêpstw i wykroczeñ
skarbowych, czêsto pozostaj¹cych w cis³ym zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, gdy¿ skierowanych przeciwko obowi¹zkom podatkowym
i rozliczeniom z tytu³u dotacji lub subwencji (rozdzia³ 6 k.k.s.), obowi¹zkom
celnym oraz zasadom obrotu z zagranic¹ towarami i us³ugami (rozdzia³ 7
k.k.s.), obrotowi dewizowemu (rozdzia³ 8 k.k.s.) oraz organizacji gier i zak³adów wzajemnych (rozdzia³ 9 k.k.s.)7.
Przede wszystkim podkreliæ nale¿y, i¿ radca prawny, tak jak w powszechnej procedurze karnej, nie mo¿e byæ obroñc¹ oskar¿onego o przestêpstwo skarbowe. Wynika to z przywo³ywanych ju¿ przepisów postêpowania
karnego, ale i wprost z art. 4 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. Inaczej jest
w sprawie o wykroczenie skarbowe  radca prawny mo¿e byæ obroñc¹ oskar¿onego o taki czyn. Zmiana w tym zakresie nast¹pi³a nowelizacj¹ kodeksu
karnego skarbowego z dnia 28 lipca 2005 r., która wesz³a w ¿ycie z dniem 17
grudnia 2005 r. Przyznanie radcom prawnym wskazanego uprawnienia na5

R. Szarek, Ograniczenia udzia³u radcy prawnego w postêpowaniu karnym, Radca Prawny 2007, nr 5, s. 63.
6 Projekt ustawy z dnia 25 wrzenia 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy
Kodeks postêpowanie karnego, ustawy  Kodeks karny wykonawczy, ustawy  Kodeks karny
skarbowy oraz niektórych innych ustaw  druk senacki nr 668, 28 wrzenia 2009 r.
7 Por. ustawa z 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy, Dzia³ II (Dz. U. nr 83 poz.
930 z pón. zm.).
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st¹pi³o w przepisie art. 122a § 2 k.k.s. z uzasadnieniem systemowym8. Wskazywano mianowicie na potrzebê usuniêcia niespójnoci systemowych pomiêdzy odrêbnym postêpowaniem w sprawach o wykroczenia skarbowe opartym
na k.k.s. i klasycznym postêpowaniem w sprawach o wykroczenie pospolite
uregulowanym w k.p.w.9 Nale¿y bowiem przypomnieæ, i¿ zgodnie z art. 24
§ 1 k.p.w. obroñc¹ w sprawach o wykroczenia mo¿e byæ adwokat albo radca
prawny. Prawo do obrony w aspekcie formalnym mo¿e byæ zapewnione przez
posiadanie tylko jednego obroñcy. Rzecz jasna, chodzi o jednego obroñcê
w danym czasie10.
Nale¿y w tym miejscu przyjrzeæ siê dok³adnie rozró¿nieniu czynów zabronionych w ich dwupodziale na przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Pope³nienie czynu spo³ecznie szkodliwego zabronionego pod grob¹
kary przez ustawê rodzi odpowiedzialnoæ karn¹ za przestêpstwo skarbowe
lub odpowiedzialnoæ za wykroczenie skarbowe (art. 1 § 1 k.k.s.). Mimo i¿
z regulacji art. 1 k.k.s. wynika identycznoæ struktury obu rodzajów deliktów
skarbowych i wspólne dla nich zasady odpowiedzialnoci, to jednak wyk³adnia jêzykowa tego przepisu mo¿e sk³aniaæ do zastanowienia nad ewentualnym rozró¿nieniem charakteru odpowiedzialnoci za przestêpstwo skarbowe
i wykroczenie skarbowe. Tylko bowiem odpowiedzialnoæ za przestêpstwo
skarbowe zosta³a okrelona mianem karnej, w przypadku natomiast wykroczeñ skarbowych ustawodawca u¿ywa okrelenia odpowiedzialnoæ, pomijaj¹c przymiotnik karna. Twórcy kodeksu karnego skarbowego wskazuj¹, i¿
tradycyjnie w zakresie wykroczeñ pospolitych nie stosuje siê terminu: odpowiedzialnoæ karna11.
Zwróciæ jednak¿e nale¿y uwagê na zasadnicze kryterium podzia³u deliktów skarbowych, jakim jest przepo³owienie czynu polegaj¹ce na tym, ¿e
dziel¹ one regulowan¹ materiê na podobne przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w zale¿noci od spe³nienia kryteriów rzeczowych lub ocennych12. Nie powinno ujæ uwadze, i¿ przedmiotow¹ technikê ustawodawca
polski stosuje w kodeksie karnym skarbowym w ponad trzech czwartych
przypadków.
Kryterium rzeczowe opiera siê na ustawowym progu nale¿noci okrelonym w art. 53 § 6 w zw. z art. 53 § 3 k.k.s. zdanie pierwsze, tzn. ¿e
w przypadku wykroczenia skarbowego kwota uszczuplonej lub nara¿onej na
8 Zob. pkt 96 uzasadnienia rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks karny
skarbowy oraz niektórych innych ustaw  druk sejmowy nr 2375.
9 L. Wilk, O uprawnieniach do pe³nienia funkcji obroñcy w sprawach karnych skarbowych, Radca Prawny 2009, nr 4, s. 9.
10 W. Kotowski, B. Kurzêpa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LexisNexis, Warszawa
2007, s. 509.
11 Z. Siwik, Projekt kodeksu karnego  o kierunkach zmian w materialnoprawnych przepisach czêci ogólnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1998, nr 12, s. 13.
12 K. Bucha³a, Prawo karne materialne, Warszawa 1980, s. 345.
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uszczuplenie czynem zabronionym nale¿noci publicznoprawnej (podatku,
c³a) albo wartoæ przedmiotu czynu (wartoci dewizowe) nie przekracza piêciokrotnej wysokoci minimalnego wynagrodzenia w czasie pope³nienia owego czynu zabronionego13.
Kryterium ocenne, okrelone w art. 53 § 8 k.k.s., pojawia siê w wypadkach mniejszej wagi i zachodzi wówczas, gdy czyn zabroniony w konkretnej
sprawie zawiera niski stopieñ spo³ecznej szkodliwoci, w szczególnoci, gdy
uszczuplona lub nara¿ona na uszczuplenie nale¿noæ publicznoprawna nie
przekracza ustawowego progu albo gdy przedmiot czynu zabronionego nie
przekracza kwoty ma³ej wartoci. Za ma³¹ kodeks uznaje wartoæ, która
w czasie pope³nienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokoci minimalnego wynagrodzenia (art. 53 § 14).
Wobec powy¿szego mo¿na stwierdziæ, i¿ przewaga czynów przepo³owionych w kodeksie karnym skarbowym zamazuje ró¿nicê pojêciow¹ miêdzy
kategori¹ przestêpstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego w sensie doktrynalnym i wzmacnia pogl¹d o braku ró¿nicy w charakterze odpowiedzialnoci w przypadku obu rodzajów deliktów14. W praktyce s¹dowej oznacza to,
i¿ rozró¿nienie uprawnieñ do pe³nienia funkcji obroñcy w ten sposób, ¿e
adwokaci mog¹ j¹ pe³niæ w odniesieniu zarówno do przestêpstw, jak i wykroczeñ skarbowych, za radcy prawni tylko w zakresie wykroczeñ skarbowych,
mo¿e nie znajdowaæ merytorycznego uzasadnienia, szczególnie w sytuacji,
gdy postêpowanie karne skarbowe jest konsekwencj¹ wczeniejszego lub
równoleg³ego postêpowania o charakterze administracyjnym  ustalaj¹cego,
lecz nie przes¹dzaj¹cego o winie sprawcy, naruszenie normy sankcjonowanej.
Jako przyk³ad braku rzeczowego uzasadnienia i nielogicznoci ustawodawcy mo¿e s³u¿yæ postêpowanie karne skarbowe w sprawie o pope³nienie
deliktu skarbowego zwi¹zanego z nieujawnieniem przez sprawcê przedmiotu
lub podstawy opodatkowania. W przypadku, gdy kwota nara¿onego na
uszczuplenie podatku wynosi³aby 6 tys. z³  czyn kwalifikowany by³by aktualnie jako wykroczenie skarbowe. Z kolei w sytuacji, gdy kwota podatku
przekroczy³aby ustawowy próg nale¿noci i wynios³aby 7 tys. z³  czyn zosta³by zakwalifikowany jako przestêpstwo skarbowe. W pierwszym przypadku
funkcjê obroñcy móg³by pe³niæ zarówno adwokat, jak i radca prawny,
w drugim jedynie adwokat  mimo i¿ specyfika sprawy jest to¿sama. Nale¿y
równie¿ pamiêtaæ, i¿ radcy maj¹ kompetencje do wiadczenia pomocy prawnej w postêpowaniu podatkowym i w praktyce wiadcz¹ tê pomoc czêciej ni¿
adwokaci, albowiem wi¹¿e siê to ze sfer¹ szeroko rozumianego obrotu gospodarczego15.
13
14
15

S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Wolters Kluwer 2009, s. 31.
L. Wilk, op. cit., s. 14.
R. Szarek, op. cit., s. 63.
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Udzia³ radcy prawnego jako pe³nomocnika w sprawach
karnych skarbowych
Zasygnalizowaæ zale¿y, i¿ kodeks karny skarbowy, realizuj¹c d¹¿enie do
unifikacji procedury w sprawach karnych, przyjmuje generalne za³o¿enie, ¿e
w postêpowaniu w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania karnego, je¿eli
przepisy niniejszego kodeksu nie stanowi¹ inaczej (art. 113 § 1 k.k.s.).
Z kolei zgodnie z art. 113 § 2 pkt 1 k.k.s. nie stosuje siê grupy przepisów
k.p.k. dotycz¹cych pokrzywdzonego, co w konsekwencji uniemo¿liwia stosowanie przepisów dotycz¹cych oskar¿yciela posi³kowego, powoda cywilnego, tj.
stron, w których mo¿e wystêpowaæ w³anie pokrzywdzony16. Zatem i przepisy dotycz¹ce pe³nomocnika tych¿e stron nie maj¹ zastosowania w postêpowaniu karnym skarbowym. Wobec tego przywo³ywany projekt ustawy z dnia
25 wrzenia 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks
postêpowania karnego, ustawy  Kodeks karny wykonawczy, ustawy  Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw na gruncie k.k.s.
w zakresie art. 88 k.p.k. nie znajdzie w ogóle zastosowania.
Radca prawny mo¿e byæ jednak¿e pe³nomocnikiem w postêpowaniu karnym skarbowym, bowiem jego pomocy mog¹ wymagaæ inne strony, nie wystêpuj¹ce w procedurze powszechnej  z regu³y poci¹gniêty do odpowiedzialnoci posi³kowej za grzywnê oraz interwenient (art. 123 k.k.s.), a niekiedy
w ograniczonym zakresie podmiot nie bêd¹cy stron¹  zobowi¹zany do zwrotu korzyci uzyskanej z cudzego przestêpstwa (art. 24 § 5 k.k.s.).
Odpowiedzialna posi³kowo za grzywnê w czêci albo w ca³oci jest obligatoryjnie osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej, której odrêbne przepisy przyznaj¹ zdolnoæ
prawn¹, je¿eli sprawc¹ przestêpstwa skarbowego jest zastêpca tego podmiotu, prowadz¹cy jego sprawy jako pe³nomocnik, zarz¹dca, pracownik lub dzia³aj¹cy w jakimkolwiek innym charakterze, a zastêpowany podmiot odniós³
lub móg³ odnieæ z pope³nionego czynu jak¹kolwiek korzyæ maj¹tkow¹ (art.
24 § 1 k.k.s.)
Odpowiedzialnoæ posi³kowa jest charakterystyczn¹ instytucj¹ prawa
karnego skarbowego i polega na przerzuceniu odpowiedzialnoci za wykonanie kary maj¹tkowej na osobê niewinn¹ z punktu widzenia prawa karnego,
która nie ma bezporedniego zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego, lecz któr¹ obci¹¿a siê odpowiedzialnoci¹ maj¹tkow¹ wy³¹cznie ze
wzglêdu na istnienie po jej stronie winy w zakresie wyboru czy nadzoru17.
16 M. wietlicka, Odpowiednie stosowanie kodeksu postêpowania karnego w sprawach
o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Prokuratura i Prawo 2006, nr 10, s. 69.
17 J. Michalski, Komentarz do Kodeksu karnego skarbowego. Tytu³ I. Przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, Warszawa 2000 , s. 60.
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Jak wskazano wy¿ej, radca prawny mo¿e byæ ustanowiony pe³nomocnikiem interwenienta w procesie karnym skarbowym, tj. podmiotu roszcz¹cego
sobie prawo do przedmiotów podlegaj¹cych przepadkowi, który mo¿e dochodziæ swych roszczeñ w sprawie o przestêpstwo i wykroczenie skarbowe (art.
119 § k.k.s.). Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w powszechnej procedurze karnej zgodnie
z przepisem art. 421 k.p.k. osobie nie bêd¹cej oskar¿onym, która zg³asza
roszczenie do mienia objêtego przepadkiem, przys³uguje prawo do dochodzenia swych roszczeñ tylko w drodze postêpowania cywilnego, nie za w procesie karnym.
Odnosz¹c siê wreszcie do mo¿liwoci udzia³u radcy prawnego jako pe³nomocnika podmiotu zobowi¹zanego do korzyci uzyskanej z cudzego przestêpstwa, nale¿y wskazaæ, i¿ uprawnienie to wymaga rozwiania pewnych w¹tpliwoci interpretacyjnych.
Na wstêpie nale¿y podnieæ, i¿ przewidziana w art. 24 § 5 k.k.s. odpowiedzialnoæ za zwrot korzyci maj¹tkowej uzyskanej z przestêpstwa skarbowego innej osoby stanowi instytucjê odrêbn¹ od odpowiedzialnoci posi³kowej.
Podmiot odpowiedzialny za zwrot korzyci jest okrelany jako quasi-strona
postêpowania karnego skarbowego18.
Podobnie jak przy odpowiedzialnoci posi³kowej kszta³tuje siê kwestia
strony podmiotowej wyra¿aj¹ca siê w tym, ¿e na³o¿enie na dany podmiot na
podstawie art. 24 § 5 k.k.s. obowi¹zku zwrotu korzyci maj¹tkowej jest niezale¿ne od wiadomoci tego¿ podmiotu, i¿ uzyskana przezeñ korzyæ pochodzi z przestêpstwa skarbowego pope³nionego przez osobê reprezentuj¹c¹ ów
podmiot19. Równie¿ kr¹g podmiotów odpowiadaj¹cych na podstawie art. 24
§ 5 k.k.s. jest taki sam, jak w przypadku odpowiedzialnoci posi³kowej. Podstawowa natomiast ró¿nica pomiêdzy odpowiedzialnoci¹ z art. 24 § 5 k.k.s.
a odpowiedzialnoci¹ posi³kow¹ polega na tym, ¿e ta pierwsza w przeciwieñstwie do drugiej nie jest subsydiarna, tzn. nie aktualizuje siê dopiero wtedy,
gdy kto inny, zobowi¹zany w pierwszym rzêdzie, nie wykona swego zobowi¹zania. Zatem odpowiedzialnoæ osoby trzeciej za zwrot korzyci aktualizuje
siê w momencie jej na³o¿enia, podczas gdy odpowiedzialnoæ posi³kowa mo¿e
byæ w ogóle niezrealizowana, je¿eli sprawca czynu sam uici grzywnê.
Przechodz¹c na grunt procesu karnego skarbowego z ca³¹ pewnoci¹
radca prawny móg³by byæ pe³nomocnikiem podmiotu zobligowanego do zwrotu korzyci z cudzego przestêpstwa, je¿eli jest to instytucja pañstwowa, samorz¹dowa i spo³eczna, zgodnie z wymogami art. 88 § 2 k.p.k.
Jednak¿e je¿eli by³aby to inna osoba prawna ni¿ wskazane powy¿ej b¹d
jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej, a tak¿e osoby
18 M. wietlicka, Udzia³ radcy prawnego w postêpowaniu karnym skarbowym, Radca
Prawny 2008, nr 1, s. 17.
19 L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, wyd. C.H. Beck 2007, [CD]
Legalis Internet, wersja na dzieñ 20 padziernika 2009.
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fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, to radca prawny móg³by byæ
pe³nomocnikiem równie¿ przedmiotowej kategorii podmiotów, jeli tylko postêpowanie o zwrot korzyci maj¹tkowej z cudzego przestêpstwa mieci³oby
siê w kategorii roszczeñ maj¹tkowych, o których mowa w art. 83 § 3 k.p.k.
Jednak¿e w chwili obecnej, zgodnie z uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z dnia
23 maja 2006 r., sygn. akt I KZP 7/06, okrelenie w zakresie roszczeñ
maj¹tkowych u¿yte w art. 88 § 3 k.p.k. oznacza reprezentowanie powoda
cywilnego jako strony procesu20. Dlatego te¿ pe³nomocnikiem w takiej sytuacji mo¿e byæ jedynie adwokat, nie za radca prawny.
W ocenie autorów niniejszego artyku³u nale¿y de lege ferenda rozwa¿yæ
wprowadzenie autonomicznej regulacji w kodeksie karnym skarbowym, ustalaj¹cej mo¿liwoæ wystêpowania radców prawnych jako pe³nomocników nie
tylko specyficznych stron procesu karnego skarbowego, ale równie¿ uczestników, których interesy tego wymagaj¹, zw³aszcza podmiotów zobowi¹zanych
do zwrotu korzyci uzyskanej z cudzego przestêpstwa.

Summary
The constraints in participation of legal advisor in fiscal
penal proceedings
In this article the author focused on describing the constraints in participation of legal advisor in fiscal penal proceedings. The author shows that the
reason and cause of such state of matter comes from vague legal provisions
concerning the participation of legal advisor in Polish penal proceedings
 which should be amended.
Fiscal penal code makes a general stipulation that in offence and misdemeanor proceedings the group of provisions concerning the aggrieved person
cannot be used. As a consequence it precludes the application of the provisions concerning a subsidiary prosecutor and a plaintiff  vidalicet parties as
which the aggrieved person can act.
The author suggests de lege ferenda implenting an autonomic regulation
in fiscal penal code declaring the possibility of legal advisor acting as proxy
 not only of the specific parties of fiscal penal proceedings but also as proxy
of participants of the proceedings which interests need such legal counsel,
especially subjects bounded of returning the benefits from someone elses
crime.

20

Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna 2006, nr 6, poz. 53, s. 1.
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Forma prawna za³atwienia wniosku
bezrobotnego w przedmiocie indywidualnego
skierowania na szkolenie
Jednym ze sposobów aktywizacji bezrobotnych, stosowanym przez organy publicznych s³u¿b zatrudnienia, jest kierowanie ich na szkolenia. Zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy1, celem szkoleñ jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych zwiêkszaj¹cych szansê na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pomoc ta finansowana jest ze rodków publicznych i udzielana szczególnie w przypadkach braku kwalifikacji
zawodowych u bezrobotnego, koniecznoci zmiany lub uzupe³nienia kwalifikacji, utraty zdolnoci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym
zawodzie lub braku umiejêtnoci aktywnego poszukiwania pracy.
Organem w³aciwym rzeczowo w sprawach inicjowania, organizacji i finansowania szkoleñ bezrobotnych jest starosta. W wietle art. 40 ust. 2b
powo³anej ustawy organ ten, w ramach organizacji przedmiotowych szkoleñ,
uprawniony jest m.in. do kierowania osób na szkolenia proponowane przez
urz¹d pracy. Stosownie za do art. 40 ust. 3 starosta mo¿e tak¿e skierowaæ
bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, je¿eli uzasadni on celowoæ
tego szkolenia, a jego koszt w czêci finansowanej z Funduszu Pracy nie
przekroczy 300% przeciêtnego wynagrodzenia, przy czym skierowanie takie
przys³uguje nie czêciej ni¿ raz w ci¹gu roku kalendarzowego. Zauwa¿yæ
tak¿e nale¿y, ¿e w myl art. 40 ust. 6 ww. ustawy przy kierowaniu na
szkolenie obowi¹zuje zasada równoci w korzystaniu ze szkoleñ bez wzglêdu
na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê, pochodzenie etniczne, narodowoæ,
orientacjê seksualn¹, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynale¿noæ zwi¹zkow¹.
1

Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 ze zm.
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W wietle przytoczonych regulacji prawnych stwierdziæ nale¿y, ¿e skierowanie na szkolenie mo¿e nast¹piæ zarówno z urzêdu, jak i na wniosek bezrobotnego, przy czym w tym drugim przypadku sprawa za³atwiana jest przez
organ zatrudnienia w ramach tzw. uznania administracyjnego. Oznacza to,
¿e przy rozpatrywaniu wniosku bezrobotnego w omawianym przedmiocie
organ winien wzi¹æ pod uwagê nie tylko potrzeby wnioskodawcy, ale tak¿e
innych bezrobotnych zarejestrowanych w danym Urzêdzie Pracy i mo¿liwoci
finansowe tego urzêdu2 . Uwzglêdniaj¹c za wskazane powy¿ej cele tych
szkoleñ, przyj¹æ nale¿y, ¿e bezrobotny nie mo¿e oczekiwaæ, ¿e organ sfinansuje mu wszystkie szkolenia, których ukoñczenie w subiektywnym odczuciu
bezrobotnego pozwoli mu na opanowanie umiejêtnoci, które do minimum
zredukuj¹ ryzyko niepowodzenia planowanego przedsiêwziêcia. Pomoc
w omawianym zakresie ma bowiem charakter subsydiarny wzglêdem dzia³añ
podejmowanych przez bezrobotnych zamierzaj¹cych podj¹æ odpowiednie zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹3.
O ile w praktyce wiêkszych problemów nie budzi ocena przes³anek uzasadniaj¹cych skierowanie bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie,
o tyle istotne w¹tpliwoci nasuwa forma za³atwienia takiego wniosku, szczególnie wtedy, gdy organ rozpatruje ten wniosek negatywnie. W orzecznictwie
s¹dowym spotkaæ mo¿na zarówno sprawy, gdy w takich przypadkach wydane
zosta³y decyzje administracyjne4, jak i sprawy, w których po rozpatrzeniu
omawianego wniosku bezrobotny otrzymywa³ jedynie pismo z informacj¹
o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu jego proby5. Rozbie¿noci te
sk³oni³y mnie do podjêcia szerszej analizy tej problematyki, tym bardziej ¿e
wybór odpowiedniej formy za³atwienia takiej sprawy ma donios³e znaczenie
z punktu widzenia ochrony interesu prawnego bezrobotnego. W sytuacji bowiem przyjêcia, ¿e wniosek taki powinien byæ za³atwiony w drodze decyzji
administracyjnej, do postêpowania wszczêtego na skutek takiego wniosku
zastosowanie mia³yby przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego
(k.p.a.)6. Przepisy tej ustawy nak³adaj¹ na organy administracji publicznej
liczne obowi¹zki procesowe maj¹ce w za³o¿eniu zagwarantowaæ ochronê
praw strony, której sytuacja jest kszta³towana w tym postêpowaniu. I tutaj
2 Por. wyrok NSA z 11 czerwca 1981r., sygn. akt SA 820/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 57 oraz
wyrok NSA z 19 stycznia 2006 r., I OSK 777/05, LEX nr 194414.
3 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 r., II SA/Ol 615/09, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
4 Tak m.in. w wyroku WSA w Gdañsku z dnia 29 listopada 2007 r., III SA/Gd 356/07,
ibidem. Por. tak¿e wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 19 marca 2009 r., IV SA/Wr 438/08, ibidem.
5 Zob. przyk³adowo wyrok WSA w Poznaniu z 27 wrzenia 2005 r., IV SAB/Po 7/05,
ibidem; postanowienie NSA z 9 lutego 2006 r., I OZ 116/06, niepublikowane oraz wyrok WSA
w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 r., II SA/Ol 615/09, ibidem.
6 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
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zwróciæ nale¿y uwagê przede wszystkim na art. 9 k.p.a., reguluj¹cy zasadê
ogóln¹ informowania stron, wed³ug której organy administracji publicznej s¹
obowi¹zane do nale¿ytego i wyczerpuj¹cego informowania stron o okolicznociach faktycznych i prawnych, mog¹cych mieæ wp³yw na ustalenie ich praw
i obowi¹zków bêd¹cych przedmiotem postêpowania administracyjnego. Organy czuwaj¹ nad tym, aby strony i inne osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu
nie ponios³y szkody z powodu nieznajomoci prawa i w tym celu udzielaj¹
im niezbêdnych wyjanieñ i wskazówek. Konkretyzacja powo³anej zasady
ogólnej nastêpuje m.in. w art. 107 § 1 k.p.a., który zobowi¹zuje organ do
zamieszczenia w decyzji administracyjnej pouczenia o trybie i sposobie
wniesienia odwo³ania od tej decyzji, ewentualnie skargi do s¹du administracyjnego.
Obowi¹zku pouczania o dopuszczalnoci, trybie i sposobie wniesienia
rodka odwo³awczego nie ma za organ administracji publicznej za³atwiaj¹cy
sprawê poza postêpowaniem administracyjnym. Tym samym, w przypadku
przyjêcia, ¿e za³atwienie wniosku bezrobotnego o skierowanie na szkolenie
nie nastêpuje w formie decyzji administracyjnej, bezrobotny by³by pozbawiony gwarancji procesowych przys³uguj¹cych stronie postêpowania administracyjnego, a wiêc tak¿e prawa do oczekiwania, ¿e organ udzieli mu stosownego
pouczenia o przys³uguj¹cych rodkach odwo³awczych. W tej sytuacji samo
powziêcie wiadomoci o mo¿liwoci weryfikacji rozstrzygniêcia w tym przedmiocie mo¿e nast¹piæ po up³ywie przewidzianego przepisami prawa terminu
do wniesienia stosownego rodka odwo³awczego. Warunkiem skutecznego zaskar¿enia tego rozstrzygniêcia bêdzie wówczas uprzednie przywrócenie terminu do jego wniesienia. Powo³anie siê jednak we wniosku o przywrócenie
terminu na brak stosownego pouczenia przez organ o mo¿liwoci wniesienia
rodka odwo³awczego nie stanowi w takim wypadku okolicznoci wy³¹czaj¹cej brak winy w uchybieniu terminu. Zwróci³ na to uwagê m.in. Wojewódzki
S¹d Administracyjny w Olsztynie w postanowieniu z dnia 24 lipca 2009 r.,
w którym uzna³, ¿e skoro odmowa sfinansowania kosztów szkolenia nie jest
decyzj¹ administracyjn¹, to do za³atwienia tego wniosku nie maj¹ zastosowania przepisy k.p.a. Tym samym zarówno prezydent miasta, jak i dzia³aj¹cy
z jego upowa¿nienia pracownicy podleg³ych jednostek organizacyjnych nie
mieli obowi¹zku pouczania bezrobotnego o trybie i terminie wniesienia skargi na udzielone w tej sprawie informacje i wyjanienia. St¹d brak takiego
pouczenia nie mo¿e wy³¹czaæ winy strony w uchybieniu terminu do wniesienia skargi, tym bardziej ¿e tryb i termin wniesienia skargi na akty i czynnoci, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi7, zosta³ wprost uregulowany w art. 52 § 3 i art. 53 § 2 tej
7 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).
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ustawy i nie wymaga dokonywania ¿adnych szczególnych zabiegów interpretacyjnych8.
Oprócz braku obowi¹zku pouczenia bezrobotnego o przys³uguj¹cych mu
rodkach zaskar¿enia, przyjmowanie pogl¹du, ¿e rozpoznanie wniosku bezrobotnego o skierowanie na szkolenie nie nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej, mo¿e wywo³ywaæ tak¿e dalej id¹ce skutki w zakresie ochrony
praw bezrobotnego. Na tle tego zagadnienia w orzecznictwie s¹dowym formu³owane s¹ bowiem zgo³a odmienne stanowiska co do mo¿liwoci poddania
kontroli tego s¹du odpowiedzi organu na wniosek bezrobotnego o skierowanie na szkolenie, w sytuacji gdy odpowied ta przybiera formê pisma. Przyk³adowo, w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2009 r. Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Olsztynie uzna³, ¿e rozstrzygniêcie organu podjête
w tym przedmiocie podlega kontroli s¹du administracyjnego na mocy art. 3 §
2 pkt 4 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi,
który dopuszcza wniesienie skargi na inny akt lub czynnoæ z zakresu administracji publicznej dotycz¹ce uprawnieñ lub obowi¹zków wynikaj¹cych
z przepisów prawa9. Odmienny pogl¹d zosta³ za sformu³owany m.in.
w postanowieniu Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 wrzenia 2005 r.10, w którym pismo stanowi¹ce odpowied na
wniosek bezrobotnego o sfinansowanie kosztów szkolenia nie zosta³o zakwalifikowane jako akt z zakresu administracji publicznej, lecz owiadczenie
cywilnoprawne nie podlegaj¹ce kontroli s¹du administracyjnego. Zauwa¿yæ
przy tym nale¿y, ¿e przy przyjêciu tego ostatniego pogl¹du bezrobotnemu,
obok przeniesienia sporu z organem na drogê postêpowania przed s¹dem
powszechnym, przys³ugiwa³aby jedynie mo¿liwoæ skierowania skargi powszechnej do w³aciwego organu w trybie przepisów Dzia³u VIII k.p.a. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem s¹dowym, organem takim nie s¹ jednak
s¹dy administracyjne, gdy¿ nie s¹ one w³aciwe do rozpoznawania skarg
powszechnych, a wiêc zwi¹zanych z krytyk¹ wykonywania zadañ przez w³aciwe organy albo ich pracowników. S¹dy te nie s¹ tak¿e w³aciwe do oceny
prawid³owoci prowadzonego postêpowania skargowego w tym trybie, a zatem i do kontroli legalnoci rozstrzygniêæ wydawanych na skutek rozpoznania tych skarg11. W takim zatem przypadku dzia³anie organu zwi¹zane
8

Postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 24 lipca 2009 r., II SA/Ol 614/09, [online]
<www.orzeczenia.nsa.gov.pl>. Zob. tak¿e ibidem postanowienie NSA z 16 listopada 2009 r., I OZ
1055/09.
9 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 r., II SA/Ol 615/09, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>. Podobny pogl¹d zosta³ sformu³owany w wyroku WSA w Poznaniu z dnia
27 wrzenia 2005 r., IV SAB/Po 7/05, ibidem.
10 Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 15 wrzenia 2005 r., II SA/Wa 1460/05, ibidem. Zob. tak¿e postanowienie NSA z 9 lutego 2006 r., I OZ 116/06, niepublikowane.
11 Tak m.in. w postanowieniu NSA z 25 lutego 2009 r., II OSK 241/09, ibidem oraz
w postanowieniu WSA w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2009 r., II SA/Ol 567/09, ibidem.
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z za³atwieniem wniosku bezrobotnego o skierowanie na szkolenie w ogóle nie
podlega³oby kontroli s¹du administracyjnego.
W wietle zasygnalizowanych rozbie¿noci wystêpuj¹cych w orzecznictwie s¹dowym w pierwszej kolejnoci zasadne wydaje siê rozwa¿enie, czy
rozpoznanie wniosku bezrobotnego w przedmiocie skierowania na szkolenie
jest czynnoci¹ materialno-techniczn¹ nie przybieraj¹c¹ formy decyzji administracyjnej, a jeli tak, to czy jest to czynnoæ z zakresu administracji publicznej podlegaj¹ca kontroli s¹du administracyjnego na mocy art. 3 § 2 pkt 4
ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. W uzasadnieniu orzeczeñ s¹dowych kwalifikuj¹cych za³atwienie tego wniosku jako
czynnoæ materialno-techniczn¹ wskazuje siê przede wszystkim na fakt, ¿e
przepisy prawa w sposób jednoznaczny nie przewiduj¹ wydania w tej sprawie decyzji12. Przytaczana jest przy tym treæ art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym do
zadañ samorz¹du powiatu w zakresie polityki rynku pracy nale¿y m.in. wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotn¹ oraz utracie
statusu bezrobotnego;
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wyp³aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi³ku, stypendium i innych
finansowanych z Funduszu Pracy wiadczeñ niewynikaj¹cych z zawartych
umów;
c) obowi¹zku zwrotu nienale¿nie pobranego zasi³ku, stypendium, innych
nienale¿nie pobranych wiadczeñ lub kosztów szkolenia finansowanych
z Funduszu Pracy;
d) odroczeniu terminu sp³aty, roz³o¿eniu na raty lub umorzeniu czêci
albo ca³oci nienale¿nie pobranego wiadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, nale¿noci z tytu³u zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo rodków, o których mowa w art. 46, oraz innych wiadczeñ finansowanych
z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a.
W wietle powo³anej regulacji prawnej podnoszony jest argument, ¿e
katalog spraw, w których wydawane s¹ decyzje, jest katalogiem zamkniêtym,
a ustawodawca nie zamieci³ tam uprawnienia do wydawania decyzji o skierowaniu na szkolenie. Wskazuje siê ponadto, ¿e tak¿e art. 40 ww. ustawy,
reguluj¹cy kwestiê organizowania i finansowania tych szkoleñ, nie przewiduje wydania w tej materii decyzji13.
Uwa¿am, ¿e pogl¹d ten jest czêciowo s³uszny i móg³by mieæ zastosowanie w przypadku, gdy nastêpuje pozytywne za³atwienie wniosku bezrobotnego w omawianym przedmiocie. Uwzglêdniaj¹c jednak potrzebê zapewnienia
12
13

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 r., II SA/Ol 615/09, ibidem.
Wyrok WSA w Poznaniu z 27 wrzenia 2005 r., IV SAB/Po 7/05, ibidem.
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skutecznej ochrony interesów bezrobotnego, tak¿e w przypadku pozytywnego
za³atwienia jego wniosku, za w³aciw¹ uwa¿am drogê s¹dowoadministracyjn¹, a nie cywilnoprawn¹ dla rozwi¹zywania ewentualnych sporów wynik³ych
w zwi¹zku z realizacj¹ przyznanego uprawnienia. Z analizy przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika bowiem, ¿e
tryb udzielania wsparcia bezrobotnemu w postaci skierowania na szkolenie
przebiega w dwóch etapach. Najpierw wniosek bezrobotnego podlega przeanalizowaniu i weryfikacji przez w³aciwy organ administracji publicznej,
a nastêpnie  w przypadku jego pozytywnego rozpoznania  organ ten zawiera umowê z odpowiedni¹ instytucj¹ szkoleniow¹. Dzia³anie organu w pierwszym etapie za³atwiania tej sprawy nie stanowi jednak ani oferty zawarcia
umowy, ani negocjacji umowy, lecz ma charakter administracyjnoprawny,
poniewa¿ rozstrzyga o tym, czy okrelonej osobie mo¿e byæ udzielona pomoc
we wnioskowanym zakresie. Skierowanie bezrobotnego na szkolenie nie jest
zatem podejmowaniem czynnoci cywilnoprawnej, lecz jest wykonywaniem
publicznoprawnych zadañ powiatu i poprzedza podjêcie czynnoci cywilnoprawnej. Zawarcie umowy z instytucj¹ szkoleniow¹ jest wiêc dopiero skutkiem uprzedniego podjêcia przez organ czynnoci o charakterze administracyjnoprawnym14. Akty lub czynnoci z zakresu administracji publicznej, nie
bêd¹ce decyzjami administracyjnymi lub postanowieniami, podlegaj¹ za kognicji s¹du administracyjnego na mocy art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Dzia³anie organu administracji
publicznej wymienione w tym przepisie charakteryzuje siê za tym, ¿e jest
podejmowane w sprawie indywidualnej, skierowane do oznaczonego podmiotu i dotyczy uprawnienia lub obowi¹zku tego podmiotu, samo za uprawnienie lub obowi¹zek, którego akt (czynnoæ) dotyczy, okrelono w przepisach
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Kolejnym elementem aktów i czynnoci
jest element w³adztwa administracyjnego, rozumianego jako jednostronnoæ
dzia³ania organu wykonuj¹cego administracjê publiczn¹15.
Powo³ane powy¿ej cechy zawiera niew¹tpliwie tak¿e pismo organu zawieraj¹ce informacjê o sposobie rozpatrzenia wniosku bezrobotnego w przedmiocie skierowania na szkolenie. Mimo ¿e nie jest ono ani decyzj¹ administracyjn¹, ani postanowieniem, jest aktem podwójnie konkretnym (konkretnoæ
adresata i sytuacji), w³adczym i dotyczy uprawnienia bezrobotnego wynikaj¹cego wprost z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. W wietle tej argumentacji omawiany akt, mimo ¿e w znaczeniu procesowym jest czynnoci¹ materialno-techniczn¹, mo¿e byæ poddany
14
15

Por. uchwa³ê NSA z 21 lipca 2008 r., I OPS 4/08, ONSAiWSA 2008, nr 6, poz. 90.
Wyrok WSA w Olsztynie z 20 wrzenia 2006 r., II SA/Ol 456/06, LEX nr 193384. Zob.
tak¿e uchwa³ê NSA z 29 marca 2006 r., II GPS 1/06, ONSAiWSA 2006, nr 4, poz. 95. Podobnie
J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa
2010, s. 29.
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kontroli s¹du administracyjnego po spe³nieniu przes³anek skutecznego wniesienia skargi okrelonych w przepisach ustawy Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi.
Przyjêcie pogl¹du, ¿e za³atwienie omawianego wniosku jest czynnoci¹
materialno-techniczn¹ nie niweczy jednak mo¿liwoci wydania w takiej sprawie decyzji administracyjnej. Jak ju¿ wspomina³am, uwa¿am, ¿e powo³ana
forma prawna jest w³aciwa, je¿eli organ zamierza pozytywnie za³atwiæ
wniosek bezrobotnego, nie jest za odpowiednia w przypadku jego negatywnego rozpatrzenia. Wówczas bowiem, nale¿y przyznaæ stronie szersze uprawnienia do zaskar¿enia takiego dzia³ania organu ni¿ tylko prawo do wniesienia
skargi do s¹du administracyjnego. Postulat ten za mo¿e byæ zrealizowany
wy³¹cznie w postêpowaniu administracyjnym koñcz¹cym siê wydaniem decyzji administracyjnej, która mo¿e byæ poddana, obok kontroli s¹du administracyjnego, tak¿e weryfikacji w administracyjnym toku instancji, uruchamianym zarówno po wniesieniu odpowiednich rodków odwo³awczych
w trybie zwyk³ym, jak i w trybach nadzwyczajnych. Z punktu widzenia
ochrony interesu bezrobotnego szczególne znaczenie ma w tym przypadku
mo¿liwoæ wniesienia odwo³ania od decyzji organu I instancji odmawiaj¹cej
skierowania na szkolenie. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e kontrola s¹du administracyjnego w odniesieniu do rozstrzygniêæ uznaniowych ograniczona jest
jedynie do zbadania jej zgodnoci z prawem, bez wnikania w celowoæ rozstrzygniêcia w nim zawartego16 . Inaczej jest natomiast w postêpowaniu odwo³awczym, w którym  zgodnie z zasad¹ dwuinstancyjnoci postêpowania
 organ zobowi¹zany jest do ponownego rozpatrzenia sprawy we wszystkich
jej aspektach i nie mo¿e ograniczaæ siê jedynie do skontrolowania prawid³owoci decyzji wydanej przez organ I instancji17.
Zauwa¿yæ tak¿e nale¿y, ¿e pogl¹d o koniecznoci wydania decyzji administracyjnej w przypadku odmowy dokonania czynnoci materialno-technicznej
nie jest nowy i formu³owany by³ w orzecznictwie s¹dowym wielokrotnie18.
Przyjêcie tego pogl¹du na gruncie analizowanej sprawy wymaga jednak bli¿szego rozwa¿enia dopuszczalnoci wydania decyzji o odmowie skierowania
bezrobotnego na szkolenie w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
W tym zakresie podnieæ przede wszystkim nale¿y, ¿e co do zasady, dla
wydania decyzji administracyjnej musi istnieæ podstawa prawna okrelona
16 Na temat ograniczonego zakresu kontroli s¹dowej rozstrzygniêæ podejmowanych w ramach tzw. uznania administracyjnego zob. m.in. wyrok NSA z 4 grudnia 2009 r., I OSK 709/09,
[online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl> oraz wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2008 r.,
II SA/Wa 1116/08, ibidem.
17 Por. wyrok NSA z 29 kwietnia 1999 r., I SA/£d 112/98, LEX nr 37240 oraz wyrok NSA
z 22 marca 1996 r., SA/Wr 1996/95, ONSA 1997, nr 1, poz. 35.
18 Zob. przyk³adowo wyrok NSA z 5 lutego 2008 r., I OSK 807/07, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>; wyrok NSA z 25 lutego 1983 r. II SA 2083/82, ONSA 1983, nr 1, poz. 14 oraz
wyrok WSA w Warszawie z 16 stycznia 2004 r., II SAB 345/03, niepublikowany.
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w przepisach prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. W orzecznictwie s¹dowym
dopuszcza siê jednak mo¿liwoæ wydania decyzji w przypadku, gdy przepisy
prawa materialnego nie przewiduj¹ wprost takiej formy za³atwienia danej
sprawy, ale wtedy wydanie takiej decyzji musi z przepisu wynikaæ porednio,
np. przez wyra¿on¹ w formie czasownikowej kompetencjê organu administracji publicznej do rozstrzygniêcia sprawy (zezwala, przydziela, potwierdza, wyra¿a zgodê)19. Analizowane uprawnienie bezrobotnego wynika z art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
który pos³uguje siê zwrotem mo¿e skierowaæ, a zatem zawiera formê czasownikow¹, która porednio mog³aby wskazywaæ na dopuszczalnoæ wydania
w tej sprawie decyzji administracyjnej.
Za przyjêciem pogl¹du o dopuszczalnoci wydania decyzji o odmowie
skierowania bezrobotnego na szkolenie mo¿e przemawiaæ tak¿e i to, ¿e taka
forma zosta³a wprost przewidziana w art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przy za³atwianiu przez organ szeregu spraw zwi¹zanych z uczestnictwem bezrobotnego w tym szkoleniu i rozliczeniem finansowym w tym przedmiocie. Powo³any przepis przewiduje wydanie decyzji administracyjnej m.in. w sprawach przyznania stypendium na
okres odbywania przez bezrobotnego szkolenia, na które zosta³ skierowany
(art. 9 pkt 14 lit. b w zw. z art. 41 ust. 1), jak równie¿ zwrotu kosztów
szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy (art. 9 pkt 14 lit. c w zw. z art.
76 ust. 1 i ust. 2 pkt 4).
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, uwa¿am, ¿e forma prawna za³atwienia wniosku bezrobotnego w przedmiocie skierowania na szkolenie jest
zale¿na od wyniku jego rozpatrzenia przez organ administracji publicznej.
W sytuacji bowiem, gdy organ zamierza pozytywnie rozpatrzyæ ten wniosek,
wystarczaj¹ce jest podjêcie czynnoci materialno-technicznej, polegaj¹cej na
pisemnym zawiadomieniu bezrobotnego o uwzglêdnieniu jego wniosku.
W takim przypadku ewentualne zastrze¿enia bezrobotnego co do legalnoci
uwzglêdnienia jego wniosku mog³yby byæ zweryfikowane w trybie skargi
uprawnionego podmiotu, wniesionej do s¹du administracyjnego na podstawie
art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. W sytuacji za, gdy organ zamierza negatywnie rozpoznaæ wniosek
bezrobotnego w omawianym przedmiocie, winien wydaæ w tej sprawie decyzjê administracyjn¹, która otwiera bezrobotnemu procesow¹ mo¿liwoæ dochodzenia swoich praw zarówno przy wykorzystaniu rodków odwo³awczych
przewidzianych w kodeksie postêpowania administracyjnego, jak i w prawie
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Nale¿y przy tym podkre19 Tak m.in. w uchwale NSA z 12 padziernika 1998 r., OPS 6/98, ONSA 1999, nr 1, poz. 3
oraz uchwale NSA z 15 listopada 1999 r., OPK 24/99, ONSA 2000, nr 2, poz. 54.
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liæ, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód prawnych, aby pismo organu informuj¹ce
bezrobotnego o negatywnym za³atwieniu jego wniosku zakwalifikowaæ jako
decyzjê administracyjn¹, gdy¿ z regu³y pisma te spe³niaj¹ minimum, które
powinna zawieraæ tak¿e decyzja administracyjna, tzn. oznaczenie organu
administracji publicznej, adresata, rozstrzygniêcie oraz podpis osoby reprezentuj¹cej organ20. Ewentualny brak w takich pismach pozosta³ych elementów decyzji administracyjnej, wymienionych w art. 107 § 1 k.p.a., winien byæ
oceniany przez pryzmat wp³ywu, jaki ta wada procesowa mog³a mieæ na
wynik sprawy.

Summary
The legal form of handling an unemployed persons
application for a training referral
The paper analyses the views presented mainly in the judicial decisions
of administrative courts and highlights discrepancies concerning the legal
form of handling an unemployed persons application for a training referral.
The author claims that if an administrative body intends to issue a positive
decision regarding the application, it is sufficient to take the technical action
of notifying the unemployed person in writing that the decision regarding
the application is positive. However, the author has pointed out that if the
decision is negative, an administrative decision has to be issued to enable
the unemployed person concerned to claim their rights to file an appeal as
provided for both in the Code of Administrative Procedure and in the Administrative Court Procedure Act.

20

Por. wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., SA 1163/81, OSP 1982, nr 9, poz. 169.
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Postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce
wydawanie zawiadczeñ
Przedmiotem niniejszej publikacji jest wskazanie istoty postêpowania
wyjaniaj¹cego prowadzonego przez organ administracji publicznej w ramach procedury wydawania zawiadczenia. W kodeksie postêpowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej nie ma przepisów okrelaj¹cych
charakter prawny tego postêpowania. Ordynacja podatkowa w art. 306b § 2
oraz k.p.a. w art. 218 § 2 stanowi¹ jedynie lakonicznie, ¿e organ administracji publicznej, przed wydaniem zawiadczenia, mo¿e przeprowadziæ w koniecznym zakresie postêpowanie wyjaniaj¹ce. Termin postêpowanie wyjaniaj¹ce jest u¿ywany w doktrynie i orzecznictwie s¹dowym jako synonim
terminu postêpowanie dowodowe1. Z treci cytowanych przepisów wynika,
¿e postêpowanie wyjaniaj¹ce nie musi poprzedzaæ wydania zawiadczenia.
Ma natomiast charakter pomocniczy w sytuacji, gdy nie mo¿na ustaliæ stanu
faktycznego lub prawnego objêtego wnioskiem o wydanie zawiadczenia2.
W literaturze przedmiotu oraz w s¹dowej nauce prawa mo¿na spotkaæ pogl¹dy zarówno o dopuszczalnoci przeprowadzenia wszechstronnego postêpowania wyjaniaj¹cego, jak i o ograniczeniu tego postêpowania do sytuacji, gdy
chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego lub generalnego stanu prawnego3.
1

s. 176.

Zob. P. Przybysz, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008,

2 Zob. C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa, Warszawa 2007, s. 965.
3 Na marginesie powy¿szych wywodów trzeba wskazaæ, ¿e poza czynnociami, które
mieszcz¹ siê w kategorii postêpowania wyjaniaj¹ce przeprowadzane w niezbêdnym zakresie,
organ zawsze po otrzymaniu wniosku, a przed wydaniem zawiadczenia bêdzie musia³ rozwi¹zaæ pewne kwestie, np. sprawê zdolnoci osoby ubiegaj¹cej siê o zawiadczenie czy podstawy
prawnej do jego wydania. Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem Z.R. Kmiecika, ¿e nie jest w³aciwe odnoszenie przepisu o mo¿liwoci przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego wy³¹cznie
do wypadku opisanego w art. 218 § 1 k.p.a., a wiêc do sytuacji, gdy organ ma powiadczyæ
okolicznoci wynikaj¹ce z prowadzonej przez niego ewidencji, rejestrów b¹d innych danych
bêd¹cych w jego posiadaniu  por. Z. Kmiecik, Instytucja zawiadczenia w prawie administracyjnym, Lublin 2002, s. 82.
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Wed³ug pierwszego pogl¹du postêpowanie w sprawach wydawania zawiadczeñ, choæ jest procedur¹ uproszczon¹, ma charakter prawny zbli¿ony
do postêpowania administracyjnego. Prowadzi to do wniosku, i¿ maj¹ tu
zastosowanie zasady ogólne postêpowania administracyjnego, w tym tak¿e
zasada prawdy obiektywnej okrelona w art. 7 k.p.a., nakazuj¹ca organowi
podejmowanie wszystkich niezbêdnych kroków w celu wyjanienia stanu
faktycznego sprawy4. Przepis art. 218 § 2 k.p.a. upowa¿nia zatem do przeprowadzenia wszechstronnego postêpowania wyjaniaj¹cego przed wydaniem zawiadczenia porównywalnego w swym zakresie do postêpowania wyjaniaj¹cego w ogólnym postêpowaniu jurysdykcyjnym 5 . Stanowisko
powy¿sze w starszej literaturze przedmiotu prezentuje m.in. R. Orzechowski,
uznaj¹c, ¿e dopuszczalne jest prowadzenie przez organ administracyjny postêpowania wyjaniaj¹cego poza w³asnym zbiorem danych w celu wydania
¿¹danego zawiadczenia6. Pewne reminiscencje takiej wyk³adni art. 218 § 2
k.p.a. odnajdziemy tak¿e w uchwale NSA z 21 grudnia 1998 r.7 Podobnie
problem ujmuj¹ autorzy podrêcznika akademickiego z 2001 r. E. Bojanowski
i J. Lang: Postêpowanie wyjaniaj¹ce powinno byæ przeprowadzone zarówno
wtedy, gdy ewidencja, rejestr i inne dane posiadane przez organ s¹ wed³ug
mniemania pracownika niewystarczaj¹ce albo niepewne, jak i wtedy, gdy
trzeba potwierdziæ fakty wzglêdnie stan prawny na podstawie innych róde³
(materia³ów). [ ] Tezê tê mo¿na by podwa¿yæ, wskazuj¹c na inny ciê¿ar
gatunkowy postêpowania w sprawach rozstrzyganych decyzj¹ administracyjn¹ i postêpowania w sprawach zawiadczeñ. Nie by³oby to jednak s³uszne.
W tym drugim postêpowaniu tak¿e chodzi o sprawy wa¿ne, w tym równie¿
maj¹ce prawne znaczenie8.
W wietle drugiego pogl¹du  dominuj¹cego w nauce prawa administracyjnego  postêpowanie wyjaniaj¹ce w sprawach wydawania zawiadczeñ
powinno byæ uproszczone i pe³niæ rolê pomocnicz¹ przy ustalaniu treci zawiadczenia, za czym przemawia charakter spraw bêd¹cych przedmiotem
tego postêpowania9. Taki wniosek mo¿na tak¿e wysnuæ z literalnej wyk³adni
art. 218 § 2 in fine, który daje organowi wy³¹cznie mo¿liwoæ, a nie obliguje
do przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego i to nie w niezbêdnym, ale
koniecznym zakresie10. Konsekwencj¹ takiego za³o¿enia jest uznanie, ¿e or4
5

Por. wyrok NSA z 9 stycznia 2001 r., sygn. akt I SA 1808/99.
C. Banasiñski, Zawiadczenie jako warunek z³o¿enia wniosku o podjêcie dzia³alnoci
koncesjonowanej, Monitor Prawny 1996, nr 7, s. 239.
6 Zob. J. Borkowski, J. Jendroka, R. Orzechowski, A. Zieliñski, Kodeks postêpowania
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989, s. 799, cyt. za: B. Adamiak, J. Borkowski,
Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 799.
7 Zob. uchwa³a NSA z 21 grudnia 1998 r., sygn. akt OPR 12/98.
8 E. Bojanowski, J. Lang, Postêpowanie administracyjne. Zarys wyk³adu, Warszawa
2001, s. 83.
9 Por. R. Kêdziora, Ogólne postêpowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 404.
10 Por. Z.R. Kmiecik, op. cit., s. 82.
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gan w celu ustalenia danych niezbêdnych do wydania zawiadczenia o treci
¿¹danej przez stronê nie jest uprawniony do stosowania wprost szczegó³owych przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, zw³aszcza przepisów o postêpowaniu dowodowym.
Powszechnie w doktrynie przyjmuje siê, ¿e postêpowanie wyjaniaj¹ce,
które poprzedza wydanie zawiadczenia, ma charakter postêpowania gabinetowego i mo¿e odnosiæ siê do zbadania okolicznoci z posiadanych przez
organ ewidencji, rejestrów i innych danych lub te¿ wyjanienia, czy dane te
odnosz¹ siê do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego powiadczenia domaga siê wnioskodawca, a tak¿e ustalenia, jakiego rodzaju
ewidencja i rejestry mog¹ zawieraæ dane, oraz ustalenia ewentualnych ich
dysponentów11.
Kluczowym argumentem na poparcie powy¿szego stanowiska jest fakt,
¿e prowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego dotycz¹cego indywidualnej
sprawy s³u¿y³oby w istocie ustaleniu okrelonego stanu faktycznego i prawnego, takie za dzia³anie jest w gruncie rzeczy rozstrzygniêciem o istnieniu
lub nieistnieniu uprawnienia lub obowi¹zku, dlatego powinno nastêpowaæ
w formie decyzji administracyjnej. Nale¿y podzieliæ pogl¹d P. Przybysza, ¿e
gdyby organ prowadz¹cy postêpowanie wyjaniaj¹ce w sprawie wydania zawiadczenia powzi¹³ w¹tpliwoci co do indywidualnego stanu prawnego,
mo¿e byæ zobowi¹zany do ich rozstrzygniêcia decyzj¹ administracyjn¹12.
Inny argument przytaczaj¹ W. Chrócielewski i J.P. Tarno. Wed³ug nich
samo pojêcie postêpowanie wyjaniaj¹ce jest stosowane w przepisach
k.p.a. na oznaczenie czynnoci procesowych zmierzaj¹cych do ustalenia rzeczywistego stanu sprawy skomplikowanej, tzn. sprawy, która nie mo¿e byæ
rozstrzygniêta w oparciu o dowody przedstawione ³¹cznie z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania lub na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych lub znanych z urzêdu organowi, przed którym toczy siê postêpowanie,
b¹d mo¿liwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporz¹dza ten
organ. Postêpowanie wyjaniaj¹ce prowadzi siê zatem w takich sprawach,
które nie mog¹ byæ jednoznacznie ocenione pod wzglêdem faktycznym
i prawnym przez organ administracji publicznej prowadz¹cy postêpowanie.
Nie prowadzi siê postêpowania wyjaniaj¹cego w sprawach, które powinny
byæ za³atwione bezzw³ocznie13.
Maj¹c powy¿sze uwagi na wzglêdzie, mo¿na spróbowaæ okreliæ ramy
prawne tego postêpowania. Analiza orzecznictwa s¹dów administracyjnych
11 Bior¹c pod uwagê podzia³ postêpowania wyjaniaj¹cego na postêpowanie przeprowadzane w ramach postêpowania gabinetowego i na rozprawie administracyjnej, nale¿y uznaæ, ¿e
postêpowanie wyjaniaj¹ce w sprawie wydawania zawiadczeñ mieci siê w pierwszej kategorii
pojêciowej  por. wyrok NSA z 9 maja 2002 r., sygn. akt II SA 944/00.
12 P. Przybysz, op. cit., s. 434-435.
13 Zob. szerzej W. Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2006, s. 288.
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prowadzi do wniosku, ¿e podstawow¹ granic¹ postêpowania wyjaniaj¹cego
prowadzonego zgodnie z art. 218 § 2 k.p.a. s¹ fakty i okolicznoci wynikaj¹ce
z aktualnie posiadanych przez organ ewidencji, rejestru czy zbioru danych.
Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 3 padziernika 2001 r.14
jednoznacznie wskaza³, ¿e wystawienie zawiadczenia okrelonej treci konkretnemu podmiotowi mo¿e byæ poprzedzone postêpowaniem wyjaniaj¹cym,
którego zakres wynikaæ bêdzie nie tylko z ¿¹dania osoby zainteresowanej,
lecz równie¿ z oceny mo¿liwoci jego spe³nienia przez organ. Postêpowanie
wyjaniaj¹ce prowadzone zgodnie z art. 218 § 2 k.p.a. musi siê zatem odnosiæ
do faktów i okolicznoci wynikaj¹cych z posiadanych przez organ ewidencji,
rejestru czy zbioru danych. G³ówn¹ rolê przy ustalaniu treci zawiadczenia
pe³ni¹ dane z ewidencji, rejestru i zbioru dokumentów bêd¹cych w posiadaniu organu w³aciwego do wydania zawiadczenia. Jak trafnie podniós³ WSA
w Warszawie w wyroku z 28 listopada 2007 r.: Organ wydaj¹cy zawiadczenie nie prowadzi postêpowania dowodowego, lecz potwierdza fakty albo stan
prawny, wynikaj¹cy z prowadzonej przez organ dokumentacji znajduj¹cej siê
w jego posiadaniu. Organ przeprowadza postêpowanie wyjaniaj¹ce tylko
w zakresie koniecznym, który potwierdzi treæ, której ¿¹da wnioskodawca15.
Z pogl¹dem tym zbie¿ne jest stanowisko NSA wyra¿one w uzasadnieniu
wyroku z 25 padziernika 2000 r.16, które sprowadza siê do stwierdzenia ¿e
konieczne postêpowanie wyjaniaj¹ce, o jakim mowa w art. 218 § 2 k.p.a.,
nie mo¿e byæ substytutem danych wynikaj¹cych z prowadzonych przez w³aciwy organ ewidencji rejestrów b¹d innych danych znajduj¹cych siê w jego
posiadaniu, o jakich mowa w art. 218 § 1 k.p.a. Wobec powy¿szego w postêpowaniu tym nie mo¿na stosowaæ zasady w³aciwej dla ogólnego postêpowania jurysdykcyjnego dopuszczania jako dowód wszystkiego, co mo¿e przyczyniæ siê do wyjanienia sprawy. Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z 15
grudnia 2008 r.17 wskaza³, ¿e postêpowanie wyjaniaj¹ce spe³nia tylko rolê
pomocnicz¹ przy ustalaniu treci zawiadczenia, g³ówn¹ rolê pe³ni¹ dane
z ewidencji rejestru, zbioru dokumentów lub zbioru danych utrwalonych
innymi technikami.
Podobne stanowisko orzecznictwo s¹dowe prezentuje w stosunku do zakresu postêpowania wyjaniaj¹cego poprzedzaj¹cego wydanie zawiadczenia
na gruncie Ordynacji podatkowej. Naczelny S¹d Administracyjny, charakteryzuj¹c istotê postêpowania wyjaniaj¹cego, o którym mowa w art. 306b § 2
Ordynacji, wskaza³: Jego istota sprowadza siê bowiem do badania okolicznoci wynikaj¹cych z posiadanych przez organ ewidencji, rejestrów i innych
danych pod k¹tem mo¿liwoci urzêdowego stwierdzenia znanych faktów lub
14
15
16
17

Wyrok
Wyrok
Wyrok
Wyrok

NSA z 3 padziernika 2001 r., sygn. akt I SA 208/01.
WSA w Warszawie z 28 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 810.
NSA z 25 padziernika 2000 r., sygn. akt V SA 760/00.
NSA z 15 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1316/08.
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stanu prawnego, w zakresie danych, które pozostaj¹ w dyspozycji organu
maj¹cego wydaæ zawiadczenie. W konsekwencji tego, czynione przez organ
ustalenia s¹ ograniczone  bowiem wydaj¹cy zawiadczenie organ nie ma
kompetencji do wykorzystywania na potrzeby jego wystawienia danych, które nie znajduj¹ siê w dyspozycji tego organu. Tym samym wiêc do postêpowania tego nie maj¹ zastosowania zasady gromadzenia dowodów w szczególnoci art. 180, które uregulowane zosta³y w przepisach dzia³u IV (art. 306k)
Ordynacji podatkowej. W konsekwencji tego, w sytuacji gdy dane niezbêdne
do wydania zawiadczenia nie znajduj¹ siê w dyspozycji organu, który zawiadczenie to ma wydaæ b¹d te¿ gdy stwierdzony zostanie brak zgodnoci
miêdzy treci¹ ¿¹dania a stanem rzeczy wynikaj¹cym z ewidencji, rejestrów
lub innych danych znajduj¹cych siê w jego posiadaniu organ ten odmawia
wydania zawiadczenia, podstawê do czego stanowi art. 306c Ordynacji podatkowej18.
W przypadku zawiadczeñ wydanych w oparciu o przepisy dzia³u VIIIa
Ordynacji podatkowej w niektórych sytuacjach przeprowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego bêdzie nie tylko fakultatywne, ale wrêcz obligatoryjne.
Prezentowane stanowisko wynika m.in. z analizy treci art. 306e § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zawiadczenie o niezaleganiu w podatkach
lub stwierdzaj¹ce stan zaleg³oci wydaje siê na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów
podatkowych. Przed wydaniem tego typu zawiadczeñ zgodnie z art. 306e § 2
Ordynacji podatkowej ustala siê, czy w stosunku do wnioskodawcy nie jest
prowadzone postêpowanie maj¹ce na celu ustalenie lub okrelenie wysokoci
jego zobowi¹zañ podatkowych19.
Zgodnie z pogl¹dami doktryny, zawiadczenie o niezaleganiu z zap³at¹
podatków lub stwierdzaj¹ce stan zaleg³oci podatkowych musi uwzglêdniaæ
stan dokumentacji organu podatkowego oraz informacji uzyskanych w drodze pomocy prawnej. Przed wydaniem takich zawiadczeñ wyranego i dok³adnego sprawdzenia wymaga stan postêpowañ podatkowych wszczêtych
i prowadzonych przeciwko podatnikowi, poniewa¿ informacje o nich mog¹
znaleæ siê w treci zawiadczenia, bez wzglêdu na to, czy wnioskodawca
tego ¿¹da³, czy nie20.
Pojawia siê w tym miejscu pytanie, w jakiej formie organ prowadz¹cy
postêpowanie wyjaniaj¹ce powinien zwróciæ siê do innego organu o informacje niezbêdne do wydania zawiadczenia? Pewn¹ wskazówk¹ w tym zakresie
18
19

Wyrok NSA z 26 wrzenia 2007 r., sygn. akt V SA 825/07.
Por. B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa,
Komentarz 2008, Wroc³aw 2008, s. 1120.
20 Por. § 8 ust. 3 wytycznych Ministra Finansów z dnia 30 maja 1997 r. w sprawie zasad
i trybu wydawania zawiadczeñ przez urzêdy skarbowe (Dz.Urz. Ministerstwa Finansów
z 5 czerwca 1997 r.). Analogicznie: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat,
M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007, s. 909.
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mog¹ byæ wytyczne Ministra Finansów z 30 maja 1997 r. w sprawie zasad
i trybu wydawania zawiadczeñ przez urzêdy skarbowe, gdzie w § 9 ust. 1
czytamy: Zwrócenie siê w³aciwego urzêdu skarbowego do innego urzêdu
o podanie informacji niezbêdnej do wydania zawiadczenia, jak i przekazanie
¿¹danej informacji innemu urzêdowi, powinno byæ dokonane telefonicznie,
teleksem lub telefaksem i odnotowane w ewidencji prowadzonej przez ten
organ ze wskazaniem urzêdu oraz treci otrzymanej lub ¿¹danej informacji,
a tak¿e nazwiska pracownika innego urzêdu, któremu przekazano informacje lub ¿¹danie podania informacji. Przekazane informacje powinny byæ niezw³ocznie potwierdzone pisemnie21 . Bior¹c pod uwagê znaczny stopieñ odformalizowania postêpowania wyjaniaj¹cego, powy¿sze regulacje nale¿y
uznaæ za prawid³owe.
Prezentowane pogl¹dy s¹dowej nauki prawa wskazuj¹ na ograniczenia
ram postêpowania dowodowego w stosunku do zakrelonych w art. 7586
k.p.a. Nale¿y w tym miejscu zgodziæ siê z pogl¹dem P. Przybysza, ¿e ¿¹danie
wydania zawiadczenia nie mo¿e prowadziæ do koniecznoci zebrania przez
organ administracji nowych informacji, jakkolwiek mo¿e siê wi¹zaæ z potrzeb¹ aktualizacji lub przetworzenia posiadanych danych22.
Warto zauwa¿yæ, ¿e obecnie w praktyce administracyjnej zaznacza siê
tendencja do informatyzacji zasobów ewidencyjnych. To w³anie nowe rodki
komunikacji sta³y siê sprzymierzeñcem pracowników organów prowadz¹cych
archiwizacjê danych, daj¹c mo¿liwoæ tworzenia usystematyzowanych baz
danych, które usprawniaj¹ zarówno gromadzenie, jak i udostêpnianie informacji o posiadanych zasobach. Z dnia na dzieñ ronie liczba u¿ytkowników
komputerów, a Internet coraz chêtniej jest wykorzystywany jako najwygodniejsza i najszybsza droga zdobycia informacji. Akty normatywne okrelaj¹ce
w³aciwoæ poszczególnych organów czêsto okrelaj¹ zakres prowadzonych
ewidencji w formie elektronicznej. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj przyjêta przez Sejm RP 17 lutego 2005 r. ustawa o informatyzacji dzia³alnoci
realizuj¹cych zadania publiczne23. W dniu 21 kwietnia 2007 r. wesz³o w ¿ycie
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów o Planie informatyzacji pañstwa na lata
2007-2010, wydane w oparciu o powy¿sz¹ ustawê24. Jednym z kluczowych
celów zawartych w Planie jest m.in. wprowadzenie nowej us³ugi w postaci
e-zawiadczenia.
21
22
23

Ibidem.
P. Przybysz, op. cit., s. 433.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoci realizuj¹cych zadania
publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565); zob. tak¿e dokument rz¹dowy pt. Strategia Rozwoju Kraju
20072015, [online] <www.ukie.gov.pl>, dostêp 27 padziernika 2009 r.
24 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28 marca 2007 r., wydane na podstawie art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne (Dz.U. z 2007 r., nr 61, poz. 414).
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Prowadzenie przez organ ewidencji w formie elektronicznej u³atwia
sprawne okrelenie, czy informacje, których urzêdowego powiadczenia ¿¹da
wnioskodawca, znajduj¹ siê w zasobach informatycznych organu, ewentualnie  kto jest ich dysponentem25. Przy tak w¹sko zakrelonym zakresie
postêpowania wyjaniaj¹cego obowi¹zek wydania zawiadczenia ze wzglêdu
na interes prawny osoby ubiegaj¹cej siê o zawiadczenie w urzêdowym potwierdzeniu okrelonych faktów lub stanu prawnego spoczywa na organie
administracyjnym jedynie wówczas, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo
stanu prawnego, które wynikaj¹ z prowadzonych przez ten organ ewidencji,
rejestrów b¹d z innych danych znajduj¹cych siê w jego posiadaniu26.
Pojawia siê w tym miejscu pytanie: czy mo¿liwe jest w postêpowaniu
wyjaniaj¹cym poprzedzaj¹cym wydanie zawiadczenia dopuszczenie dowodu
strony w celu odtworzenia informacji, które winny znaleæ siê w siedzibie
organu, a których z niewyjanionych przyczyn nie ma? Pogl¹dy doktryny
oraz judykatury nie s¹ w tym wzglêdzie jednolite.
Literalna wyk³adnia treci art. 218 k.p.a. daje odpowied negatywn¹.
Potwierdzenie takiego stanowiska odnajdujemy w orzecznictwie NSA. W wyroku z 25 padziernika 2000 r. NSA, dokonuj¹c wyk³adni wspominanego
przepisu, podkreli³, ¿e konieczne postêpowanie wyjaniaj¹ce, o jakim mowa
w art. 218 § 1 k.p.a., nie mo¿e byæ substytutem danych wynikaj¹cych
z prowadzonych przez w³aciwy organ ewidencji, rejestrów b¹d innych danych znajduj¹cych siê w jego posiadaniu27. Analogicznie wypowiedzia³ siê
NSA w wyroku z 28 padziernika 1997 r.28, podnosz¹c, ¿e odmowa wydania
zawiadczenia potwierdzaj¹cego zamieszkanie i pracê w gospodarstwie rolnym nie narusza przepisów art. 217219 k.p.a., je¿eli urz¹d gminy nie posiada ¿adnych dokumentów (rejestrów, ewidencji) pozwalaj¹cych na potwierdzenie faktu przymusowej pracy osoby w gospodarstwie rolnym w czasie
ostatniej wojny, mimo ¿e wnioskodawca mo¿e w inny sposób udokumentowaæ
ten fakt29. Dobitnie sytuacjê tê uj¹³ NSA w wyroku z 31 sierpnia 2006 r.30
wskazuj¹c, ¿e okrelenie danych znajduj¹cych siê w posiadaniu organu admi25 Por. wyrok NSA z 25 padziernika 2000 r., sygn. akt V SA 760/00. Z uzasadnienia:
Konieczne postêpowanie wyjaniaj¹ce odnosiæ siê mo¿e do zbadania okolicznoci wynikaj¹cych
z posiadanych przez organ ewidencji, rejestrów i innych danych czy te¿ wyjanienia, czy dane te
odnosz¹ siê do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego powiadczenia domaga siê
wnioskodawca, a tak¿e ustalenia, jakiego rodzaju ewidencja i rejestry mog¹ zawieraæ ¿¹dane
dane, i ustalenia ewentualnych dysponentów.
26 Por. wyrok NSA z 14 kwietnia 1999 r., sygn. akt SA/Sz 728/98.
27 Wyrok NSA z 25 padziernika 2000 r., sygn. akt V SA 760/00.
28 Wyrok NSA z 28 padziernika 1997 r., sygn. akt II SA/Gd 1331/96.
29 Analogiczne stanowisko mo¿na odnaleæ w uzasadnieniu wyroku NSA z 27 kwietnia
1999 r. (sygn. akt III SA 5699/98): W postêpowaniu o wydanie zawiadczenia o uzyskaniu
pozwolenia na broñ organ policji musi ograniczyæ siê do zbadania faktu, czy pozwolenie zosta³o
wydane.
30 Wyrok WSA z 31 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Wa 1126/06.
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nistracji publicznej nie mo¿e byæ rozumiane dowolnie i rozszerzaj¹co poprzez
obejmowanie nimi tak¿e danych dostarczonych w³aciwemu organowi przez
osobê ubiegaj¹c¹ siê o zawiadczenie w celu potwierdzenia faktów z tych
danych wynikaj¹cych31. Wynika z tego, ¿e danymi znajduj¹cymi siê w posiadaniu organu administracji nie s¹ dane dostarczone w³aciwemu organowi
przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o zawiadczenie w celu potwierdzenia faktów
wynikaj¹cych z tych danych. Jak trafnie wskaza³ WSA w Gdañsku w wyroku
z 26 wrzenia 2007 r.: Nie mo¿na przyj¹æ, ¿e owiadczenie strony powiadczone przez organ administracji jest zawiadczeniem. Podobnie nie mo¿na
uznaæ za zawiadczenie kopii dokumentów archiwalnych uwierzytelnionych
przez organ administracji32.
W wietle wy¿ej wymienionych orzeczeñ konieczne postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce wydanie zawiadczenia sprowadza siê w istocie do
mechanicznej konfrontacji ¿¹dania wnioskodawcy z posiadanymi przez organ
dokumentami. Gdy dowody posiadane przez organ nie pozwalaj¹ na
uwzglêdnienie wniosku, organ ten mo¿e wydaæ jedynie postanowienie o odmowie wydania zawiadczenia33.
W najnowszym orzecznictwie NSA mo¿na tak¿e wskazaæ przyk³ady bardziej elastycznego rozumienia omawianego przepisu. W wyroku z 1 grudnia
2006 r.34 NSA podniós³, ¿e postêpowanie wyjaniaj¹ce powinno zmierzaæ
w kierunku ustalenia stanu faktycznego i prawnego wymagaj¹cego potwierdzenia zawiadczeniem. W jego toku mo¿na wykorzystaæ rodki dowodowe,
stosuj¹c odpowiednio przepisy o postêpowaniu dowodowym zawarte w k.p.a.
Odpowiednioæ stosowania tych przepisów podyktowana jest uproszczonym
charakterem postêpowania w sprawie wydawania zawiadczeñ, które ma
wy³¹cznie formê tzw. postêpowania gabinetowego. W wietle tego stanowiska
postêpowanie wyjaniaj¹ce przeprowadza siê w takich sprawach, które nie
mog¹ byæ jednoznacznie ocenione pod wzglêdem faktycznym i prawnym przez
organ administracji publicznej, albo co do istnienia interesu prawnego35.
31 Podobnie E. Ochendowski, Postêpowanie administracyjne, ogólne, egzekucyjne i s¹dowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruñ 2008, s. 222.
32 Wyrok WSA w Gdañsku z 26 wrzenia 2007 r., sygn. akt III SA/Gd 249/07; por. wyrok
NSA z 16 stycznia 2009 r., sygn. akt I GSK 94/08.
33 Por. wyrok NSA z 30 marca 2001 r., sygn. akt III SA 2456/00.
34 Wyrok NSA z 1 grudnia 2006 r., sygn. akt I OSK 1227/06. Identyczne stanowisko
prezentuje NSA w wyroku z 9 maja 2002 r., sygn. akt II SA 944/00.
35 Przyk³adem takiego rozumienia postêpowania wyjaniaj¹cego poprzedzaj¹cego wydanie
zawiadczenia mo¿e byæ orzeczenie SN z 22 stycznia 2001 r. (sygn. akt III RN 72/00),
w którym s¹d stwierdzi³, ¿e dopuszczalne jest przeprowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego
zmierzaj¹cego do pozbawienia skutków prawnych zawiadczenia, którym wdowa po kombatancie wykazuje uprawnienia kombatanckie jej zmar³ego mê¿a. W uzasadnieniu swojego stanowiska SN podniós³, ¿e w sprawie, w której wdowa po kombatancie wykazuje ustawowy stan
faktyczny jej uprawnienia w drodze zawiadczenia potwierdzaj¹cego uprawnienia kombatanckie jej mê¿a, jest dopuszczalne przeprowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego zmierzaj¹cego
do pozbawienia skutków prawnych tego zawiadczenia. Nie bêdzie to wówczas bezporednie
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Nasuwa siê w tym miejscu pytanie, czy je¿eli organ wydaj¹cy zawiadczenie
przeprowadza postêpowanie wyjaniaj¹ce, by móc stwierdziæ okrelone okolicznoci, to czy przypadkiem nie ingeruje tym samym w sferê kompetencji
innego organu, tego mianowicie, któremu zawiadczenie ma byæ prze³o¿one
jako rodek dowodowy. Kolejna w¹tpliwoæ zwi¹zana jest z charakterem
prawnym zawiadczenia jako dokumentu urzêdowego z za³o¿enia wystawianego na podstawie posiadanych przez organ dokumentów, ewidencji oraz
zbiorów danych, powiadczaj¹cych okrelony stan faktyczny w oparciu
o zeznania wiadków.
Z pomoc¹ w rozstrzygniêciu powy¿szych w¹tpliwoci przychodzi orzecznictwo NSA. W wyroku z 21 lipca 2005 r.36 NSA, powo³uj¹c siê na wczeniejsze orzecznictwo s¹dowoadministracyjne, wskaza³, ¿e na postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce wydanie b¹d odmowê wydania zawiadczenia
sk³adaj¹ siê czynnoci o charakterze materialno-technicznym. Nie mo¿na
drog¹ zawiadczenia wywo³aæ skutków kszta³tuj¹cych stosunki prawne, tj.
przyznawaæ albo ograniczyæ b¹d pozbawiæ uprawnienia. Wynika z tego jednoznacznie, ¿e organem uprawionym do przeprowadzenia dowodu w rozumieniu
art. 75 k.p.a. powinien byæ organ w³aciwy do rozstrzygniêcia sprawy w drodze decyzji. Tylko taki organ bêdzie uprawniony do oceniania zebranych
w sprawie dowodów i dokonywania na ich podstawie w³adczego ustalenia.
Na uwagê w tym wzglêdzie zas³uguje tak¿e wyrok NSA z 19 wrzenia
1988 r.37, w którym s¹d uzna³, ¿e zawiadczenie wystawione przez Naczelnika Wydzia³u Archiwum Wojewódzkiego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych,
stwierdzaj¹ce, ¿e na podstawie zeznañ wiadków i zeznañ samego zainteresowanego ustalono, i¿ bra³ on udzia³ w walkach o utrwalenie w³adzy ludowej,
nie stanowi dokumentu urzêdowego w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. Dokumentem takim natomiast jest zawiadczenie tego organu, wskazuj¹ce  na
podstawie przechowywanych przezeñ dokumentów archiwalnych  na konkretne fakty, zdarzenia i akcje z okresu walk o utrwalenie w³adzy ludowej,
w których dana osoba bra³a bezporedni udzia³. W uzasadnieniu s¹d podniós³, ¿e dowód z zeznañ wiadków powinien przeprowadziæ wy³¹cznie organ
w³aciwy do rozstrzygniêcia sprawy w drodze decyzji, a inny organ tylko na
wezwanie organu w³aciwego i tylko jeli charakter sprawy nie wymaga
postêpowanie weryfikacyjne w trybie art. 25 ust. 4 ustawy kombatanckiej, bo prowadzenie
takiego postêpowania w stosunku do osoby zmar³ej nie jest dopuszczalne, bêdzie to natomiast
ustalenie przes³anki rozstrzygniêcia sprawy w przedmiocie uprawnieñ przys³uguj¹cych wdowie,
a w istocie  w wypadku ustalenia negatywnego  rozstrzygniêcie o odmowie wydania zawiadczenia potwierdzaj¹cego uprawnienia, zgodnie z art. 22 ust. 2 w zwi¹zku z art. 20 ust. 3 i art.
25 ust. 4 ustawy kombatanckiej. Na dopuszczalnoæ przeprowadzenia takiego swoistego przeciwdowodu w ramach postêpowania wyjaniaj¹cego poprzedzaj¹cego wydanie zawiadczenie
w ocenie s¹du zezwala ww. ustawa.
36 Wyrok NSA z 21 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1777/04.
37 Wyrok NSA z 19 wrzenia 1988 r., sygn. akt II SA 1947/87.
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dokonania tej czynnoci przed organem w³aciwym do rozstrzygniêcia sprawy (art. 52 i 53 k.p.a). Wobec powy¿szego ustalanie stanu faktycznego w celu
wydania zawiadczenia w oparciu o osobowe ród³a dowodowe w istocie ingeruje w zakres uprawnieñ decyzyjnych organu uprawnionego do w³adczego
rozstrzygniêcia sprawy administracyjnej.
Analogiczny sposób mylenia prezentuje NSA w nowszym orzecznictwie
s¹dowym. W wyroku z 25 maja 2006 r.38 s¹d wskaza³, ¿e w postêpowaniu
wyjaniaj¹cym o wydanie zawiadczenia nie jest mo¿liwe wyjanianie istotnych okolicznoci dotycz¹cych rozbie¿noci co do daty dokonania op³aty za
korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Ustalenie daty
dokonania tej wp³aty wymaga³oby bowiem przeprowadzenia ustaleñ w urzêdzie pocztowym, byæ mo¿e za pomoc¹ ró¿nych rodków dowodowych. Wykracza³oby to znacznie poza dopuszczalny zakres postêpowania, o którym mowa
w art. 218 § 2 k.p.a.
W wietle powy¿szych orzeczeñ mo¿na postawiæ tezê, ¿e zawiadczenie
wydane przez organ w oparciu o ustalenia dokonane w ramach postêpowania
wyjaniaj¹cego, przeprowadzonego zgodnie z zasad¹ prawdy obiektywnej
oraz regu³¹ okrelon¹ w art. 75 k.p.a., nie mo¿e byæ uznane za zawiadczenie
wydane w celu urzêdowego powiadczenia okrelonego stanu faktycznego lub
prawnego na podstawie posiadanych przez organ dokumentów. W konsekwencji takiego sposobu rozumowania tego typu zawiadczenie nie mo¿e
stanowiæ dokumentu urzêdowego w rozumieniu art. 76 § 1 k.p.a. Wed³ug
tego przepisu dokumentem urzêdowym jest dokument sporz¹dzony przez
powo³any do tego organ w jego zakresie dzia³ania lub w zakresie spraw
poruczonych mu z mocy prawa. Trudno nadaæ walor dokumentu urzêdowego
zawiadczeniu wydanemu z naruszeniem przepisów dotycz¹cych w³aciwoci organu.
Wynika z tego, ¿e granic¹ postêpowania wyjaniaj¹cego prowadzonego
zgodnie z art. 218 § 2 k.p.a. s¹ okolicznoci, które mog¹ byæ przedmiotem
oceny i ustaleñ w ogólnym postêpowaniu jurysdykcyjnym. Niedopuszczalne
jest postêpowanie wyjaniaj¹ce w sprawie o wydanie zawiadczenia co do
kwestii rozstrzyganych decyzj¹ administracyjn¹39. Z istoty charakteru prawnego zawiadczenia wynika, ¿e obowi¹zek wydania na podstawie art. 217 § 2
pkt 2 i art. 218 § 2 k.p.a. zawiadczenia urzêdowo potwierdzaj¹cego okrelone fakty lub stan prawny nie dotyczy okolicznoci, których ustalenie i ocena
nastêpuj¹ w postêpowaniu jurysdykcyjnym w sprawie rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia40.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e postêpowanie uproszczone w sprawie wydawania
zawiadczeñ ma charakter subsydiarny w stosunku do ogólnego postêpowa38
39
40

Wyrok NSA z 25 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 41/06.
Por. wyrok SN z 2 kwietnia 2003 r., sygn. akt III RN 51/02.
Wyrok NSA z 16 wrzenia 2005 r., sygn. akt II OSK 36/05.

Postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce wydawanie zawiadczeñ

375

nia jurysdykcyjnego. Zwróci³ na to uwagê NSA w wyroku z 15 wrzenia 1997
r., podnosz¹c, ¿e postêpowania wyjaniaj¹cego, o którym mowa w dziale VII
k.p.a., nie mo¿na uto¿samiaæ z postêpowaniem administracyjnym, o jakim
mowa w dziale II k.p.a., kiedy to organ przed wydaniem decyzji ma obowi¹zek dok³adnego ustalenia stanu faktycznego w oparciu o ocenê przeprowadzonych dowodów. Postêpowanie wyjaniaj¹ce, o jakim mowa w art. 218
k.p.a., musi ograniczaæ siê tylko do takiego postêpowania, które pozwoli na
urzêdowe stwierdzenie znanych faktów lub stanu prawnego41. Potwierdzenie
tego stanowiska znajdziemy w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z 23
marca 2006 r.42, w którym czytamy, ¿e przedmiotem postêpowania wyjaniaj¹cego w sprawach zawiadczeñ nie mo¿e byæ analizowanie zmian w stanie
prawnym i wyprowadzanie z tego odpowiednich wniosków ani dokonywanie
ocen prawnych. Tak samo wypowiedzia³ siê WSA w Warszawie w wyroku
z 25 lutego 2005 r.43, konkluduj¹c, ¿e skoro zawiadczenie stanowi urzêdowe
potwierdzenie pewnego stanu rzeczy, to nale¿y uznaæ, ¿e skoro problematyka, której dotyczy ¿¹danie strony, jest sporna, to wydanie zawiadczenia
zgodnie z ¿¹daniem nie jest mo¿liwe. Trafnie zauwa¿a K. Chor¹¿y: mo¿liwoæ przeprowadzenia przez organ postêpowania wyjaniaj¹cego (dowodowego) w sprawie o wydanie zawiadczenia odnosi siê jedynie do sytuacji, gdy
chodzi o potwierdzenie stanu faktycznego lub generalnego stanu prawnego.
Prowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego odnonie do indywidualnego stanu prawnego (w celu stwierdzenia indywidualnego stanu prawnego) s³u¿y
bowiem w gruncie rzeczy jego ustaleniu. Ustalanie indywidualnego stanu
prawnego nie jest za niczym innym jak rozstrzygniêciem o istnieniu lub
nieistnieniu uprawnienia lub obowi¹zku, w zwi¹zku z czym powinno przybieraæ formê decyzji administracyjnej, a nie zawiadczenia44.
Pojawia siê jednak w tym miejscu pytanie: jak powinno wygl¹daæ postêpowanie wyjaniaj¹ce poprzedzaj¹ce wydanie zawiadczenia w sytuacji, gdy
wnioskodawca jest ju¿ stron¹ ogólnego postêpowania jurysdykcyjnego, a stan
faktyczny lub prawny, którego powiadczenia ¿¹da wnioskodawca, jest zbie¿ny z przedmiotem tego postêpowania?
Nale¿y przyj¹æ, ¿e jeli wnioskodawca domaga siê wydania zawiadczenia, gdy stan faktyczny nie jest jasny i sprawa wymaga przeprowadzenia
postêpowania wyjaniaj¹cego oraz rozstrzygniêcia w formie decyzji, to nie
jest dopuszczalne, aby organ w³aciwy w sprawie indywidualnej rozstrzyganej w drodze administracyjnej potwierdza³ poszczególne ustalenia na podsta41
42
43

Wyrok NSA z 15 wrzenia 1997 r., sygn. akt II SA/Gd 1241/96.
Wyrok WSA z 23 marca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 63/05.
Wyrok WSA z 25 lutego 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 775/04 oraz wyrok SN z 2 kwietnia
2003 r., sygn. akt III RN 51/02.
44 Zob. K. Chor¹¿y, Wydawanie zawiadczeñ  kwestie nie rozstrzygniête w literaturze,
Samorz¹d Terytorialny 2000, nr 6, s. 70 i nast.

376

Przemys³aw Krzykowski

wie przeprowadzonych dowodów w formie zawiadczenia. Stanowisko powy¿sze zbie¿ne jest z pogl¹dem wyra¿onym przez WSA w Warszawie w wyroku
z 20 sierpnia 2008 r.45, w którym s¹d co prawda nie wykluczy³, i¿ wnioskodawca mo¿e mieæ interes prawny w powiadczaniu okrelonych faktów bêd¹cych przedmiotem oceny w postêpowaniu jurysdykcyjnym. Podkreli³ jednak,
¿e wydanie zawiadczenia przez organ w takiej sytuacji w istocie zmierza do
uzyskania przez wnioskodawcê merytorycznego rozstrzygniêcia kwestii spornej, niezale¿nie od wyniku tocz¹cego siê postêpowania. Uwzglêdnienie ¿¹dania wnioskodawcy w tym przypadku nie mo¿e mieciæ siê w prawnych ramach zawiadczenia, którego istot¹ jest nie ocena, nie weryfikacja,
a informacja oparta na posiadanych przez organ danych. Skoro zatem istnienia okrelonego stanu faktycznego organ nie stwierdzi³, a zmierzaj¹ce do
tego ustalenia postêpowania administracyjne nadal trwaj¹, organ obowi¹zany jest wydaæ postanowienie odmowne, o którym mowa w art. 219 k.p.a.46
Kolejnym zagadnieniem wymagaj¹cym rozstrzygniêcia jest pytanie, jak
powinien post¹piæ organ w sytuacji, gdy w ewidencji organu istniej¹ dane,
które wnioskodawca kwestionuje. W takim przypadku konsekwentnie nale¿y
uznaæ, ¿e wydanie zawiadczenia o treci ¿¹danej przez wnioskodawcê jest
niedopuszczalne. Jak ju¿ wspomniano, nie jest bowiem mo¿liwe ustalenie
spornych okolicznoci w drodze postêpowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o dzia³ VII k.p.a., które nie jest postêpowaniem jurysdykcyjnym i ma charakter uproszczony.
Ostatni¹ granic¹ postêpowania wyjaniaj¹cego prowadzonego zgodnie
z art. 218 § 2 k.p.a. s¹ kompetencje do wydawania zawiadczenia przez inny
organ. Na gruncie postêpowania w sprawie wydawania zawiadczeñ mo¿na
postawiæ tezê, ¿e zakres w³aciwoci rzeczowej organu jest okrelony przez
przepisy obliguj¹ce organ do prowadzenia ewidencji, kartotek czy zbiorów
danych. Zgodnie bowiem z art. 218 § 1 k.p.a., organ obowi¹zany jest wydaæ
zawiadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego wynikaj¹cego z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów b¹d z innych
danych znajduj¹cych siê w jego posiadaniu. W tym znaczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aciwoæ organu do wydawania zawiadczeñ to w³aciwoæ do
powiadczania w formie dokumentu urzêdowego posiadanych informacji. Jeli organ próbowa³by dokonywaæ ustaleñ na podstawie dokumentacji znajduj¹cej siê w zasobach innego organu, wkracza³by w kompetencje tego organu.
Na tê okolicznoæ zwraca uwagê WSA w Warszawie w wyroku z 8 wrzenia
2004 r.47, stwierdzaj¹c, ¿e je¿eli potwierdzenia okrelonych faktów lub stanu
prawnego nie mo¿na dokonaæ na podstawie danych bêd¹cych w posiadaniu
45
46
47

Wyrok WSA w Warszawie z 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 333/08.
Por. wyrok NSA z 21 lipca 2005 r., sygn. akt OSK 1777/04.
Wyrok WSA z 8 wrzenia 2004 r., sygn. akt II SA 2708/02. Identyczne stanowisko
znajdziemy w wyroku NSA z 16 marca 1999 r., sygn. akt III SA 955/98.
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organu z uwagi na istotê jego dzia³alnoci, organ ten mo¿e uchyliæ siê od
wydania zawiadczenia. Nie ma on obowi¹zku prowadzenia w tej sytuacji
postêpowania obejmuj¹cego czynnoci wyjaniaj¹ce i ocenê dowodów, a dzia³ania takie nale¿a³oby uznaæ za niedopuszczalne, gdyby wkracza³y one
w kompetencje innych organów.

Podsumowanie
Zakres postêpowania wyjaniaj¹cego, które przed wydaniem zawiadczenia mo¿e w koniecznym zakresie przeprowadziæ organ zgodnie z art. 218 § 2
k.p.a. lub art. 306b § 2 Ordynacji podatkowej, dosyæ istotnie ró¿ni siê od
zakresu postêpowania dowodowego prowadzonego przez organ zgodnie z zasad¹ prawdy obiektywnej w ramach ogólnego postêpowania jurysdykcyjnego.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e natura zawiadczenia jako dokumentu urzêdowego wyklucza, aby mia³ on charakter aktu administracyjnego kszta³tuj¹cego sytuacjê prawn¹ wnioskodawcy. W konsekwencji  ja podnosi s¹dowa nauka
prawa  czynnoci wyjaniaj¹ce organu poprzedzaj¹ce wydanie tego dokumentu nie mog¹ zmierzaæ do ustalania stanu faktycznego za pomoc¹ okrelonych w procedurze administracyjnej róde³ dowodowych, ale do sprawdzenia,
czy ¿¹danie urzêdowego powiadczenia stanu faktycznego i prawnego przez
wnioskodawcê mo¿e byæ zrealizowane w oparciu o posiadane przez organ
dokumenty, ewentualnie  kto jest ich dysponentem.

Summary
Explanatory proceedings prior to passing a certificate
The subject of the article is determining the scope of explanatory proceedings prior to passing a certificate. In CAP and Tax ordination there are no
provisions defining the issue of these proceedings. Tax ordination in art.
306b § 2 and CAP in art. 218 § 2 state only briefly that a public administration organ, before passing a certificate, may run explanatory proceedings in
a necessary scope. In the literature of the subject and in judicial law science
there exist diverging statements referring to the interpretation of this regulation. One can notice both the views on admissibility of conducting fullscope explanatory proceedings and on limiting these proceedings down to the
situation when a factual state or general legal condition have to be certified.
The author by analyzing the doctrines views specifies the range of this
proceeding presenting ones own position on this issue.
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Obowi¹zek organu zapewnienia stronie
reprezentacji w postêpowaniu podatkowym
i w sprawach celnych
Postêpowanie podatkowe, uregulowane w dziale IV Ordynacji podatkowej (dalej o.p.)1 i postêpowanie w sprawach celnych, zawarte w rozdziale 6
prawa celnego (dalej pr.cel.)2 , s¹ okrelane jako administracyjne postêpowania szczególne. Postêpowania te normuj¹ rozpoznanie oraz rozstrzygniêcie
okrelonego rodzaju spraw w odró¿nieniu od postêpowania administracyjnego ogólnego, uregulowanego w kodeksie postêpowania administracyjnego
(dalej k.p.a.)3 i s³u¿¹cego rozstrzyganiu wszelkich indywidualnych spraw nale¿¹cych do w³aciwoci organów administracji publicznej, je¿eli przepis
szczególny nie wy³¹cza danej sprawy spod tego trybu.
Podobnie jak w postêpowaniu administracyjnym ogólnym, obowi¹zuje
w nich zasada czynnego udzia³u stron4, która nak³ada na organy podatkowe
(art. 123 o.p.), jak i celne5 obowi¹zek zapewnienia stronie czynnego udzia³u
w ka¿dym stadium postêpowania oraz obowi¹zek umo¿liwienia stronie wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów i materia³ów oraz zg³oszonych ¿¹dañ
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.,
nr 8, poz. 60 ze zm.).
2 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  Prawo celne (Dz.U. nr 68, poz. 622 ze zm.).
3 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
4 Prawo do czynnego udzia³u w postêpowaniu przyjête jest w art. 6 ust. 3 pkt c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, sporz¹dzonej w Rzymie
4 listopada 1950 r., zmienionej Protoko³ami nr 3, 5 i 8 oraz uzupe³nionej Protoko³em nr 2
(Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm.), jak równie¿ prawo to wynika z art. 16 ust. 3
Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji  por. J. wi¹tkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej
Administracji. Tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych, Warszawa 2002, s. 24.
5 Do postêpowania w sprawach celnych, na podstawie art. 73 ust. 1 pr.cel., stosuje siê
odpowiednio przepisy art. 12 oraz dzia³u IV o.p. z uwzglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z prawa
celnego.
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przed wydaniem decyzji. Tego typu regu³a zosta³a zawarta w o.p. ze wzglêdu
na charakter postêpowania podatkowego, które  podobnie jak postêpowanie
w sprawach celnych  nie jest postêpowaniem kontradyktoryjnym.
W celu zapewnienia czynnego udzia³u w postêpowaniu w sytuacji, gdy
strona nie mo¿e osobicie lub przez swojego przedstawiciela dokonywaæ skutecznie czynnoci procesowych, ustawodawca na³o¿y³ na organy obowi¹zek
zapewnienia reprezentacji stronie (art. 138 § 1 o.p.). Obowi¹zek ten, zgodnie
z brzmieniem wskazanego przepisu, zosta³ ustanowiony w stosunku do strony nieobecnej lub niezdolnej do czynnoci prawnych.
W postêpowaniu podatkowym i w sprawach celnych mog¹ zdarzyæ siê
sytuacje, ¿e osoby fizyczne niemaj¹ce zdolnoci do czynnoci prawnych nie
bêd¹ posiada³y przedstawiciela ustawowego. Poniewa¿ czynnoci procesowe
podejmowane przez strony nieposiadaj¹ce zdolnoci do czynnoci prawnych
s¹ pozbawione skutku procesowego6, to organ, który bêdzie chcia³ prowadziæ
postêpowanie wobec takiej osoby, bêdzie zobowi¹zany wyst¹piæ z wnioskiem
do s¹du o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby niezdolnej do czynnoci
prawnych na podstawie art. 138 § 1 o.p.
Powo³any przepis nale¿y rozpatrywaæ w ³¹cznoci z art. 201 § 1 pkt 3
i 4 o.p. Chodzi tu o zawieszenie postêpowania w przypadku mierci przedstawiciela ustawowego albo w razie utraty przez niego zdolnoci do czynnoci
prawnych. Zwracaj¹c siê zatem do s¹du opiekuñczego z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby niezdolnej do czynnoci prawnych, organ
zawiesza jednoczenie postêpowanie do czasu zapewnienia stronie w³aciwej
w nim reprezentacji.
Równie¿ wówczas, gdy w toku postêpowania strona bêd¹ca osob¹ fizyczn¹ utraci zdolnoæ do czynnoci prawnych, jest to przes³anka do obligatoryjnego zawieszenia postêpowania na mocy art. 201 § 1 pkt 4 o.p. Utrata
zdolnoci do czynnoci prawnych bêdzie mia³a miejsce w przypadku ca³kowitego ubezw³asnowolnienia osoby fizycznej. Ubezw³asnowolnienie czêciowe,
skutkuj¹ce jedynie ograniczeniem zdolnoci strony postêpowania do czynnoci prawnych, nie bêdzie natomiast podstaw¹ do zawieszenia postêpowania7.
Osoba fizyczna posiadaj¹ca ograniczon¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych
mo¿e bowiem sama dokonywaæ czynnoci procesowych, pod warunkiem, ¿e
nie maj¹ one charakteru rozporz¹dzaj¹cego lub zobowi¹zuj¹cego. Zatem
w sytuacji utraty przez osobê fizyczn¹ zdolnoci do czynnoci prawnych, po
zawieszeniu postêpowania, nale¿y skorzystaæ z art. 138 § 1 o.p. Zgodnie
bowiem z art. 202 o.p., organ w przypadku zawieszenia postêpowania
6
7

Wyrok NSA z dnia 26 wrzenia 1986 r., SA/Wr 403/86, niepubl.
Por. G. £aszczyca, Zawieszenie ogólnego postêpowania administracyjnego, Zakamycze,
Kraków 2005, s. 80 i nast. Odmienne stanowisko reprezentuje P. Pietrasz w: C. Kosikowski,
L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 558.
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z przyczyn okrelonych w art. 201 § 1 pkt 1, 3 i 4 o.p. nie podejmuje ¿adnych
czynnoci za wyj¹tkiem czynnoci maj¹cych na celu podjêcie postêpowania
albo zabezpieczenie dowodu. Do takich czynnoci nale¿y zaliczyæ wyst¹pienie
do s¹du z wnioskiem o wyznaczenie kuratora, aby strona nieposiadaj¹ca
zdolnoci do czynnoci prawnych by³a w³aciwie reprezentowana w postêpowaniu i postêpowanie mog³o byæ dalej prowadzone.
Z kolei osoba prawna ma zawsze zdolnoæ do czynnoci prawnych, co
wynika z art. 38 k.c.8 Stanowi on, ¿e osoba prawna dzia³a przez swoje
organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie.
W. Siedlecki stwierdza, ¿e zdolnoæ procesowa osób prawnych wynika ju¿
z ich osobowoci prawnej. Osoby te dzia³aj¹ w procesie, tzn. dokonuj¹ czynnoci procesowych, przez organy uprawnione do dzia³ania w ich imieniu [ ].
To samo dotyczy organizacji maj¹cych zdolnoæ s¹dow¹ mimo braku osobowoci prawnej9. W stosunku do osób prawnych i innych organizacji maj¹cych
zdolnoæ s¹dow¹, nale¿y przyj¹æ, ¿e posiadaj¹ one zawsze pe³n¹ zdolnoæ
procesow¹10.
Wola osoby prawnej bêdzie tworzona i urzeczywistniana przez powo³ane
do tego osoby fizyczne wchodz¹ce w sk³ad jej organów, natomiast dzia³ania
jednostek sprawuj¹cych funkcje organu traktuje siê jako dzia³ania samego
podmiotu, pod warunkiem, ¿e mieszcz¹ siê w granicach kompetencji danego
organu oraz podjête s¹ jako dzia³ania organu11. Zasady reprezentacji osób
prawnych okrelane s¹ w przepisach aktów normatywnych powo³uj¹cych do
¿ycia dan¹ osobê prawn¹, a tak¿e w wydawanych na ich podstawie statutach. W tej sytuacji, aby ustaliæ przedstawicielstwo osób prawnych w postêpowaniu podatkowym czy w sprawach celnych, nale¿y siêgn¹æ do przepisów
ustawowych oraz postanowieñ statutowych, a w praktyce korzysta siê z wyci¹gów z rejestrów lub zawiadczeñ o wci¹gniêciu do odpowiedniej ewidencji,
a tak¿e zagl¹da do umów, je¿eli zawieraj¹ one postanowienia co do reprezentowania danej osoby prawnej12. Konieczne bêdzie sprawdzenie np. zgodnoci
z przepisami kodeksu spó³ek handlowych13 reprezentacji spó³ki dzia³aj¹cej
na podstawie przepisów tego kodeksu.
Z kolei pañstwowe jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci
prawnej bêd¹ reprezentowane przez osoby, które sprawuj¹ w nich funkcje
kierownicze. Zasady reprezentacji w takim przypadku bêd¹ okrela³y przepi8
9
10
11

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
W. Siedlecki, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, PWN, Warszawa 1977, s. 130131.
Ibidem, s. 130.
A. Matan, [w:] G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, t. I, s. 325.
12 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 256257.
13 Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037
ze zm.).
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sy ustawy lub akt kreuj¹cy tak¹ jednostkê. Natomiast organizacje spo³eczne
niemaj¹ce osobowoci prawnej powinny byæ reprezentowane przez osoby
sprawuj¹ce te funkcje, do których statut lub regulamin dzia³ania przypisuje
zadania reprezentowania organizacji na zewn¹trz14.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stwierdziæ, ¿e zdolnoæ
do czynnoci prawnych osób prawnych wynika ze zdolnoci prawnej. Mo¿e
siê jednak zdarzyæ, ¿e osoba prawna, chocia¿ bêdzie posiada³a zdolnoæ do
czynnoci prawnych, nie bêdzie mog³a prowadziæ swoich spraw z powodu
braku organów statutowych lub ustawowych. W takiej sytuacji przepis art.
138 § 3 o.p. wyranie wskazuje, ¿e je¿eli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej nie mo¿e prowadziæ swoich spraw
wskutek braku powo³anych do tego organów, s¹d na wniosek organu podatkowego mo¿e ustanowiæ dla niej kuratora. Ustawodawca wprowadzi³ w postêpowaniu podatkowym instytucjê kuratora skarbowego (podatkowego)15
w celu zapewnienia stronie w³aciwej reprezentacji. Kuratora ustanawia s¹d
rejestrowy (art. 603 k.p.c.16 ), w którego okrêgu osoba prawna ma lub ostatnio mia³a swoj¹ siedzibê. Przepis art. 138 § 3 o.p. (na podstawie art. 73 ust. 1
pr.cel.) bêdzie mia³ tak¿e zastosowanie w postêpowaniu w sprawach celnych.
Przedstawiciel zostanie ustanowiony przez s¹d do reprezentowania strony nie tylko w sytuacji, gdy nie bêdzie ona posiada³a zdolnoci do czynnoci
prawnych, ale równie¿ w przypadku jej nieobecnoci. Przepis art. 138 § 1 o.p.
stanowi bowiem podstawê do wyst¹pienia z wnioskiem do s¹du tak¿e wtedy,
gdy chodzi o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Pod pojêciem nieobecnoci w doktrynie rozumie siê sytuacjê, w której osoba fizyczna
jest nieobecna w miejscu zamieszkania  w znaczeniu przepisu art. 25 k.c.
 i nie jest znane miejsce jej pobytu17, jak równie¿ gdy nie ma ona miejsca
zamieszkania18.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nieobecnoæ osoby fizycznej mo¿e mieæ miejsce
w momencie wszczêcia postêpowania z urzêdu, w przypadku gdy organ chce
wszcz¹æ postêpowanie, ale nie mo¿e skontaktowaæ siê ze stron¹, gdy¿ opuci³a ona swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, a organ nie zna miejsca
jej pobytu. Je¿eli natomiast w trakcie tocz¹cego siê postêpowania, wszczête14
15

Ibidem, s. 257.
J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz, TNOiK Dom Organizatora, Toruñ 1998, s. 65.
16 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43,
poz. 296 ze zm.).
17 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wroc³aw 2007, s. 630; podobnie
H. Knysiak-Molczyk, Uprawnienia strony w postêpowaniu administracyjnym, Zakamycze, Kraków 2004, s. 189.
18 A. Kabat, [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 604; P. Pietrasz,
[w:] C. Kosikowski i in., Ordynacja podatkowa , s. 558559.
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go z urzêdu wobec osoby nieobecnej, organ nawi¹¿e kontakt ze stron¹, bowiem strona np. odebra³a osobicie pismo organu, to jest ona zobowi¹zana do
powiadomienia organu o ka¿dej zmianie adresu (zgodnie z art. 146 § 1 o.p.).
Niewykonanie przez stronê tego obowi¹zku bêdzie skutkowa³o uznaniem za
skuteczne dorêczenia pisma pod dotychczasowym adresem na podstawie art.
146 § 2 o.p. Zatem taka strona nie mo¿e byæ uznana za nieobecn¹ w postêpowaniu podatkowym19.
Z kolei, gdy postêpowanie jest wszczynane na wniosek, nieobecnoæ
w rozumieniu art. 138 o.p. nie zaistnieje, gdy¿ w tym przypadku wnosz¹cy
pismo ma obowi¹zek podaæ swój adres. Je¿eli nie ujawni on swojego adresu,
to podanie pozostawia siê bez rozpatrzenia na mocy art. 169 § 1a o.p. Osoby
wnosz¹cej podanie nie mo¿na traktowaæ jako osoby nieobecnej, gdy¿ nie
dochodzi tutaj do wszczêcia postêpowania20.
Reasumuj¹c, pod pojêciem osoby nieobecnej nale¿y rozumieæ osobê, wobec której organ chce wszcz¹æ postêpowanie z urzêdu, lecz nie mo¿e nawi¹zaæ z ni¹ kontaktu, gdy¿ opuci³a ona swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania i nie jest znane jej nowe miejsce zamieszkania lub pobytu. W takiej
sytuacji, aby osobie nieobecnej zapewniæ czynny udzia³ w postêpowaniu, organ jest zobowi¹zany wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o ustanowienie dla niej
przedstawiciela. Je¿eli natomiast organowi znany bêdzie adres strony, który
zmieni siê w toku postêpowania, to organ nie bêdzie mia³ obowi¹zku wyst¹pienia do s¹du z tego typu wnioskiem, gdy¿ zgodnie z art. 146 § 1 o.p. strona
ma obowi¹zek powiadomiæ organ o ka¿dej zmianie swojego adresu.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepis dotycz¹cy osób nieobecnych nie bêdzie mia³
bezporednio zastosowania do osób ma³oletnich, one bowiem nie mog¹ byæ
»nieobecne« w miejscu swego zamieszkania21 . Ich miejscem zamieszkania
bêdzie miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów, o czym stanowi art. 26
i 27 k.c. A dopiero nieobecnoæ wykonuj¹cych w³adzê rodzicielsk¹ lub opiekuna w miejscu ich zamieszkania stwarza nieobecnoæ osób pozostaj¹cych
pod w³adz¹ rodzicielsk¹ lub opiek¹22.
Materialn¹ podstawê wniosku o wyznaczenie kuratora dla osoby nieobecnej stanowi art. 184 k.r.o.23, natomiast podstawê procesow¹  art. 601 k.p.c.
Najwy¿szy S¹d Administracyjny stwierdzi³: Przedstawicielem dla osoby nieobecnej  o której mowa w art. 34 § 1 k.p.a.  mo¿e byæ jedynie osoba
ustanowiona przez s¹d rodzinny i opiekuñczy w trybie art. 184 k.r.o. oraz
19

s. 384.

20
21

Por. A. Matan, [w:] G. £aszczyca i in., Kodeks postêpowania administracyjnego

,

Ibidem, s. 384.
E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starociak, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, teksty, wzory i formularze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970, s. 113.
22 Ibidem, s. 113.
23 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. nr 9, poz. 59
ze zm.).
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art. 601 k.p.c. Osoba taka  w odró¿nieniu od kuratora procesowego z art.
143 i 144 k.p.c.  powo³ana jest do ochrony wszelkich interesów nieobecnego,
a nie tylko do reprezentacji w konkretnym procesie (kurator absentis)24.
Tak¿e S¹d Najwy¿szy przyj¹³ stanowisko: 1. Wyznaczenie przez s¹d przedstawiciela dla nieobecnej strony postêpowania administracyjnego na wniosek
organu administracyjnego, zg³oszony na podstawie art. 34 § 1 k.p.a., nastêpuje na podstawie art. 184 k.r.o. 2. Wynagrodzenie takiego przedstawiciela
nale¿y do kosztów postêpowania administracyjnego25.
Jednak nie tylko s¹d jest uprawniony do wyznaczenia przedstawiciela
dla osoby nieobecnej. Na podstawie przepisu art. 138 § 2 o.p. organ w przypadku koniecznoci podjêcia czynnoci niecierpi¹cej zw³oki wyznacza dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do dzia³ania w postêpowaniu do
czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez s¹d.
Na wyj¹tkowy charakter tego przepisu wskazuj¹ przes³anki jego stosowania, które powinny byæ spe³nione jednoczenie. Po pierwsze, przepis art.
138 § 2 o.p. dopuszcza wyznaczenie przedstawiciela w trybie administracyjnym. Po drugie, zakres jego stosowania ogranicza siê do przypadku nieobecnoci strony postêpowania. Po trzecie, musi byæ spe³niona przes³anka podjêcia
przez organ czynnoci zmierzaj¹cej do zapewnienia stronie przedstawiciela
przez s¹d. W tym celu wniosek przewidziany w art. 138 § 1 o.p. musi zostaæ
z³o¿ony najpóniej równoczenie z ustanowieniem przedstawiciela w trybie
art. 138 § 2 o.p.26 Po czwarte, zachodzi koniecznoæ dokonania czynnoci,
która jest niecierpi¹ca zw³oki. Przypadek podejmowania takich czynnoci
mo¿e wynikaæ z okolicznoci faktycznych, jak i prawnych. Czy zachodzi koniecznoæ podjêcia czynnoci niecierpi¹cej zw³oki, ocenia organ swobodnie
wed³ug zasad postêpowania dowodowego27. Do takich czynnoci w postêpowaniu podatkowym mo¿emy zaliczyæ m.in. zabezpieczenie dowodów lub zapobieganie up³ywowi terminu przedawnienia28.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w postêpowaniu w sprawach celnych ustawodawca wy³¹czy³ mo¿liwoæ ustanowienia przedstawiciela dla osoby nieobecnej. Zgodnie bowiem z art. 83 pr.cel., pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu lub adresu oraz decyzje wydane w stosunku do osoby
nieznanej na podstawie art. 82 ust. 1 pr.cel. wywiesza siê na okres 14 dni
w siedzibie organu celnego prowadz¹cego postêpowanie. Pisma oraz decyzje
uwa¿a siê za dorêczone po up³ywie tego terminu. Zatem je¿eli osoba fizyczna
jest znana organom celnym (zosta³a ustalona jej to¿samoæ), ale nie przeby24
25
26
27

Wyrok NSA z dnia 3 marca 1992 r., III SA 1827/92, niepubl.
Uchwa³a SN z dnia 9 lutego 1989 r., III CZP 117/88, OSN 1990, nr 1, poz. 11.
H. Knysiak-Molczyk, op. cit., s. 193.
E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starociak, op. cit., s. 115; podobnie J. Borkowski, [w:]
B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 280.
28 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak i in., Ordynacja podatkowa , s. 631.
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wa w miejscu zamieszkania i nie mo¿na ustaliæ miejsca (adresu), w którym
aktualnie przebywa, to zostan¹ spe³nione przes³anki zastosowania art. 83
pr.cel.29
W postêpowaniu podatkowym mo¿e zajæ jeszcze jedna sytuacja, która
bêdzie wymaga³a ustanowienia przedstawiciela. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e
nie bêdzie znany podmiot, który powinien uczestniczyæ w postêpowaniu jako
strona.
Przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego normuj¹ sytuacjê kiedy osoba, która powinna byæ stron¹ postêpowania administracyjnego, nie
¿yje i nie s¹ znani jej nastêpcy prawni. Art. 30 § 5 k.p.a. stanowi, ¿e
w sprawach dotycz¹cych spadków nieobjêtych jako strony dzia³aj¹ osoby
sprawuj¹ce zarz¹d maj¹tkiem masy spadkowej, a w ich braku  kurator
wyznaczony przez s¹d na wniosek organu administracji publicznej. Osob¹
sprawuj¹c¹ zarz¹d maj¹tkiem masy spadkowej mo¿e byæ w szczególnoci
wykonawca testamentu. W Ordynacji przepis ten zosta³ pominiêty, jednak do
postêpowania podatkowego bêd¹ mia³y zastosowanie odpowiednie przepisy
k.p.c. dotycz¹ce spadków nieobjêtych.
Pojêcie spadek nieobjêty wystêpuje w tytule rozdzia³u 7 dzia³u IV ksiêgi II k.p.c., w art. 666-668 i dotyczy spadków, które otwar³y siê, a nie zg³aszaj¹ siê spadkobiercy i wobec tego pozostaj¹ one pod opiek¹ s¹du30. S¹d ustanawia w razie potrzeby kuratora spadku na podstawie art. 666 § 1 k.p.c.
W pierwszej kolejnoci do udzia³u w postêpowaniu podatkowym zostanie
powo³ana osoba, która sprawuje faktycznie zarz¹d maj¹tkiem masy spadkowej. Natomiast w sytuacji braku takiej osoby organ prowadz¹cy postêpowanie wyst¹pi do s¹du z wnioskiem o wyznaczenie kuratora spadku. Obowi¹zkiem takiego kuratora bêdzie przede wszystkim wyjanienie, kto jest
spadkobierc¹ oraz zawiadomienie spadkobierców o otwarciu spadku (art. 667
§ 1 k.p.c.). Ponadto do jego obowi¹zków bêdzie nale¿a³o wykonywanie zarz¹du maj¹tkiem spadkowym pod nadzorem s¹du (art. 667 § 2 k.p.c.).
Wyj¹tek od zasady zapewnienia stronie nieznanej czynnego udzia³u
w postêpowaniu w sprawach celnych wprowadza art. 82 ust. 1 pr.cel. Na jego
podstawie organ celny wszczyna postêpowanie z urzêdu w celu rozstrzygniêcia w drodze decyzji w sprawie sytuacji prawnej towaru osoby, na której
ci¹¿¹ obowi¹zki wynikaj¹ce z prawa celnego, a której nie mo¿na ustaliæ, bez
koniecznoci ustanawiania dla takiej osoby kuratora lub przedstawiciela.
Wówczas decyzja jest wydawana w stosunku do osoby nieznanej. Na podstawie tego przepisu organ mo¿e uregulowaæ sytuacjê prawn¹ towaru, którego
dysponenta nie mo¿na ustaliæ.
29 K. Piech, Osoba nieobecna w postêpowaniu podatkowo-celnym, Monitor Prawa Celnego
i Podatkowego 2007, nr 1, s. 10.
30 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 260.
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Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e w celu realizacji zasady czynnego udzia³u strony na organy podatkowe zosta³ na³o¿ony
obowi¹zek zapewnienia nale¿ytej prawnej reprezentacji w postêpowaniu podatkowym osobie niezdolnej do czynnoci prawnych lub nieobecnej, a tak¿e
nieznanej. Natomiast ustawodawca, bior¹c pod uwagê specyfikê postêpowania w sprawach celnych, w którym równie¿ rozstrzyga siê o sytuacji prawnej
towaru nale¿¹cego do nieznanej osoby czy nale¿¹cego do osoby nieznanej
z miejsca pobytu, na³o¿y³ w tym postêpowaniu na organy celne jedynie obowi¹zek zapewnienia reprezentacji osobom niezdolnym do czynnoci prawnych. Niedope³nienie tego obowi¹zku spowoduje, ¿e decyzja wydana po przeprowadzeniu postêpowania wobec strony, która nie mia³a zapewnionego
czynnego udzia³u w postêpowaniu, bêdzie wadliwa. Poniewa¿ decyzja taka
zostanie wydana w postêpowaniu, w którym nie stworzono stronie mo¿liwoci podejmowania przez ni¹ czynnoci procesowych w celu obrony jej interesów prawnych, zaistnieje podstawa do wznowienia postêpowania zgodnie
z art. 240 § 1 pkt 4 o.p.

Summary
An obligation of authority to ensure party
of the representation in tax proceeding
and in customs cases
The article takes into consideration the obligation to assure party of the
representation in tax proceeding and in customs cases. In those proceedings
parties should have guarantee the right to defend their legal interest by
active participation. When parties are not able to take part in proceeding
personally or by their representatives, the legislator obliges authorities to
ensure parties of the representation. In tax proceeding the representative is
established when party is absent, when is not able to take action with the
proceeding consequence and even when entity is unknown. However in customs cases proceeding the authority is obliged to established the representative only when party is not able to take action with the proceeding consequence. In case of conducting proceeding by authority without assuring
party of the representation, proceeding can be reopen.
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Samokontrola organu pierwszej instancji
na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej
Konstytucyjna zasada dwuinstancyjnoci wyra¿ona w art. 78 Konstytucji1 nak³ada na ustawodawcê obowi¹zek stworzenia odpowiednich warunków
procesowych umo¿liwiaj¹cych realizacjê prawa do zaskar¿enia decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Niew¹tpliwie na ukszta³towanie tych
warunków wp³ywa tryb wnoszenia rodka zaskar¿enia. W zwi¹zku z tym
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w postêpowaniu podatkowym, uregulowanym ustaw¹
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa2 (dalej O.p.), ustawodawca
zadecydowa³, ¿e stosownie do art. 223 § 1 tej ustawy odwo³anie wnosi siê za
porednictwem organu podatkowego, który wyda³ decyzjê. Konsekwencj¹ za
przyjêcia poredniego wnoszenia odwo³ania jest ustanowienie w art. 226 § 1 O.p.
instytucji samokontroli. Zgodnie z powo³anym przepisem: je¿eli organ podatkowy, który wyda³ decyzjê uzna, ¿e odwo³anie wniesione przez stronê
zas³uguje na uwzglêdnienie w ca³oci, wyda now¹ decyzjê, któr¹ uchyli lub
zmieni zaskar¿on¹ decyzjê.
Ustawodawca, wprowadzaj¹c kompetencjê organu do dokonania samokontroli w³asnej decyzji, nie wyodrêbni³ jednoczenie jej legalnej definicji.
W zwi¹zku z tym nale¿y wskazaæ, ¿e w potocznym rozumieniu samokontrola
funkcjonuje jako: kontrolowanie samego siebie, swoich reakcji, powstrzymywanie siê od impulsywnych zachowañ3 , natomiast w nauce prawa procesowego ujmowana jest w dwóch znaczeniach: w szerszym jako kontrola podejmowana z urzêdu lub na wniosek uprawnionych podmiotów przez organ
wy¿szego stopnia nad dzia³alnoci¹ podporz¹dkowanego organu, a w wê¿szym  jako przeprowadzenie kontroli prawid³owoci swojego dzia³ania przez
ten sam organ4. Poniewa¿ ustawodawca w Ordynacji podatkowej przyzna³
1 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78,
poz. 483 ze zm.).
2 Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm. Stan prawny na dzieñ 28 stycznia 2010 r.
3 S³ownik jêzyka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. III, PWN, Warszawa 1981, s. 174175.
4 Zob. B. Adamiak, Odwo³anie w polskim systemie postêpowania administracyjnego, Wyd.
Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1980, s. 67.
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kompetencjê do dokonania samokontroli organowi, który wyda³ zaskar¿on¹
decyzjê, to nale¿y rozpatrywaæ j¹ w wê¿szym ujêciu. Wówczas ratio legis
takiego unormowania jest umo¿liwienie organowi pierwszej instancji powtórnego rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy za³atwionej decyzj¹ nieostateczn¹5. W konsekwencji ponownego rozpatrzenia sprawy organ ten mo¿e dokonaæ weryfikacji w³asnego aktu poprzez usuniêcie ró¿nego rodzaju wad
podniesionych przez stronê odwo³uj¹c¹ siê.
Warto przy tym podkreliæ, ¿e przyznanie organowi, który wyda³ decyzjê
w pierwszej instancji, kompetencji do weryfikacji swojej w³asnej decyzji stanowi wyj¹tek od zasady zawartej w art. 212 O.p. Zgodnie z powy¿szym
przepisem: organ podatkowy, który wyda³ decyzjê, jest ni¹ zwi¹zany od
chwili jej dorêczenia. Decyzje, o których mowa w art. 67d, wi¹¿¹ organ
podatkowy od chwili ich wydania. Oznacza to, ¿e zasadniczo6 od momentu
dorêczenia decyzji stronie postêpowania akt ten obowi¹zuje i wywiera materialnoprawne skutki. W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e zasada samozwi¹zania organu w³asn¹ decyzj¹ sprawia, ¿e istnieje pewnoæ co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy przez organ pierwszej instancji, choæ pewnoæ ta
nie ma cech trwa³oci. Z kolei przestrzeganie tej zasady przeciwdzia³a lekkomylnemu wydawaniu nieprzemylanych decyzji, zmusza do nale¿ytego doceniania powagi decyzji, której nie mo¿na zmieniæ z dnia na dzieñ [ ]7.
Organ podatkowy, który wyda³ decyzjê, nie mo¿e jej bowiem samowolnie
zmieniæ czy te¿ uchyliæ i wydaæ nowego rozstrzygniêcia w sprawie. Jest ni¹
zwi¹zany przez ca³y okres pozostawiania decyzji w obrocie prawnym, niezale¿nie od tego, czy jest ona prawid³owa, czy te¿ wadliwa. Dopiero uchylenie
lub zmiana decyzji w przypadkach i w trybie uregulowanym w przepisach
postêpowania podatkowego powoduje, ¿e organ przestaje byæ zwi¹zany w³asn¹ decyzj¹8.
Wyj¹tkowy charakter samokontroli w postêpowaniu odwo³awczym nie
oznacza jednak, ¿e organ pierwszej instancji ma ca³kowit¹ swobodê zmiany
lub uchylenia swojej decyzji. Dopiero spe³nienie okrelonej przes³anki stwarza mo¿liwoæ odst¹pienia od zasady samozwi¹zania organu w³asn¹ decyzj¹
i dokonania samokontroli. Jak wynika z treci art. 226 § 1 O.p., ustawodawca w stosunkowo w¹skim zakresie przewidzia³ mo¿liwoæ uchylenia lub zmiany decyzji, szczegó³owo okrelaj¹c przes³ankê takiej zmiany lub uchylenia.
5 Zob. J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Wyd. Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1986, s. 100.
6 Zasada zwi¹zania organu decyzj¹ od chwili jej dorêczenia nie odnosi siê zatem do sytuacji
okrelonych w art. 67d O.p. Zgodnie z powo³anym przepisem organ podatkowy mo¿e z urzêdu
udzielaæ ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 O.p.
7 W. Dawidowicz, Ogólne postêpowanie administracyjne. Zarys systemu, Wyd. PWN, Warszawa 1962, s. 202203.
8 Zob. A. Kabat, [w:] S. Babiarz, B. Dauter B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat,
M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2006, s. 653.
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Zastosowanie samokontroli jest bowiem uzale¿nione od spe³nienia przes³anki
materialnej, tj. uwzglêdnienia w ca³oci odwo³ania. W uchwale 5 sêdziów
NSA z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzono: z treci art. 226 Ordynacji
podatkowej wynika, i¿ mo¿e on mieæ zastosowanie tylko wtedy, gdy organ
podatkowy, który wyda³ decyzjê uzna, ¿e odwo³anie wniesione przez stronê
zas³uguje na uwzglêdnienie w ca³oci. Je¿eli natomiast organ podatkowy
dojdzie do wniosku, ¿e móg³by wprawdzie zmieniæ swoj¹ decyzjê, jednak¿e
w zakresie niepokrywaj¹cym siê w ca³oci z ¿¹daniem strony, nie bêdzie móg³
dokonaæ weryfikacji w³asnej decyzji, lecz bêdzie obowi¹zany do przekazania
odwo³ania organowi odwo³awczemu [ ]9. Przes³anka uwzglêdnienia odwo³ania w ca³oci bêdzie zatem spe³niona w sytuacji uznania przez organ zasadnoci wszystkich zarzutów podniesionych w odwo³aniu i uwzglêdnienia
w nowej decyzji ca³oci ¿¹dañ wynikaj¹cych z decyzji. Tylko w przypadku
uznania za s³uszne ca³oci ¿¹dañ i zarzutów strony odwo³uj¹cej siê organ,
który wyda³ decyzjê, bêdzie móg³ dokonaæ samokontroli w³asnej decyzji.
W orzecznictwie podkrela siê, ¿e: uchylenie lub zmiana decyzji bez spe³nienia przes³anki merytorycznej (tj. uwzglêdnienia odwo³ania w ca³oci) i to
niezale¿nie od przyczyn nieuwzglêdnienia tej przes³anki stanowi ra¿¹ce naruszenie prawa10. Z uwagi natomiast na sformalizowany charakter odwo³ania w postêpowaniu podatkowym organowi pierwszej instancji ³atwiej jest
stwierdziæ zaistnienie przes³anki samokontroli. Organ, rozpatruj¹c odwo³anie, nie musi zatem domylaæ siê, jakie jest rzeczywiste ¿¹danie strony odwo³uj¹cej. Zgodnie bowiem z art. 222 O.p. odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty
przeciwko decyzji, okrelaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem
odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Oparcie instytucji samokontroli na przes³ance uwzglêdnienia odwo³ania
w ca³oci powoduje okrelone konsekwencje prawne. Przede wszystkim niedopuszczalne jest jej zastosowanie w przypadku uwzglêdnienia tylko niektórych zarzutów z odwo³ania czy te¿ zmiany decyzji w czêci w sytuacji zaskar¿enia jej w ca³oci11. Je¿eli zatem organ pierwszej instancji dojdzie do
wniosku, ¿e rozstrzygniêcie danej sprawy jest prawid³owe lub ¿e mo¿e zmieniæ swoje rozstrzygniêcie jedynie w czêciowym zakresie pokrywaj¹cym siê z
¿¹daniem strony, to nie bêdzie móg³ dokonaæ weryfikacji w³asnej decyzji, lecz
bêdzie zobowi¹zany do przekazania odwo³ania wraz z aktami sprawy organowi odwo³awczemu. Wynika to wprost ze sformu³owania: uzna, ¿e [ ] zas³uguje na uwzglêdnienie w ca³oci. W przeciwnym razie niespe³nienie przes³anki przewidzianej w art. 226 O.p. powoduje, ¿e decyzja wydana przez
organ pierwszej instancji dotkniêta bêdzie wad¹ niewa¿noci. Czêciowa
9 Uchwa³a sk³adu 5 sêdziów NSA z dnia 7 kwietnia 2003 r., FPK 10/02, ONSA 2003, nr 3,
poz. 91, s. 97.
10 Wyrok NSA z dnia 21 maja 2003 r., III SA 2552/02, LEX nr 145006.
11 Zob. wyrok WSA z dnia 6 maja 2005 r., III SA/Wa 1805/04, LEX nr 166900.
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zmiana decyzji stanowi³aby bowiem ingerencjê w zakres kompetencji organu
odwo³awczego, naruszaj¹c tym samym przepisy o w³aciwoci instancyjnej12.
Ponadto mog³aby skutkowaæ nadmiern¹ swobod¹ organu orzekaj¹cego w zakresie dokonywania wielokrotnej zmiany lub uchylenia wydanej decyzji13.
Nale¿y siê równie¿ zastanowiæ: czy uwzglêdnienie odwo³ania w ca³oci
jest jedyn¹ przes³ank¹ (warunkiem), jak¹ organ pierwszej instancji powinien
braæ pod uwagê przy zastosowaniu samokontroli, czy te¿, podobnie jak organ
odwo³awczy, ma on obowi¹zek zbadania dopuszczalnoci odwo³ania oraz zachowania terminu do jego wniesienia? Rozstrzygniêcie powy¿szej w¹tpliwoci
jest o tyle istotne, i¿ odwo³anie wniesione po up³ywie terminu nie wywo³uje
skutku prawnego i nie prowadzi do uruchomienia postêpowania przed organem drugiej instancji. Jak s³usznie zauwa¿y³ NSA, decyzja podlegaæ bêdzie
kontroli instancyjnej, [ ] tylko wówczas, gdy skuteczna bêdzie czynnoæ, od
której zale¿y uruchomienie postêpowania odwo³awczego14. Je¿eli zatem odwo³anie zosta³o wniesione po terminie, to organ pierwszej instancji powinien
zbadaæ przed dokonaniem samokontroli, czy termin zosta³ zachowany i czy
odwo³anie jest dopuszczalne15. W przeciwnym razie organ pierwszej instancji
móg³by dokonaæ samokontroli decyzji ostatecznej, co przekracza zakres kompetencji organu w ramach postêpowania odwo³awczego. Organ pierwszej instancji nie jest równie¿ w³aciwym organem do przywrócenia terminu do
wniesienia odwo³ania. W sytuacji zatem stwierdzenia, i¿ odwo³anie z³o¿ono
po terminie lub stwierdzenia jego niedopuszczalnoci, organ pierwszej instancji nie jest uprawniony do podjêcia nowego orzeczenia na podstawie art.
226 O.p. W zakresie jego kompetencji nie mieci siê równie¿ wydanie postanowienia na podstawie art. 228 O.p. Ustawodawca wyranie wskazuje, i¿
wydanie postanowienia w sprawie niedopuszczalnoci odwo³ania czy te¿
uchybienia terminu do jego wniesienia przys³uguje tylko organowi odwo³awczemu. Jak podnosi siê w literaturze przedmiotu, organ pierwszej instancji
nie mo¿e równie¿ zwróciæ odwo³ania czy te¿ pozostawiæ w aktach sprawy.
W takiej sytuacji organ pierwszej instancji powinien przekazaæ odwo³anie
organowi odwo³awczemu16, przenosz¹c tym samym ciê¿ar wstêpnego badania odwo³ania na w³aciwy organ.
Stwierdzenie przes³anki materialnej uzasadniaj¹cej zastosowanie samokontroli musi zostaæ poprzedzone odpowiednim postêpowaniem wyjaniaj¹12 Zob. wyrok NSA z dnia 7 padziernika 1982 r., II SA 1119/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 95;
wyrok NSA z dnia 27 marca 1985 r., III SA 119/85, ONSA 1985, nr 1, poz. 16.
13 Zob. M. Szubiakowski, Zmiana decyzji nieostatecznej przez organ I instancji, [w:] Organizacja i funkcjonowanie administracji pañstwowej, Studia Iuridica 1990, t. 18, s. 183.
14 Wyrok NSA z dnia 3 listopada 1998 r., I SA/Ka 361/97, niepubl.
15 Podobnie W. Chrócielewski, Organ administracji publicznej w postêpowaniu administracyjnym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002, s. 153.
16 Por. E. Iserzon, [w:] E. Isrerzon, J. Starociak, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz (teksty, wzory i formularze), wyd. IV, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1970, s. 232.
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cym. Jednak¿e zakres tego postêpowania budzi w¹tpliwoci zarówno wród
przedstawicieli nauki prawa, jak i w orzecznictwie s¹dowym. W literaturze
przedmiotu mo¿na wyodrêbniæ pogl¹d, wed³ug którego obowi¹zek ponownego
zbadania sprawy przez organ pierwszej instancji sprowadza siê jedynie do
oceny prawid³owoci decyzji w wietle ¿¹dañ i zarzutów strony zawartych
w odwo³aniu17. W tym ujêciu obowi¹zkiem organu nie jest wyczerpuj¹ce
przeprowadzenie postêpowania wyjaniaj¹cego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy, lecz badanie zasadnoci zarzutów zawartych w odwo³aniu od
decyzji. Postawione w odwo³aniu zarzuty oraz zakres ¿¹dania wskazuj¹ kierunek dzia³alnoci organu pierwszej instancji w celu stwierdzenia ewentualnych uchybieñ zaskar¿onego rozstrzygniêcia. Natomiast ocena poprawnoci
przyjêtego rozstrzygniêcia ogranicza siê do materia³u dowodowego stanowi¹cego podstawê faktyczn¹ decyzji nieostatecznej lub wyj¹tkowo na podstawie dowodów przedstawionych przez stronê w odwo³aniu [ ]18. Dodatkowym argumentem za takim zakresem postêpowania jest krótki termin na
dokonanie samokontroli (14 dni)19, który znacznie utrudnia przeprowadzenie
w ca³oci postêpowania wyjaniaj¹cego. Tak¿e realizacja zawartej w art. 125
§ 1 O.p. zasady szybkoci i prostoty przemawia za ograniczeniem podejmowanych czynnoci jedynie do badania prawdziwoci podnoszonych zarzutów.
Wed³ug kolejnego pogl¹du przedstawionego w pimiennictwie, organ,
który wyda³ zaskar¿on¹ decyzjê, powinien wnikliwie rozwa¿yæ odwo³anie20,
powtórnie zbadaæ sprawê i dokonaæ oceny prawid³owoci decyzji przy
uwzglêdnieniu ¿¹dañ i wyjanieñ strony zawartych w odwo³aniu21. W literaturze podkrela siê, ¿e organ pierwszej instancji zobowi¹zany jest przeprowadziæ swoiste postêpowanie wyjaniaj¹ce sk³adaj¹ce siê z dwóch zasadniczych etapów: ponownego rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy bêd¹cej
przedmiotem decyzji nieostatecznej, a nastêpnie zestawienia ponownego rozstrzygniêcia z zarzutami i ¿¹daniem strony zawartymi w odwo³aniu od decyzji organu pierwszej instancji22. Za tak¹ kolejnoci¹ przemawia równie¿ pogl¹d wyra¿ony w wyroku NSA z dnia 27 maja 1998 r., zgodnie z którym:
w pocz¹tkowej fazie postêpowania w trybie tzw. samokontroli [ ] organ,
który wyda³ decyzjê, bada w³asne postêpowanie polegaj¹ce na ponownym
rozpoznaniu i rozpatrzeniu sprawy oraz na ustaleniu, czy stanowisko zajête
17 A. Wróbel (w:) M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz. Zakamycze, Kraków 2005, s. 765.
18 Ibidem, a tak¿e M. Pu³³o, Samokontrola w administracyjnym toku instancji na gruncie
przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, Gdañskie Studia Prawnicze 2005, t. 14,
s. 483484.
19 Zob. art. 227 § 1 O.p.
20 Zob. E. Iserzon, [w:] E. Isrerzon, J. Starociak, op. cit., s. 231.
21 Zob. Z. Janowicz, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. II uzupe³.,
PWN, Warszawa  Poznañ 1995, s. 316.
22 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Wyd. Unimex, Wroc³aw 2007, s. 888889.
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w danej sprawie mo¿e byæ zmienione. Oznacza to, ¿e organ ten winien ustosunkowaæ siê do treci odwo³ania, w tym równie¿ do wnioskowanych dowodów. Organ ten winien przeprowadziæ powy¿sze dowody i dopiero wówczas
powinien skonfrontowaæ te ustalenia ze stanowiskiem strony zawartym
w odwo³aniu i w zale¿noci od wyników tej konfrontacji mo¿e ustaliæ dalszy
tryb postêpowania23. Równie¿ inni przedstawiciele nauki wskazuj¹ na tak¹
kolejnoæ podejmowanych czynnoci. Uznaj¹ bowiem, ¿e zadaniem ka¿dego
organu odwo³awczego, a organ pierwszej instancji dzia³a niejako w zastêpstwie organu odwo³awczego, jest wnikliwe rozpatrzenie i za³atwienie sprawy, a nie tylko ustosunkowanie siê do podniesionych w odwo³aniu ¿¹dañ24.
Analiza przedstawionych argumentów prowadzi równie¿ do wniosku, ¿e
w toku postêpowania przed organem pierwszej instancji powinno najpierw
nast¹piæ ponowne rozpoznanie sprawy, zanim organ uwzglêdni zarzuty
¿¹dania zawarte w odwo³aniu od decyzji. Za wê¿szym zakresem tego postêpowania nie mo¿e bowiem przemawiaæ 14-dniowy termin do dokonania samokontroli czy te¿ realizacja zasady szybkoci i prostoty postêpowania. Nie
pomniejszaj¹c znaczenia tej zasady, wskazaæ nale¿y, ¿e wartoci¹ nadrzêdn¹
w postêpowaniu podatkowym jest realizacja wynikaj¹cej z art. 122 O.p. zasady prawdy materialnej, a zgodnie z ni¹, na organie ci¹¿y obowi¹zek dokonania ustaleñ faktycznych odpowiadaj¹cych prawdzie. Organ podatkowy musi
dok³adnie wyjaniæ stan faktyczny sprawy bêd¹cej przedmiotem postêpowania, aby nastêpnie móc go porównaæ z podatkowoprawnym stanem faktycznym zawartym w normach prawa materialnego. Nie mo¿na zatem usprawiedliwiæ przyjêtego w literaturze stanowiska, ¿e pe³ne przeprowadzenie
postêpowania opóni zakoñczenie sprawy. Dzia³anie organu, który bez przeprowadzenia postêpowania podatkowego podejmuje rozstrzygniêcie podatkowe, uznaæ bowiem nale¿y za niezgodne z zasad¹ prawdy materialnej.
W rezultacie takiego postêpowania ustalona podstawa faktyczna bêdzie niepe³na oraz wadliwa25, co prowadzi równie¿ do wydania decyzji niezgodnej
z prawem.
Niew¹tpliwie przedstawienie zarzutów i ¿¹dañ w odwo³aniu stanowi
podstawê do ich zbadania w postêpowaniu prowadzonym przez organ pierwszej instancji. Jednoczenie ponowna analiza materia³u dowodowego powinna wykraczaæ poza zakres wskazany w odwo³aniu od decyzji, gdy¿ nie mo¿e
ona doprowadziæ do pominiêcia jakiegokolwiek z przeprowadzonych dowodów. S³usznie podkrela siê w pimiennictwie, ¿e ustalenia faktyczne znajduj¹ce wprawdzie potwierdzenie w materiale dowodowym, lecz nie w pe³ni
23
24

Wyrok NSA z dnia 27 maja 1998 r., I SA/Lu 481/97, niepubl.
J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa Komentarz, Postêpowanie podatkowe, TNOiK,
Toruñ 1998, s. 272; podobnie A. Kabat, [w:] S. Babiarz i in., op. cit., s. 669.
25 Zob. A. Hanusz, Zasada prawdy materialnej w postêpowaniu podatkowym, Pañstwo
i Prawo 2004, nr 6, s. 45.
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rozpatrzonym czy te¿ niekompletnym, nale¿y traktowaæ jako dowolne. Przyjmuj¹c bowiem ustalenia dowolne, organ nie jest w stanie wyjaniæ w sposób
dok³adny i rzeczowy wszystkich elementów stanu faktycznego. W konsekwencji ustalenia te nie prowadz¹ do prawdy materialnej, lecz pozostaj¹
z ni¹ w sprzecznoci i nie mog¹ s³u¿yæ budowaniu prawid³owej podstawy
faktycznej rozstrzygniêcia podatkowego26.
Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e to na organie ci¹¿y obowi¹zek gruntownej
analizy ca³oci materia³ów danej sprawy podatkowej oraz zakresu ¿¹dañ
zg³oszonych w odwo³aniu. Dopiero bowiem ca³ociowa ocena zebranego materia³u umo¿liwi organowi pierwszej instancji odpowiednie ustosunkowanie siê
do ¿¹dañ strony odwo³uj¹cej siê i ewentualnie zastosowanie samokontroli.
Obowi¹zek organu podatkowego dokonania ustaleñ faktycznych w ujêciu
ca³ociowym, nie za fragmentarycznym, wynika z treci art. 187 § 1 O.p.
W wietle tego przepisu organ podatkowy jest obowi¹zany zebraæ i w sposób
wyczerpuj¹cy rozpatrzyæ ca³y materia³ dowodowy. Aby przekonaæ siê o prawdziwoci lub nieprawdziwoci zarzutów strony, organ pierwszej instancji
musi rozwa¿yæ wszystkie okolicznoci, które mog¹ mieæ znaczenie w rozstrzygniêciu sprawy. Dopiero ustalenia dokonane w ca³okszta³cie materia³u
dowodowego umo¿liwi¹ ocenê dowodów przemawiaj¹cych zarówno na korzyæ, jak i na niekorzyæ strony odwo³uj¹cej siê27.
W literaturze przedmiotu w¹tpliwoci powstaj¹ nie tylko w zwi¹zku
z analiz¹ zakresu postêpowania wyjaniaj¹cego, lecz równie¿ dotycz¹ zakresu rozstrzygniêæ podejmowanych przez organ pierwszej instancji. W myl
art. 226 § 1 O.p. powinno nast¹piæ nowe rozstrzygniêcie sprawy podatkowej,
bêd¹cej przedmiotem postêpowania prowadzonego przez organ pierwszej instancji, poprzez uchylenie lub zmianê zaskar¿onej decyzji. W zwi¹zku z tym
nale¿y wskazaæ, ¿e zosta³a wy³¹czona mo¿liwoæ wydania decyzji utrzymuj¹cej w mocy zaskar¿on¹ decyzjê. W przypadku uznania przez organ, ¿e odwo³anie nie mo¿e byæ uwzglêdnione w ca³oci, nale¿y zgodnie z art. 227 O.p.
przes³aæ odwo³anie wraz z aktami sprawy organowi odwo³awczemu. Stanowisko organu dotycz¹ce odmowy nie bêdzie ujête w formie decyzji, dlatego te¿
stronie odwo³uj¹cej siê nie bêdzie przys³ugiwa³ ¿aden rodek zaskar¿enia od
negatywnego stanowiska organu. Ustawodawca nie okreli³ formy odmownej,
a jedynie na³o¿y³ obowi¹zek przes³ania akt organowi odwo³awczemu wraz
z ustosunkowaniem siê do przedstawionych w odwo³aniu zarzutów.
Treæ art. 226 O.p. wskazuje natomiast, ¿e nowe rozstrzygniêcie mo¿e
polegaæ na uchyleniu (w ca³oci lub w czêci, w zale¿noci od zakresu ¿¹dania
zawartego w decyzji) dotychczasowej decyzji, czyli na wydaniu rozstrzygniêcia kasacyjnego. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca nie zamieci³ wskazañ, co
26
27

Ibidem, s. 9.
Zob. A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygniêcia podatkowego, Zakamycze, Kraków
2004, s. 98 i nast.
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do dalszego postêpowania w przypadku uchylenia decyzji. Powstaj¹ w zwi¹zku z tym w¹tpliwoci, czy organ w ramach samokontroli mo¿e tylko uchyliæ
dan¹ decyzjê, bez dalszego orzekania co do meritum czy te¿ umorzenia postêpowania. Na tak¹ mo¿liwoæ wskazywa³oby literalne brzmienie art. 226 O.p.
Wydaje siê jednak, ¿e dopuszczalnoæ podjêcia tego rodzaju decyzji nale¿y
przede wszystkim rozpatrywaæ w odniesieniu do decyzji procesowych, tj.
takich, które w inny sposób ni¿ poprzez rozstrzygniêcie sprawy co do istoty
koñcz¹ postêpowanie przed organem pierwszej instancji. Chodzi tu zw³aszcza
o decyzje o umorzeniu postêpowania czy te¿ odmawiaj¹ce wszczêcia postêpowania w trybach nadzwyczajnych, np. o odmowie wznowienia postêpowania.
Uchylenie takich decyzji pozwoli bowiem na dalsze prowadzenie postêpowania przed organem pierwszej instancji28. Strona mo¿e byæ zatem zainteresowana uchyleniem decyzji procesowej, gdy¿ umo¿liwi jej to uzyskanie w przysz³oci rozstrzygniêcia co do istoty.
W przypadku decyzji merytorycznych samo uchylenie decyzji wydaje siê
ju¿ nie byæ wystarczaj¹ce. Zw³aszcza w stosunku do decyzji, które przyznaj¹
okrelone uprawnienia stronie odwo³uj¹cej siê. Uchylenie takiej decyzji bez
dalszych konsekwencji powoduje po pierwsze, i¿ dane uprawnienie przestaje
przys³ugiwaæ adresatowi, a po drugie, nie otrzymuje on decyzji o odmowie
przyznania uprawnienia. Je¿eli postêpowanie zosta³o wszczête na wniosek,
to nadal nie zostaje on pozytywnie lub negatywnie rozpatrzony29 . Powstaje
zatem stan, w którym sprawa podatkowa nie jest rozstrzygniêta ¿adn¹ decyzj¹, a norma prawa materialnego zastosowana. W takim przypadku nale¿a³oby siê opowiedzieæ za wydaniem rozstrzygniêcia o uchyleniu decyzji i umorzeniu postêpowania w celu jego zakoñczenia. Rozstrzygniêcie uchylaj¹ce
decyzjê merytoryczn¹ i to bez dalszego okrelenia co do postêpowania podatkowego nie mieci siê bowiem w granicach mo¿liwych rozstrzygniêæ decyzji
organu pierwszej instancji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e celem uruchomienia postêpowania odwo³awczego nie jest wy³¹cznie uzyskanie orzeczenia o uchyleniu
zaskar¿onej decyzji, lecz za³atwienie sprawy co do istoty lub ewentualnie
umorzenie postêpowania30.
28 Zob. J. Zimmermann, Polska jurysdykcja administracyjna, Wyd. Prawnicze, Warszawa
1996, s. 196197; tak¿e A. Skoczylas, Zmiana lub uchylenie decyzji w ramach postêpowania
odwo³awczego przed organem I instancji (zagadnienia wybrane), [w:] Prawo do dobrej administracji, pod red. Z. Cielaka, Z. Niewiadomskiego, Wyd. Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Warszawa 2003, s. 545546.
29 Zob. J. Zimmermann, Polska jurysdykcja..., s. 169197, oraz B. Adamiak, Wadliwoæ
decyzji administracyjnej, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 1986, s. 127.
30 Na gruncie postêpowania odwo³awczego wyra¿ono w orzecznictwie NSA pogl¹d, i¿ decyzja organu odwo³awczego ograniczaj¹ca siê tylko do uchylenia decyzji organu pierwszej instancji jest niewa¿na. Por. wyrok NSA z dnia 13 padziernika 1983 r., SA/Kr 706/83, [w:] Kodeks
Postêpowania Administracyjnego oraz Ustawa o Naczelnym S¹dzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego S¹du Administracyjnego i S¹du Najwy¿szego, pod red. R. Hausera, Wyd.
Prawnicze, Warszawa 1998, poz. 35, s. 345. Przyjêty przez S¹d pogl¹d stanowi zatem dodatkowy argument za niedopuszczalnoci¹ wydania tego typu decyzji przez organ pierwszej instancji.
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Wydaje siê równie¿, ¿e decyzjê o uchyleniu i umorzeniu postêpowania
organ pierwszej instancji powinien wydaæ, gdy po ponownym przeprowadzeniu postêpowania oraz rozpatrzeniu zarzutów zawartych w odwo³aniu uzna,
¿e dotychczasowe postêpowanie by³o bezprzedmiotowe. Przyj¹æ mo¿na, ¿e
podjêcie takiej decyzji dotyczy tak¿e przypadków, gdy przes³ankê jej uchylenia i umorzenia postêpowania bêd¹ stanowiæ wady mieszcz¹ce siê w podstawach do stwierdzenia niewa¿noci. Jak wynika bowiem z treci art. 226 O.p.,
organ w ramach samokontroli nie mo¿e orzec o niewa¿noci swojej decyzji31.
Równie¿ organ odwo³awczy, rozpoznaj¹c decyzjê dotkniêt¹ wad¹ niewa¿noci,
nie wydaje rozstrzygniêcia merytorycznego, lecz jedynie uchyla decyzjê i umarza postêpowanie w sprawie32.
Ustawodawca przewidzia³ równie¿ wydanie w trybie samokontroli decyzji zmieniaj¹cej poprzedni¹, zaskar¿on¹ decyzjê. Powy¿sza decyzja bêdzie
mia³a charakter merytoryczny. Istota tej decyzji polega na pe³nym, ponownym zastosowaniu normy materialnego prawa podatkowego33. W sprawie
zostanie zatem wydana nowa decyzja, która ukszta³tuje prawa i obowi¹zki
strony odwo³uj¹cej siê. Tak¿e w tym przypadku organ, który wyda³ rozstrzygniêcie, jest zwi¹zany przes³ank¹ materialn¹, polegaj¹c¹ na uwzglêdnieniu
odwo³ania w ca³oci. Organ mo¿e dokonaæ zmiany decyzji tylko w zakresie
wskazanym w odwo³aniu. Jeli zatem strona ¿¹da zmiany decyzji w ca³oci,
to przypomnieæ nale¿y, ¿e czêciowa zmiana przez organ pierwszej instancji
decyzji, od której strona wnios³a odwo³anie, nie mieci siê w uprawnieniach
okrelonych w art. 226 O.p. i narusza w³aciwoæ organu odwo³awczego,
powoduj¹c niewa¿noæ decyzji34.
Wydanie decyzji na podstawie art. 226 § 1 O.p. wywo³uje skutek
w postaci wyeliminowania z obrotu prawnego zaskar¿onej decyzji i wejcie
na jej miejsce nowej decyzji. Powstaje w zwi¹zku z tym pytanie, czy organ
pierwszej instancji mo¿e odst¹piæ od sporz¹dzenia jej uzasadnienia z uwagi
na to, i¿ decyzja jest zgodna z ¿¹daniem strony. Tak¹ sytuacjê przewiduje
art. 210 § 5 O.p., wskazuj¹c, i¿: mo¿na odst¹piæ od uzasadnienia decyzji, gdy
uwzglêdnia ona w ca³oci ¿¹danie strony. Nie dotyczy to decyzji wydanej na
skutek odwo³ania b¹d na podstawie, której przyznano ulgê w zap³acie podatku. Na obowi¹zek sporz¹dzenia uzasadnienia zwróci³ uwagê NSA
w uchwale z dnia 7 kwietnia 2003 r.35, uznaj¹c odst¹pienie od uzasadnienia
decyzji wydanej w ramach samokontroli za istotne uchybienie. S¹d podniós³,
i¿ decyzja wydana w trybie art. 226 pozostaje w cis³ym zwi¹zku z wniesio31
32
33
34

Zob. A. Skoczylas, op. cit., s. 546.
Art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a in fine O.p.
J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa , s. 273.
Por. wyrok NSA z dnia 19 listopada 1982 r., II SA 1428/82, [w:] Kodeks Postêpowania
Administracyjnego , s. 75.
35 Uchwa³a NSA z dnia 7 kwietnia 2003 r., FPK 10/02, ONSA 2003, nr 3, poz. 91.
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nym przez stronê odwo³aniem, poniewa¿ jej wydanie mo¿e nast¹piæ tylko po
jego wniesieniu. Zatem charakter i tryb wydania powy¿szej decyzji uzasadnia przyjêcie, ¿e jest to w istocie decyzja wydana na skutek odwo³ania,
a zatem stosownie do art. 210 § 5 O.p. wymaga uzasadnienia. W konsekwencji organ musi wyjaniæ, z jakich przyczyn uwzglêdni³ odwo³anie w ca³oci
i zmieni³ lub uchyli³ swoje poprzednie rozstrzygniêcie. Oznacza to, i¿ powinien odnieæ siê do zarzutów strony zawartych w odwo³aniu od decyzji
i wskazaæ, dlaczego uzna³ je za zasadne. Nie mo¿e natomiast kwestionowaæ
prawid³owoci ¿adnego z nich. Przyj¹æ przy tym nale¿y, ¿e organ pierwszej
instancji mo¿e uwzglêdniæ zarzuty zarówno natury prawnej, jak i oparte na
przes³ance celowoci. Skoro bowiem organ pierwszej instancji przeprowadza
samokontrolê w ramach postêpowania odwo³awczego, to powinien mieæ prawo oceniania swojego rozstrzygniêcia na podstawie takich samych kryteriów,
jakie przys³uguj¹ organowi odwo³awczemu36 . Równie istotne jest, aby organ
w uzasadnieniu decyzji w sposób szczegó³owy wskaza³, ¿e uwzglêdni³ w ca³oci ¿¹danie strony odwo³uj¹cej siê. W przeciwnym razie strona mo¿e rozwa¿aæ celowoæ wniesienia odwo³ania od takiej decyzji. Wydanie nowej decyzji
nie musi bowiem oznaczaæ zakoñczenia postêpowania odwo³awczego. Wynika
to wprost z treci art. 226 § 2 O.p., który przewiduje mo¿liwoæ wniesienia od
niej odwo³ania. Tym samym strona niezadowolona z nowego orzeczenia ma
przyznane prawo do dewolutywnego za³atwienia sprawy przez organ drugiej
instancji. Mo¿liwoæ wniesienia odwo³ania zabezpiecza zatem realizacjê zasady dwuinstancyjnoci postêpowania podatkowego.
Podsumowuj¹c, przeprowadzona analiza instytucji samokontroli organu
pierwszej instancji w postêpowaniu podatkowym doprowadzi³a do sformu³owania kilku wniosków. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e zastosowanie
tej instytucji nale¿y zaliczyæ do rozwi¹zañ szczególnych i wyj¹tkowych. Po
pierwsze, stanowi ona wy³om od zasady samozwi¹zania organu w³asn¹ decyzj¹, a po drugie, jest to odstêpstwo od zasady bezwzglêdnej dewolutywnoci
odwo³ania.
Wyj¹tkowoæ powy¿szej instytucji jest uzasadniona realizacj¹ zasady
szybkoci i prostoty postêpowania (art. 125 O.p.). Szybkie i sprawne za³atwienie sprawy jest nie tylko istotne z punktu widzenia interesu publicznego
i zmniejszenia kosztów postêpowania, ale tak¿e wa¿ne dla strony postêpowania. Instytucja ta eliminuje bowiem potrzebê uruchomienia postêpowania przed organem odwo³awczym, które zgodnie z postanowieniami art. 139
§ 3 O.p. mo¿e trwaæ do dwóch miesiêcy37. Ekonomika postêpowania wskazu36
37

Zob. tak¿e M. Pu³³o, op. cit., s. 488.
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z art. 139 §3 O.p.: Za³atwienie sprawy w postêpowaniu
odwo³awczym powinno nast¹piæ nie póniej ni¿ w ci¹gu 2 miesiêcy od dnia otrzymania odwo³ania przez organ odwo³awczy, a sprawy, w której przeprowadzono rozprawê lub strona z³o¿y³a
wniosek o przeprowadzenie rozprawy  nie póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy.
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je zatem, ¿e w sytuacji stwierdzenia zasadnoci zarzutów podniesionych
w odwo³aniu organ pierwszej instancji powinien dokonaæ weryfikacji w³asnej
decyzji bez uciekania siê do rozstrzygniêcia sprawy przez organ wy¿szego
stopnia. Jeli uwzglêdni siê przy tym, ¿e organ pierwszej instancji dokonuje
samokontroli w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwo³ania, to przyj¹æ
nale¿y, ¿e strona postêpowania mo¿e uzyskaæ w stosunkowo krótkim czasie
now¹ decyzjê.

Summary
The self-control of the first-instance tax authority
in a tax proceeding
The paper deals with the problem of the proceeding before first-instance
tax authority. The situation when an appeal against the decision was lodged
is analysed. The author shares the opinion that the organ of the first instance
has the right to control its own decision only in a special case regulated in
the art. 226 the Act of 29 August 1997. If a tax authority that issued an
administrative decision recognises that a petition for administrative review
filed by a party deserves to be taken into account in its entirety, it issues
a new administrative decision that annuls or amends the appealed administrative decision. However, a legislator guaranteed the control of a tax administrative decision issued in the first instance. A party may file a petition for
administrative review of the new administrative decision.
In the conclusion, the author shares the opinion that the self-control is
the extraordinary construction. It makes fast consideration of the review
without the proceeding before the higher-ranking tax authority possible.
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Opodatkowanie dróg bêd¹cych w posiadaniu
przedsiêbiorców
1. Uwagi ogólne
W ostatnich kilku latach na gruncie ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych1 (dalej: u.p.o.l.) ustawodawca kilkakrotnie dokonywa³ zmian regulacji w zakresie opodatkowania gruntów i obiektów budowlanych wykorzystywanych na potrzeby transportu drogowego. Stan ten powodowa³ niema³e
zamieszanie zarówno wród pracowników lokalnych organów podatkowych,
jak i samych podatników. Wskazany problem w szczególnoci dotkn¹³ wielu
przedsiêbiorców, którzy na terenie swoich zak³adów produkcyjnych posiadali
(i posiadaj¹) infrastrukturê drogow¹ niezbêdn¹ do wykonywania dzia³alnoci
gospodarczej.
Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie problematyki opodatkowania gruntów zajêtych na drogi i zlokalizowane tam budowle, bêd¹cych we
w³adaniu podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Podjêcie tej tematyki jest konieczne, zwa¿ywszy na fakt, ¿e na tym tle dochodzi do licznych
sporów samorz¹dowych organów podatkowych (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast) z przedsiêbiorcami, dla których obci¹¿enia podatkowe w tym
zakresie s¹ w wielu przypadkach znaczne. Spory te potêguje dodatkowo brak
jednolitego, konsekwentnego orzecznictwa s¹dów administracyjnych. Podatnicy, którzy w latach poprzednich deklarowali wskazane grunty i obiekty
budowlane do opodatkowania, wystêpuj¹ obecnie z wnioskami o stwierdzenie
nadp³aty w podatku od nieruchomoci. Podkreliæ nale¿y, ¿e problem opodatkowania gruntów zajêtych pod pasy drogowe i zlokalizowane w nich budowle
dotyczy nie tylko lat 20042006, ale równie¿ stanu prawnego obowi¹zuj¹cego
od 1 stycznia 2007 r.
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2006 r., nr 121, poz. 844 z pón. zm.).
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2. Opodatkowanie dróg do koñca 2006 r.
Istotne zmiany w zakresie opodatkowania dróg nast¹pi³y z pocz¹tkiem
2003 r., kiedy to ustawodawca wprowadzi³ w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.
wy³¹czenie od opodatkowania, które obejmowa³o budowle dróg publicznych
wraz z pasami drogowymi oraz zajête pod nie grunty. W tym okresie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci nie podlega³y zatem trzy kategorie
przedmiotów opodatkowania: budowle dróg, pasy drogowe oraz zajête pod
nie grunty. Wy³¹czenie to dotyczy³o, co nale¿y podkreliæ, tylko dróg publicznych. Tym samym drogi bêd¹ce w posiadaniu osób prywatnych, w tym równie¿
przedsiêbiorców, podlega³y opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci2.
Po niespe³na roku obowi¹zywania art. 2 ust. 3 pkt. 4 u.p.o.l. ustawodawca nada³ temu przepisowi nowe brzmienie3. Stosownie do jego treci opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci nie podlega³y pasy drogowe wraz
z drogami oraz obiektami budowlanymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem oraz obs³ug¹ ruchu. Wy³¹czenie to obejmowa³o wiêc trzy kategorie przedmiotów opodatkowania: (1) pasy drogowe, (2) drogi, (3) obiekty budowlane zwi¹zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs³ug¹ ruchu.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z treci omawianego przepisu wyranie wynika³o,
¿e dla stosowania wy³¹czenia podatkowego w tym okresie nie mia³ znaczenia
charakter drogi, tj. publiczna czy niepubliczna. W zwi¹zku z tym nie do
zaakceptowania by³o stanowisko Ministerstwa Finansów4, w ocenie którego
w latach 20042006 z wy³¹czenia z opodatkowania korzysta³y tylko drogi
publiczne, pomimo ¿e nie wynika³o to wprost z art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.
Zamierzeniem ustawodawcy, zdaniem Ministerstwa, nie by³o bowiem dokonywanie zmian stanowi¹cych istotê dotychczasowych regulacji. Nie mo¿na
jednak siê z tym stanowiskiem zgodziæ. Z literalnego brzmienia przedmiotowego przepisu bezsprzecznie wynika, ¿e zwolnione s¹ wszystkie pasy drogowe wraz z budowlami dróg i obiektami budowlanymi zwi¹zanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs³ug¹ ruchu, niezale¿nie od statusu drogi
 publiczna czy prywatna. Stanowisko to potwierdzone zosta³o równie¿
w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym. W tym zakresie s¹dy administracyjne by³y zgodne5. Tak wiêc drogi bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbiorców
korzysta³y w analizowanym okresie z wy³¹czenia podatkowego. Wy³¹czenie
to mia³o stricte przedmiotowy charakter. Innymi s³owy, osoba w³adaj¹cego
2 K. Teszner, Nieruchomoci i obiekty budowlane zwi¹zane z drogami publicznymi a podatek od nieruchomoci, Przegl¹d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz¹dowych 2003, nr 12,
s. 11 i nast.
3 Zob. ustawê z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 200, poz. 1953).
4 Zob. szerzej: Pismo z dnia 19 kwietnia 2004 r., LK-2273/LP/03/PP.
5 Zob. m. in. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2007 r. (sygn. akt I SA/Ol 582/06),
niepubl.
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przedmiotem opodatkowania pozostawa³a bez znaczenia w kontekcie jego
stosowania. Konsekwencj¹ wy³¹czenia podatkowego by³o to, ¿e przedsiêbiorcy nie mieli prawnego obowi¹zku ujawniania tych przedmiotów opodatkowania w sk³adanych deklaracjach (informacjach) na podatek od nieruchomoci.
Du¿ym praktycznym problemem by³o jednak ustalenie warunków stosowania tego wy³¹czenia. Nale¿a³o bowiem rozstrzygn¹æ, czy ustalaj¹c zakres
znaczeniowy pojêæ: droga, pas drogowy, mo¿na pos³ugiwaæ siê podobnymi
terminami funkcjonuj¹cymi na gruncie ustawy o drogach publicznych?6
W orzeczeniu NSA z dnia 27 maja 2008 r. stwierdzono, ¿e je¿eli treæ art. 2
ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od dnia 9 grudnia 2003 r. do
31 grudnia 2006 r., zosta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw7, w której ustawodawca równoczenie zdefiniowa³ pojêcia pas drogowy i droga (art. 1 pkt 3), a w art. 2 zmieni³ brzmienie art. 2 ust. 3 pkt 4
u.p.o.l, to oznacza to, ¿e te w³anie definicje nale¿y stosowaæ tak¿e na gruncie wyk³adni art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.8
Nie do koñca mo¿na by³o zgodziæ siê z tym stanowiskiem. Wobec braku
na gruncie ustawy o podatkach i op³atach lokalnych definicji tego pojêcia
oraz odes³ania do innego aktu prawnego  ustawy o drogach publicznych
 w pierwszej kolejnoci nale¿a³o odwo³aæ siê do jêzyka potocznego w celu
interpretacji wskazanych pojêæ. Stanowisko to akceptowane by³o w nauce
prawa podatkowego9. Z tych te¿ powodów nale¿a³o przyj¹æ, ¿e pas drogowy
to grunt, na którym znajduje siê droga i obiekty budowlane zwi¹zane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs³ug¹ ruchu. Nale¿y wyranie odró¿niæ
budowlê drogi od gruntu pod ni¹. Droga mo¿e byæ m.in. asfaltowa, brukowana, kamienna. Niezale¿nie od rodzaju nawierzchni za³o¿yæ mo¿na by³o, ¿e
droga bêdzie budowl¹ w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Budowla ta
usytuowana jest na gruncie (pas drogowy), który w wietle ustawy o podatkach i op³atach lokalnych jest odrêbnym przedmiotem opodatkowania.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e pasy drogowe s¹ kategori¹ cile zwi¹zan¹
z drogami (nie mo¿e byæ pasa drogowego bez drogi), a zatem nie mog³y byæ
opodatkowane tylko te pasy drogowe (grunty), na których umiejscowiona
by³a budowla drogi. Tak wiêc je¿eli w pasie drogowym nie by³o budowli
drogi, np. polbruku, asfaltu, tzw. trelinki itp., wy³¹czenie podatkowe nie
mog³o byæ stosowane.
6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 19,
poz. 115 z pón. zm.).
7 Dz.U. nr 200, poz. 1953 z pón. zm.
8 Sygn. akt II FSK 483/07, opublikowany [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
9 Zob. szerzej L. Etel, M. Pop³awski, R. Dowgier, Gminny poradnik podatkowy, Warszawa
2005, t. I, s. 35.
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Kolejnym istotnym problemem by³a kwestia oznaczenia gruntu (pasa
drogowego), na którym umiejscowiona by³a budowli drogi, w ewidencji gruntów i budynków. Czy musia³ mieæ on klasyfikacjê w³aciw¹, wed³ug rozporz¹dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków10, dla dróg  dr?
Odpowiadaj¹c na to pytanie, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dla pojêcia pas drogowy, u¿ytego przez ustawodawcê w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l, ewidencja
gruntów i budynków nie przewidywa³a (i nie przewiduje) ¿adnego szczególnego oznaczenia. Pas drogowy jest gruntem, który mo¿e byæ sklasyfikowany
jako dr (drogi), ale tak¿e w inny sposób. Znaczna czêæ dróg bêd¹cych
w posiadaniu przedsiêbiorców (dróg wewnêtrznych) nie jest po³o¿ona na
gruncie sklasyfikowanym jako dr, co w praktyce oznacza³oby, ¿e nie mog³y
one korzystaæ z wy³¹czenia od opodatkowania podatkiem od nieruchomoci.
Tak wiêc skoro w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. ustawodawca nie wskazywa³, ¿e
pasem drogowym jest grunt sklasyfikowany jako dr, to nale¿a³o przyj¹æ ¿e
ka¿de inne ni¿ dr oznaczenie gruntu pod budowl¹ drogi, byleby podlega³ on
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci, umo¿liwia³o korzystanie z wy³¹czenia podatkowego. Oznacza to, ¿e za grunt pod drog¹ (pas drogowy) móg³
byæ dla potrzeb stosowania wy³¹czenia podatkowego uznany taki, który by³
sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków np. jako K  u¿ytki kopalne. Tak wiêc grunt pod drog¹ wewnêtrzn¹ na danej nieruchomoci, choæby
mia³ inn¹ klasyfikacjê ni¿ dr, ale by³ zajêty na drogê, powinien korzystaæ
z wy³¹czenia. Podobne stanowisko wyrazi³ sk³ad orzekaj¹cy NSA w wyroku
z dnia 16 padziernika 2009 r. W orzeczeniu tym stwierdzi³, ¿e dla celów
wymiaru podatku od nieruchomoci, w zw³aszcza w sytuacji, gdy ewidencja
gruntów pewnej kategorii gruntów nie uwzglêdnia (pas drogowy), zapisy
w niej zawarte maj¹ znaczenie drugorzêdne, a determinantem wymiaru podatku od nieruchomoci jest wyst¹pienie zdarzenia, z którym ustawa wi¹¿e
powstanie obowi¹zku podatkowego. Uznanie za prawid³owe stanowiska odmiennego prowadzi³oby do sytuacji, w której ewidencja gruntów i budynków
zawsze stanowi³aby jedyn¹ podstawê wymiaru podatków, nawet wtedy, gdy
dane z tej ewidencji by³yby niezgodne ze stanem rzeczywistym11. Tak¿e
w wyroku WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2007 r. wyra¿ono pogl¹d,
w myl którego jakkolwiek ewidencja gruntów i budynków stanowi dokument urzêdowy w rozumieniu art. 194 Ordynacji podatkowej12 i nie mo¿e
byæ przez organy podatkowe pomijana, to brakuje podstaw do bezwzglêdnego
zwi¹zania organu treci¹ zapisów zwartych w tej ewidencji. O wymiarze
podatku od nieruchomoci decyduje stan faktyczny. Dane z ewidencji grun10 Rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454).
11 Sygn. akt II FSK 784/08, niepubl.
12 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8,
poz. 60 z pón. zm.).
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tów i budynków s¹ niewystarczaj¹ce do ustalenia, czy na danym terenie
znajduj¹ siê inne tereny komunikacyjne (oznaczone symbolem Ti) oraz czy
na danym terenie znajduj¹ siê drogi (oznaczone symbolem dr)13.

3. Zasady opodatkowania dróg bêd¹cych w posiadaniu
przedsiêbiorców obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2007 r.
Z pocz¹tkiem 2007 r. istotnej modyfikacji uleg³ art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.
Na mocy tego przepisu wy³¹czono od opodatkowania grunty zajête pod pasy
drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
oraz zlokalizowane w nich budowle  z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ eksploatacja autostrad p³atnych.
Tak wiêc z wy³¹czenia podatkowego korzystaj¹ dwie kategorie przedmiotów
opodatkowania: (1) grunty zajête pod pasy drogowe dróg publicznych14 oraz
(2) lokalizowane w pasach drogowych budowle, z wyj¹tkiem tych, które s¹
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ eksploatacja
autostrad p³atnych.
Ustawodawca wyranie wiêc wskazuje, i¿ wy³¹czenie podatkowe, w stanie prawnym obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2007 r., obejmuje tylko grunty zajête pod pasy drogowe dróg publicznych15. Zgodnie
z art. 2 ustawy o drogach publicznych, drogi publiczne ze wzglêdu na funkcje
w sieci drogowej dziel¹ siê na nastêpuj¹ce kategorie: drogi krajowe, drogi
wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne. Dodaæ nale¿y, ¿e drogi krajowe stanowi¹ w³asnoæ Skarbu Pañstwa, za wojewódzkie, powiatowe i gminne  w³asnoæ samorz¹du województwa, powiatu lub gminy. Tym samym nie
powinno byæ w¹tpliwoci, ¿e grunty zajête pod pasy drogowe dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych korzystaj¹ z wy³¹czenia podatkowego. Podobne stanowisko wyrazi³ sk³ad orzekaj¹cy WSA
w Poznaniu w wyroku z dnia 13 stycznia 2009 r. W orzeczeniu tym stwierdzi³, ¿e grunty zajête pod pasy drogowe inne ni¿ drogi publiczne stanowi¹
drogi wewnêtrzne, do których art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. nie znajduje zastosowania16. Bez wp³ywu na opodatkowanie dróg wewnêtrznych pozostaje fakt,
13 Sygn. akt III SA/Wa 1439/07, teza wyroku opublikowana w: B. Dauter (red.), Podatki
i op³aty lokalne. Podatek rolny. Podatek leny. Orzecznictwo s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, Warszawa 2009, s. 55.
14 Pod pojêciem pasa drogowego, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l., nale¿y
rozumieæ wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeni¹ nad i pod jego powierzchni¹, w którym s¹ zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs³ug¹ ruchu, a tak¿e urz¹dzenia zwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drog¹.
15 L. Etel, Zmiany w podatkach lokalnych w 2007 r., Finanse Komunalne 2007, nr 12,
s. 67.
16 Sygn. akt I SA/Po 1206/08, teza wyroku opublikowana w: B. Dauter (red.), op. cit., s. 52.
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i¿ z dróg tych korzystaj¹ w³aciciele nieruchomoci s¹siaduj¹cych, a tak¿e
osoby niebêd¹ce ich w³acicielami, przez co s³u¿¹ one celowi publicznemu.
Zaliczenie do okrelonej kategorii dróg publicznych nastêpuje bowiem w sposób przewidziany, w zale¿noci od kategorii, w art. 5a ust. 2, art. 6 ust. 2,
art. 6a ust. 2, art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych17.
Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e powo³ana ustawa poza drogami publicznymi wyró¿nia równie¿ drogi wewnêtrzne (drogi niezaliczone do kategorii dróg publicznych, w szczególnoci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i lenych, dojazdowe do obiektów u¿ytkowanych przez
przedsiêbiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pêtle autobusowe). Czy korzystaj¹ one zatem z wy³¹czenia podatkowego uregulowanego w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.?
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, ¿e wy³¹czone s¹ z opodatkowania tylko grunty zajête pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle
 z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej
ni¿ eksploatacja autostrad p³atnych. Bior¹c pod uwagê treæ tego przepisu,
mo¿na stwierdziæ, ¿e grunty zajête pod pasy drogowe oraz zlokalizowane w nich budowle nie bêd¹ korzysta³y z wy³¹czenia podatkowego, je¿eli bêd¹ zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej
innej ni¿ eksploatacja autostrad p³atnych.
Normatywna definicja gruntów, budynków i budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej zawarta zosta³a w art. 1a ust. 1 pkt 3
u.p.o.l. Pod pojêciem tym nale¿y rozumieæ grunty, budynki i budowle bêd¹ce
w posiadaniu przedsiêbiorcy lub innego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ
gospodarcz¹, z wyj¹tkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów zwi¹zanych
z tymi budynkami, a tak¿e gruntów pod jeziorami i zajêtych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, chyba ¿e przedmiot opodatkowania nie jest i nie mo¿e byæ wykorzystywany do prowadzenia tej dzia³alnoci
ze wzglêdów technicznych.
Powy¿sze pozwala stwierdziæ, ¿e warunkiem sine qua non uznania,
i¿ grunty i budowle s¹ zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, jest
fakt posiadania ich przez przedsiêbiorcê lub inny podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim celu
s¹ one wykorzystywane przez przedsiêbiorcê. Innymi s³owy, samo ustalenie,
¿e przedsiêbiorca posiada dany przedmiot opodatkowania, upowa¿nia generalnie do zastosowania najwy¿szych stawek podatku od nieruchomoci18.
W orzeczeniu WSA w Bia³ymstoku z dnia 30 maja 2006 r. wyra¿ono
pogl¹d, ¿e sam fakt posiadania lokalu przez przedsiêbiorcê skutkuje tym, ¿e
17
18

Zob. wyrok powo³any w przypisie 17.
Wyrok WSA w Bia³ymstoku z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 448/04, niepubl.
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jest on zwi¹zany z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Oznacza to, ¿e
nawet grunty, budynki i budowle niewykorzystywane przez przedsiêbiorcê
w danym momencie lub te¿ wykorzystywane na inn¹ dzia³alnoæ ni¿ gospodarcza (za wyj¹tkiem budynków mieszkalnych) nale¿y uznaæ za zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej19 . Podobne stanowisko zaj¹³ sk³ad
orzekaj¹cy WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29 wrzenia 2005 r. W orzeczeniu tym podkrelono, ¿e w definicji gruntów, budynków i budowli zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej nie ma warunku wykorzystywania
tego rodzaju nieruchomoci na cele zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiêbiorcê. Ponadto samo objêcie we w³adanie przez przedsiêbiorcê nieruchomoci powoduje, ¿e staje siê on
jej posiadaczem w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. Tego typu posiadaczem jest zarówno przedsiêbiorca maj¹cy prawo w³asnoci danej nieruchomoci, jak te¿ maj¹cy tê nieruchomoæ w trwa³ym zarz¹dzie na podstawie ustawy
o gospodarce nieruchomociami, a tak¿e ten, kto korzysta z nieruchomoci
s¹siada-w³aciciela bez jego wiedzy i zgody. Sam fakt wykorzystywania nieruchomoci przez przedsiêbiorcê skutkuje tym, ¿e staje siê ona zwi¹zana
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej20 .
Nie powinno byæ wiêc najmniejszych w¹tpliwoci, ¿e przedsiêbiorcy
posiadaj¹cy grunty oraz zlokalizowane w pasach drogowych budowle nie mog¹ korzystaæ z wy³¹czenia podatkowego. Jedynie prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie eksploatacji autostrad
p³atnych s¹ objêci wy³¹czeniem podatkowym. Innymi s³owy, skoro
ustawodawca u¿y³ zwrotu zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ eksploatacja autostrad p³atnych, a nie zajête, to tym samym
sam fakt posiadania tych dróg przez przedsiêbiorcê skutkuje koniecznoci¹
ich opodatkowania, i to wed³ug stawek najwy¿szych. Nie ma przy tym znaczenia, ¿e wskazane przedmioty opodatkowania s¹ przez przedsiêbiorcê niewykorzystywane.
Tak¿e drogi bêd¹ce w posiadaniu przedsiêbiorców tworz¹ce
z drogami publicznymi jeden ci¹g komunikacyjny nie mog¹ byæ objête wy³¹czeniem podatkowym21. W myl art. 2 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych ulice le¿¹ce w ci¹gu dróg wymienionych w ust. 1 (dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) nale¿¹ do tej samej kategorii
co te drogi. Przepisy powo³anej ustawy w art. 2 ust. 2 przewiduj¹ wiêc
specyficzn¹ sytuacjê, kiedy to ulice po³o¿one w ci¹gu dróg publicznych otrzy19
20

Sygn. akt I SA/Bk 95/06, Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego 2007, nr 6, poz. 89.
Sygn. akt III SA/Wa 1411/05, LEX nr 179651. Podobnie zob. wyrok WSA w Olsztynie
z dnia 17 wrzenia 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 315/08, niepubl.
21 Szerzej na ten temat zob. B. Pahl, Ulice le¿¹ce w ci¹gu dróg publicznych a podatek od
nieruchomoci, Przegl¹d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz¹dowych 2009, nr 10, s. 13
i nast.
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muj¹ status drogi publicznej, nie bêd¹c drog¹ publiczn¹, na skutek podjêcia
stosownej uchwa³y podjêtej przez radê gminy22. W takim przypadku o podleganiu okrelonej kategorii dróg publicznych decyduje okolicznoæ faktyczna,
jak¹ jest po³o¿enie w ci¹gu dróg publicznych23. Grunty zajête pod pasy
drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle niebêd¹ce drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi lub gminnymi, ale stanowi¹ce
z tymi drogami jeden ci¹g komunikacyjne, nie bêd¹ objête zakresem wy³¹czenia podatkowego z art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. w sytuacji, gdy s¹ zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej  s¹ w posiadaniu przedsiêbiorcy
lub innego podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹. Nie ma przy
tym znaczenia, ¿e z przedmiotowych dróg korzystaj¹ swobodnie tak¿e inne
podmioty24.
Warto jeszcze dodaæ, ¿e wy³¹czeniem podatkowym unormowanym w art. 2
ust. 3 pkt 4 u.p.o.l. objête s¹ tak¿e zlokalizowane w pasach drogowych budowle, jednak podobnie jak w przypadku gruntów z wyj¹tkiem tych, które s¹
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ eksploatacja
autostrad p³atnych. Warto zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca w obecnym stanie
prawnym ograniczy³ wy³¹czenie z opodatkowania do budowli zlokalizowanych w pasach drogowych. Nie obejmuje wiêc ono budynków usytuowanych w tych pasach drogowych. Ponadto nie ma warunku, by budowle
te by³y zwi¹zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs³ug¹ ruchu. W praktyce jednak przedmiotowe wy³¹czenie w zasadzie obejmuje tylko budowle
zwi¹zane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obs³ug¹ ruchu, gdy¿ wszelkie
inne budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿
eksploatacja autostrad p³atnych podlegaæ bêd¹ opodatkowaniu (np. tablice
reklamowe trwale z gruntem zwi¹zane).

4. Wnioski
Dokonywanie czêstych zmian w prawie podatkowym dotyka nie tylko
pracowników organów podatkowych, szczególnie bolenie odczuwaj¹ to bierne podmioty stosunku zobowi¹zania podatkowego  podatnicy. Dobrym tego
22 Z art. 7 ustawy o drogach publicznych wynika, ¿e do dróg gminnych zalicza siê drogi
o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowi¹ce uzupe³niaj¹c¹ sieæ dróg
s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, z wy³¹czeniem dróg wewnêtrznych. Zaliczenie do kategorii
dróg gminnych nastêpuje w drodze uchwa³y rady gminy po zasiêgniêciu opinii w³aciwego
zarz¹du powiatu.
23 Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 463/08,
[online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
24 Inaczej przedstawiaj¹ siê zasady opodatkowania dróg le¿¹cych w ci¹gu dróg publicznych podmiotów nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej. Korzystaj¹ oni z wy³¹czenia podatkowego zawartego w art. 2 ust. 3 pkt 4 u.p.o.l.
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przyk³adem s¹ regulacje prawne w zakresie opodatkowania dróg, które
w ostatnich latach by³y nowelizowane. Grup¹ podatników, która chyba najdotkliwiej odczu³a wprowadzane w tym zakresie zmiany, s¹ przedsiêbiorcy.
Budowle, w tym budowle dróg, s¹ opodatkowane tylko w przypadku, gdy s¹
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, a znaczna ich wartoæ,
siêgaj¹ca w niektórych przypadkach kilku milionów z³otych, przek³ada siê na
wysokoæ obci¹¿enia podatkowego  im wiêksza wartoæ tych obiektów budowlanych, tym wy¿sza kwota podatku.
W latach 20032006 wy³¹czone od opodatkowania by³y zarówno drogi
publiczne, jak i niepubliczne. Tak wiêc przedsiêbiorcy nie mieli obowi¹zku
wykazywania tych przedmiotów opodatkowania w sk³adanych deklaracjach
(informacjach) na podatek od nieruchomoci i op³acania w tym zakresie podatku. Istotne zmiany nast¹pi³y z pocz¹tkiem 2007 r. Ustawodawca jednoznacznie ograniczy³ zakres przedmiotowy wy³¹czenia z art. 2 ust. 3 pkt 4
u.p.o.l. do dróg publicznych. Od tego momentu wszystkie drogi niepubliczne
podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Powinny byæ wiêc
wykazywane w sk³adanych deklaracjach (informacjach) na podatek od nieruchomoci.

Summary
Taxation of roads which are entrepreneurs property
The object of this elaboration is to present the issue of road taxation
which are property of entity who conduct business activity. In Polish taxation system legislator introduced exclusion in the scope of road taxation.
However, the analasis of this construction shows that it encompass only
public roads whereas non-public roads are taxed. In the case when they are
owned by entrepreneurs the highest real estate taxes are applied.
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Op³ata z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoci  wybrane problemy
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami1
(dalej u.g.n.) ustawodawca uregulowa³ tryb postêpowania w sytuacji, gdy
w³aciciel nieruchomoci wypowiada op³atê z tytu³u u¿ytkowania wieczystego. Jest to postêpowanie specyficzne, gdy¿ op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego maj¹ charakter cywilnoprawny. Zatem wypowiedzenie dotychczasowej op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nastêpuje w ramach realizacji
uprawnieñ cywilnoprawnych w³aciciela nieruchomoci, a nie w nastêpstwie
sprawowania jurysdykcji administracyjnej.
Z regu³y w³aciciel nieruchomoci dokonuje aktualizacji op³aty z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego w sposób kompleksowy. Co prawda ustawodawca
przewidzia³, i¿ wysokoæ op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej mo¿e byæ aktualizowana nie czêciej ni¿ raz w roku, je¿eli
wartoæ tej nieruchomoci ulegnie zmianie (art. 77 ust. 1 ustawy), jednak
taka operacja jest kosztowna i wymaga du¿ego zaanga¿owania ze strony
w³aciciela. St¹d pomimo i¿ zasadnicz¹ przes³ank¹ aktualizacji op³aty rocznej jest zmiana wartoci nieruchomoci, to w³aciciel nieruchomoci nie decyduje siê na korzystanie z tego uprawnienia zbyt czêsto.
W 2007 r. Prezydent Miasta Olsztyn wypowiedzia³ op³atê z tytu³u u¿ytkowania wieczystego 16 tys. u¿ytkowników wieczystych, sporód których 3,5 tys.
z³o¿y³o do Samorz¹dnego Kolegium Odwo³awczego w Olsztynie wnioski o ustalenie, czy aktualizacja op³aty jest nieuzasadniona b¹d te¿ uzasadniona
w innej wysokoci. W myl art. 79 ust. 1 i 2 u.g.n. w przypadku z³o¿enia
takiego wniosku kolegium jest zobowi¹zane przeprowadziæ rozprawê administracyjn¹
Obowi¹zkiem kolegium wynikaj¹cym z ustawy o gospodarce nieruchomociami jest d¹¿enie do zawarcia ugody pomiêdzy w³acicielem nieruchomoci
a u¿ytkownikiem wieczystym. W przypadku, gdy do ugody nie dojdzie, kole1
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gium wydaje orzeczenie. W zwi¹zku z tym, i¿ wskazane postêpowanie ma
charakter kontradyktoryjny, w praktyce orzeczniczej organu odwo³awczego
pojawi³y siê ró¿nego rodzaju problemy orzecznicze, których przyk³ady zostan¹ omówione w niniejszym artykule.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 u.g.n., wniosek o ustalenie, ¿e aktualizacja op³aty
jest nieuzasadniona albo te¿ jest uzasadniona w innej wysokoci, u¿ytkownik
wieczysty sk³ada w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia do
samorz¹dowego kolegium odwo³awczego w³aciwego ze wzglêdu na miejsce
po³o¿enia nieruchomoci.
Przed rozpoznaniem wniosku merytorycznie kolegium zobowi¹zane jest
w ramach czynnoci wstêpnych ustaliæ, czy wniosek taki wp³yn¹³ w terminie.
Stosownie do treci art. 79 ust. 7 u.g.n., do postêpowania przed kolegium
stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego
o wy³¹czeniu pracownika oraz organu, o za³atwianiu spraw, dorêczeniach,
wezwaniach, terminach i postêpowaniu, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych
odwo³añ i za¿aleñ. Nale¿y pamiêtaæ te¿ o tym, i¿ ustawa o gospodarce nieruchomociami przewiduje, i¿ kolegium wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku
lub o ustaleniu nowej wysokoci op³aty. Powstaje zatem pytanie: czy kolegium mo¿e wydaæ inne rozstrzygniêcie ni¿ to, które ustawodawca wskaza³
w ww. ustawie? W przypadku wniosków z³o¿onych po terminie nale¿a³oby
bowiem przyj¹æ, i¿ wniesienie pisma z uchybieniem terminu jest równoznaczne z jego niewniesieniem, a zgodnie z przepisem art. 78 ust. 4 u.g.n.
w przypadku niez³o¿enia wniosku w³aciwy organ oraz u¿ytkownika wieczystego obowi¹zuje nowa wysokoæ op³aty zaoferowanej w wypowiedzeniu.
W takiej sytuacji wydaje siê, i¿ organ wy¿szego stopnia nie mo¿e merytorycznie rozpatrzyæ wniosku, a postêpowanie w sprawie op³aty za u¿ytkowanie
wieczyste staje siê bezprzedmiotowe. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, i¿
treæ art. 79 ust. 3 u.g.n. wyranie okrela rodzaj orzeczeñ koñcz¹cych postêpowanie w sprawie aktualizacji op³aty przed kolegium i s¹ to rozstrzygniêcia
ustalaj¹ce wysokoæ op³aty lub oddalaj¹ce wniosek. St¹d mo¿na te¿ interpretowaæ wskazany przepis w ten sposób, i¿ organ nie mo¿e wydaæ innego
rozstrzygniêcia i z³o¿enie wniosku z uchybieniem terminu mo¿e rodziæ jedynie taki skutek, jak odmowa przyznania uprawnienia, czyli organ winien
wydaæ rozstrzygniêcie o oddaleniu wniosku2.
Kolejny, czêsto pojawiaj¹cy siê problem w toku omawianego postêpowania to sytuacja, gdy wypowiedzenie op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
zostaje skierowane nie do wszystkich u¿ytkowników wieczystych. Jak zasy2

Por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 maja 2009 r., II SA/OI 21/09; wyrok WSA
w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2009 r., II SA/OI 883/08. W przywo³anych wyrokach S¹d wyrazi³
pogl¹d, i¿ z³o¿enie z uchybieniem terminu wniosku o ustalenie, ¿e aktualizacja op³aty jest
uzasadniona w innej wysokoci, nie uprawnia organu orzekaj¹cego do umorzenia postêpowania
w sprawie.
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gnalizowano wczeniej, aktualizacji op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
dokonuje siê poprzez dorêczenie wypowiedzenia wysokoci dotychczasowej
op³aty i oferty nowej wysokoci op³aty. Aby mo¿na by³o uznaæ wypowiedzenie
za skuteczne, winno byæ ono adresowane i dorêczone wszystkim u¿ytkownikom wieczystym. Tak wiêc wydaje siê, i¿ jeli wypowiedzenie dotychczasowej
op³aty i oferta nowej wysokoci nie zosta³y skierowane do wszystkich u¿ytkowników, nie mo¿na uznaæ tego owiadczenia woli za skuteczne. Powstaje zatem
pytanie, czy w takim przypadku organ powinien siê ograniczyæ do katalogu
rozstrzygniêæ zaproponowanych w ustawie, czy uznaæ postêpowanie za bezprzedmiotowe i umorzyæ je. Wydaje siê, i¿ w tej sytuacji takie owiadczenie
woli jest nieskuteczne i aktualizacja winna zostaæ uznana za nieuzasadnion¹.
W toku postêpowania przed kolegium nierzadkie s¹ przypadki, gdy w³aciciel nieruchomoci wypowiada op³atê z tytu³u u¿ytkowania wieczystego,
zachowuj¹c formê w³aciw¹ dla wypowiedzenia, podczas gdy op³ata nie zosta³a wczeniej ustalona po raz pierwszy. Tymczasem z przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomociami wyranie wynika, i¿ tryb w nich przedstawiony stosuje siê tylko wówczas, gdy zosta³a ustalona pierwsza op³ata za
u¿ytkowanie wieczyste. Nie mo¿na bowiem dokonaæ aktualizacji op³aty, której wysokoci jeszcze nie ustalono.
W myl art. 73 ust. 5 u.g.n., wysokoæ pierwszej op³aty i op³at rocznych
oraz udzielanych bonifikat i sposób zap³aty ustala siê w umowie. Zatem
okrelenie wysokoci pierwszej op³aty, wysokoci op³at rocznych, udzielonych
bonifikat i sposobu zap³aty winno nast¹piæ w umowie o oddanie nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste. Jednoczenie ¿aden z przepisów
ustawy o gospodarce nieruchomociami nie wskazuje trybu postêpowania,
gdy w³aciciel zamierza ustaliæ pierwsz¹ op³atê za u¿ytkowanie wieczyste,
je¿eli przy oddaniu nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste, b¹d przeniesieniu tego prawa nie zosta³a ona ustalona. Wydaje siê, i¿ w tej sytuacji, zastosowanie znajdzie prawo cywilne, które reguluje instytucjê u¿ytkowania wieczystego. W³aciciel nieruchomoci winien zatem z³o¿yæ u¿ytkownikowi
wieczystemu propozycjê wysokoci op³aty ze wskazaniem odpowiedniej stawki, a dzia³anie takie stanowiæ bêdzie zaproszenie do rokowañ. W przypadku,
gdy u¿ytkownik wieczysty wyrazi zgodê na zaproponowan¹ wysokoæ op³aty,
zostaje miêdzy stronami zawarta umowa cywilnoprawna, w której ustala siê
wysokoæ op³aty. Jeli za u¿ytkownik wieczysty nie wyrazi zgody na zaproponowan¹ op³atê, w³aciciel gruntu jest uprawniony do wytoczenia w oparciu
o art. 189 k.p.c. powództwa przed s¹dem powszechnym o ustalenie wysokoci
pierwszej op³aty za u¿ytkowanie wieczyste. Dopiero tak ustalon¹ op³atê roczn¹ z tytu³u u¿ytkowania wieczystego mo¿na aktualizowaæ w trybie okrelonym w art. 78 ust. 1 u.g.n.
Zgodnie art. 78 ust. 1 u.g.n., w³aciwy organ zamierzaj¹cy zaktualizowaæ
op³atê roczn¹ z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowej
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powinien wypowiedzieæ na pimie wysokoæ dotychczasowej op³aty do dnia
31 grudnia roku poprzedzaj¹cego, przesy³aj¹c równoczenie ofertê przyjêcia
jej nowej wysokoci. W wypowiedzeniu nale¿y wskazaæ sposób obliczenia
nowej wysokoci op³aty i pouczyæ u¿ytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia do³¹cza siê informacjê o wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w którym
mo¿na zapoznaæ siê z operatem szacunkowym. Z tego wzglêdu, i¿ wypowiedzenie dotychczasowej op³aty jest w istocie wypowiedzeniem zmieniaj¹cym
umowê o oddanie nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste, musi
ono spe³niaæ okrelone wymagania. W pimiennictwie wskazuje siê, ¿e do
obligatoryjnych elementów wypowiedzenia nale¿¹: (1) forma pisemna,
(2) termin, czyli dokonanie wypowiedzenia najpóniej do 31 grudnia roku
poprzedzaj¹cego, (3) oferta przyjêcia op³aty w nowej wysokoci, (4) sposób
obliczenia nowej wysokoci op³aty, (5) pouczenie u¿ytkownika wieczystego
o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Ponadto do wypowiedzenia do³¹cza siê informacjê o wartoci nieruchomoci oraz o miejscu, w którym
mo¿na zapoznaæ siê z operatem szacunkowym3. Pojawia siê zatem problem,
w jakim przypadku takie wypowiedzenie mo¿na uznaæ za nieskuteczne.
W powo³anych wy¿ej przepisach brakuje okrelenia przez prawodawcê skutków, jakie powoduje brak w wypowiedzeniu którego z ww. elementów. Wydaje siê jednak, i¿ skutki te nie bêd¹ jednakowe. Przyk³adowo, brak pouczenia
o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia, w tym o terminie z³o¿enia wniosku, bêdzie powodowa³, ¿e kolegium wniosek z³o¿ony po up³ywie 30 dni od
dorêczenia wypowiedzenia bêdzie zobowi¹zane rozpatrzyæ jako z³o¿ony w terminie. Jeli jednak w pimie zawarto by wypowiedzenie dotychczasowej wysokoci op³aty, a jednoczenie nie przedstawiono oferty przyjêcia nowej wysokoci op³aty, takie wypowiedzenie nie mog³oby zostaæ uznane za skuteczne.
Brakowa³oby bowiem przedmiotowo istotnego sk³adnika wypowiedzenia, tj.
oferty nowej, zaktualizowanej wysokoci op³aty. Równie¿ w pimiennictwie
wskazuje siê na bezskutecznoæ takiego u³omnego wypowiedzenia, jeli nie
jest z³o¿one na pimie, nie zawiera oferty przyjêcia nowej op³aty, wskazania
sposobu obliczenia nowej op³aty oraz wymaganych informacji o wartoci
gruntu. W tym zakresie prezentowane jest stanowisko, ¿e data dorêczenia
zaczyna biec od chwili uzupe³nienia tych braków4.
Z kolei w orzecznictwie wyjania siê, i¿ tryb zmiany op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntu zwi¹zany jest z uznaniem, ¿e u¿ytkowanie wieczyste ma charakter uprawnienia typowo cywilnoprawnego uregulowanego
umow¹. Na potrzeby umowy o oddaniu w u¿ytkowanie wieczyste ustawodawca wprowadzi³ instytucjê wypowiedzenia zmieniaj¹cego, co podkrela umow3 Ustawa o gospodarce nieruchomociami. Komentarz, pod red. G. Bieñka, Warszawa
2007, s. 330.
4 Ibidem.
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ny charakter kszta³towania wzajemnych praw i obowi¹zków stron umowy.
Wypowiedzenie dotychczasowej op³aty w istocie jest wypowiedzeniem zmieniaj¹cym umowê o oddaniu nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste (w czêci dotycz¹cej op³aty rocznej zwi¹zanej z korzystaniem z tego prawa). Odmowa przyjêcia zaproponowanej w wypowiedzeniu, o którym mowa,
oferty nowej wysokoci op³aty rocznej po³¹czona ze z³o¿eniem wniosku
o ustalenie, ¿e aktualizacja op³aty nie jest uzasadniona b¹d jest uzasadniona w innej wysokoci, uruchamia postêpowanie przed samorz¹dowym kolegium odwo³awczym. Sprawa sporu co do podwy¿szenia op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego ma charakter cywilnoprawny. Bezczynnoæ
organu w tego rodzaju sprawach nie bêdzie podlega³a skardze do s¹du administracyjnego. Orzeczenie zapad³e w tym postêpowaniu nie jest decyzj¹ administracyjn¹ wydan¹ przez organ w³adczo rozstrzygaj¹cy sprawê. Czynnoci
podejmowane przez samorz¹dowe kolegium odwo³awcze w ramach postêpowania aktualizacyjnego b¹d ich brak nie dotycz¹ sprawy administracyjnej,
a wiêc pozostawienie bez rozpoznania wniosku u¿ytkownika wieczystego
zwi¹zanego ze spraw¹ aktualizacji spornych op³at nie jest czynnoci¹ z zakresu administracji publicznej5.
Jak wskazano wczeniej, podstawowym obowi¹zkiem kolegium wynikaj¹cym z ustawy o gospodarce nieruchomociami jest przeprowadzenie rozprawy, na której kolegium winno nak³aniaæ strony do zawarcia ugody. Z praktyki orzeczniczej wynika, i¿ ten obowi¹zek jest realizowany. Wystarczy
wspomnieæ, ¿e w przypadku wniosków z³o¿onych przez u¿ytkowników wieczystych w 2008 r. do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Olsztynie
w 90% zawierane by³y ugody. Stosownie do treci art. 117 § 1 k.p.a., ugodê
sporz¹dza siê w formie pisemnej. Powinna ona zawieraæ: oznaczenie organu,
przed którym zosta³a zawarta, datê sporz¹dzenia, oznaczenie stron, przedmiot i treæ ugody, wzmiankê o jej odczytaniu i przyjêciu, podpisy stron oraz
podpis pracownika organu administracji publicznej upowa¿nionego do sporz¹dzenia ugody. Natomiast zgodnie z art. 118 § 1 i 3 k.p.a., ugoda wymaga
zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym zosta³a
zawarta. Jednoczenie organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia
ugody zawartej z naruszeniem prawa albo naruszaj¹cej interes spo³eczny
b¹d s³uszny interes stron. Zatwierdzenie b¹d odmowa zatwierdzenia ugody
nastêpuje w drodze postanowienia. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody ma
charakter procesowy, gdy¿ uruchamia skutki materialnoprawne dla zatwierdzonej jego moc¹ ugody. Ma ponadto charakter kontrolny, bowiem do obrotu
prawnego wchodzi ugoda jako akt merytorycznie koñcz¹cy sprawê. Artyku³
118 § 3 k.p.a. okrela kryteria odmowy zatwierdzenia ugody, a wród nich
jest zawarcie ugody z naruszeniem prawa. Naruszenie przepisów prawa obej5

Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2007 r., I OSK 306/06.
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muje zarówno naruszenie przepisów prawa materialnego, jak i przepisów
prawa procesowego6.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 u.g.n., z zastrze¿eniem ust. 2, zaktualizowan¹
op³atê roczn¹ ustala siê przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartoci nieruchomoci okrelonej na dzieñ aktualizacji op³aty. Op³aty
z tytu³u u¿ytkowania wieczystego ustala siê wed³ug stawki procentowej od
ceny nieruchomoci gruntowej (art. 72 ust. 1 i 3). Wysokoæ stawek procentowych op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego jest uzale¿niona od okrelonego w umowie celu, na jaki nieruchomoæ gruntowa zosta³a oddana i wynosi:
1) za nieruchomoci gruntowe oddane na cele obronnoci i bezpieczeñstwa pañstwa, w tym ochrony przeciwpo¿arowej  0,3% ceny;
2) za nieruchomoci gruntowe pod budowê obiektów sakralnych wraz
z budynkami towarzysz¹cymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych oraz siedzib naczelnych w³adz kocio³ów i zwi¹zków wyznaniowych
 0,3% ceny;
3) za nieruchomoci gruntowe na dzia³alnoæ charytatywn¹ oraz na niezarobkow¹ dzia³alnoæ opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹, owiatow¹, wychowawcz¹, naukow¹ lub badawczo-rozwojow¹  0,3% ceny;
4) za nieruchomoci gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz dzia³alnoæ sportow¹  1% ceny;
4a) za nieruchomoci gruntowe na dzia³alnoæ turystyczn¹  2% ceny;
5) za pozosta³e nieruchomoci gruntowe  3% ceny.
Stosownie do brzmienia art. 73 ust. 2 u.g.n., je¿eli po oddaniu nieruchomoci gruntowej w u¿ytkowanie wieczyste nast¹pi trwa³a zmiana sposobu
korzystania z nieruchomoci, powoduj¹ca zmianê celu, na który nieruchomoæ zosta³a oddana, stawkê procentow¹ op³aty rocznej zmienia siê stosownie do tego celu. Przy dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje siê
tryb postêpowania okrelony w art. 7881. Podkreliæ nale¿y, i¿ w wietle
orzecznictwa - je¿eli postêpowanie dotyczy aktualizacji op³aty rocznej za
u¿ytkowanie wieczyste tylko ze wzglêdu na zmianê wartoci nieruchomoci,
to na etapie postêpowania s¹dowego niedopuszczalne jest rozszerzenie ¿¹dania i objêcie tym postêpowaniem tak¿e zmiany stawki procentowej tej op³aty.
Obowi¹zek uprzedniego wyczerpania etapu postêpowania przed samorz¹dowym kolegium odwo³awczym tak¿e w kwestii zmiany stawki procentowej
sprawia, ¿e wystêpuje tu przypadek czasowej niedopuszczalnoci drogi s¹dowej, który uzasadnia odrzucenie takiego ¿¹dania. Jednoczenie rozpoznawanie aktualizacji op³aty rocznej z powodu zmiany obu tych czynników kszta³tuj¹cych op³atê, jest mo¿liwe tylko w dwóch przypadkach: kiedy od pocz¹tku
postêpowanie aktualizacyjne ich dotyczy lub kiedy postêpowania zosta³y wsz6

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2006 r., VII Sa/Wa 1289/06.
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czête odrêbnie, ale na etapie postêpowania s¹dowego po³¹czono je do wspólnego rozpoznania na podstawie art. 219 k.p.c.7
Z kolei w przypadku aktualizacji op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego, gdy brak jest woli ugodowego za³atwienia sprawy, kolegium
wydaje orzeczenie b¹d o uznaniu aktualizacji za nieuzasadnion¹, b¹d
o oddaleniu wniosku. W takim przypadku ocenie podlega operat szacunkowy
jako podstawowy dowód w sprawie. W orzecznictwie podkrela siê, i¿ zgodnie
z art. 78 ust. 3 u.g.n., ciê¿ar dowodu istnienia przes³anek do aktualizacji
op³aty spoczywa na w³aciwym organie. Rzecz jasna, chodzi o w³aciciela
nieruchomoci oddanej w u¿ytkowanie wieczyste, mimo jurydycznej niecis³oci tego przepisu. Jest to przepis o charakterze materialnoprawnym, który
 w sensie czasowym  okrela ciê¿ar rozk³adu dowodu w ca³ym postêpowaniu aktualizacyjnym, obejmuj¹cym fazê postêpowania administracyjnego
i fazê postêpowania rozpoznawczego. Wyst¹pienie wszystkich przes³anek aktualizacji op³aty rocznej mo¿e byæ wykazywane przez w³aciciela nieruchomoci za pomoc¹ wszystkich dostêpnych rodków dowodowych dopuszczonych w postêpowaniu rozpoznawczym8.
Operat szacunkowy winien byæ wykonany w oparciu o przepisy ustawy
o gospodarce nieruchomociami oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
21 wrzenia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomoci i sporz¹dzania operatu
szacunkowego9. W sprawie o ustalenie wysokoci aktualizowanej op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania wieczystego wyboru w³aciwego podejcia, metody
oraz techniki szacowania nieruchomoci dokonuje rzeczoznawca, a nie wola
którejkolwiek ze stron u¿ytkowania wieczystego. Wybór ten nie mo¿e byæ
dowolny, lecz racjonalny, uzasadniony zasadami szacowania nieruchomoci
okrelonymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomociami i aktem wykonawczym do tej ustawy. Ponadto rzeczoznawca winien ten wybór uzasadniæ10. Wyceny nieruchomoci dokonuje siê najczêciej przy zastosowaniu podejcia porównawczego (art. 152 ust. 2 u.g.n.), które polega na okreleniu
wartoci nieruchomoci przy za³o¿eniu, ¿e wartoæ ta odpowiada cenom, jakie
uzyskano za nieruchomoci podobne, które by³y przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje siê ze wzglêdu na cechy ró¿ni¹ce nieruchomoci
podobne od nieruchomoci wycenianej oraz uwzglêdnia siê zmiany poziomu
cen wskutek up³ywu czasu. Podejcie porównawcze stosuje siê, je¿eli s¹ znane ceny i cechy nieruchomoci podobnych do nieruchomoci wycenianej.
Stosownie do treci § 4 ust. 4 ww. rozporz¹dzenia, w podejciu porównawczym przy metodzie korygowania ceny redniej do porównañ przyjmuje
siê z rynku w³aciwego ze wzglêdu na po³o¿enie wycenianej nieruchomoci co
7
8
9
10

Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2007 r., IV CSK 326/07.
Wyrok SN z dnia 23 wrzenia 2009 r., I CSK 45/09.
Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109.
Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2008 r., I OSK 852/07.
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najmniej kilkanacie nieruchomoci podobnych, które by³y przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane s¹ ceny transakcyjne, warunki zawarcia
transakcji oraz cechy tych nieruchomoci. Wartoæ nieruchomoci bêd¹cej
przedmiotem wyceny okrela siê w drodze korekty ceny nieruchomoci podobnych wspó³czynnikami koryguj¹cymi, uwzglêdniaj¹cymi ró¿nicê w poszczególnych cechach tych nieruchomoci. Podkreliæ te¿ trzeba, i¿ w przypadku, gdy
u¿ytkownik wieczysty kwestionuje sporz¹dzony przez rzeczoznawcê maj¹tkowego operat szacunkowy, przys³uguje mu prawo do przedstawienia kontrdowodu, tj. mo¿e przedstawiæ operat szacunkowy sporz¹dzony na jego zlecenie.
W takiej sytuacji kolegium zobowi¹zane jest oceniæ obydwa dowody. Przy
czym, gdy zachodzi miêdzy nimi du¿a rozbie¿noæ, istnieje mo¿liwoæ zwrócenia siê do Stowarzyszenia Rzeczoznawców o opiniê w sprawie operatów.
Przedstawiona opinia i operaty stanowi¹ zazwyczaj podstawê do ustalenia
przez kolegium nowej wysokoci op³aty rocznej.
Regulacje dotycz¹ce aktualizacji op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomociami w praktyce orzeczniczej sprawiaj¹ ró¿nego rodzaju problemy. Zaproponowano wiêc
zmianê niektórych uregulowañ. Chodzi przede wszystkim o racjonalizacjê
postêpowania w sprawie aktualizacji op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego przed samorz¹dowymi kolegiami odwo³awczymi i uczynienie
tego postêpowania ekonomiczniejszym. Dotychczasowa praktyka orzecznicza
samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych w sprawach tej kategorii wykaza³a,
¿e przyjêta w ustawie o gospodarce nieruchomociami idea uzale¿niaj¹ca
dopuszczalnoæ drogi s¹dowej od uprzedniego wyst¹pienia do kolegium
z wnioskiem o ustalenie, ¿e aktualizacja op³aty jest nieuzasadniona b¹d
uzasadniona w innej wysokoci, spe³ni³a swój zasadniczy cel, zapobiegaj¹c
przeci¹¿eniu s¹dów sprawami tego typu. Szczegó³owe rozwi¹zania w tym
zakresie, a w szczególnoci sk³adanie wniosków bezporednio do kolegium
oraz obowi¹zkowa rozprawa, utrudniaj¹ jednak niezw³oczne rozpatrzenie
wniosków i czyni¹ to postêpowanie nieekonomicznym11. St¹d z inicjatywy
samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych zosta³ opracowany projekt ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o gospodarce nieruchomociami w zakresie omawianych
wy¿ej regulacji. Propozycje zmian dotycz¹ przede wszystkim wprowadzenia
dodatkowego przepisu (art. 78 ust. 2) nakazuj¹cego sk³adanie wniosków za
porednictwem organu wykonuj¹cego zadania w³aciciela nieruchomoci.
W tym zakresie reprezentowane jest stanowisko, i¿ dotychczasowe rozwi¹zanie wynikaj¹ce z art. 79 ust. 1 i 2 u.g.n., polegaj¹ce na sk³adaniu wniosku
w dwóch egzemplarzach bezporednio do kolegium, niepotrzebnie wyd³u¿a
postêpowanie, albowiem kolegium jeden egzemplarz wniosku musi odes³aæ
11 Uzasadnienie do projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o gospodarce nieruchomociami,
projekt zaproponowany przez Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze we Wroc³awiu.
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do w³aciwego organu, a dodatkowo wezwaæ ten¿e organ do przes³ania akt
nieruchomoci, której dotyczy wniosek. Wydaje siê, ¿e wprowadzenie trybu
sk³adania wniosku kwestionuj¹cego aktualizacjê op³aty rocznej za porednictwem w³aciwego organu rzeczywicie mog³oby skróciæ postêpowanie oraz
odci¹¿yæ kolegia finansowo. Kolejna propozycja zmiany dotyczy zniesienia
obowi¹zku przeprowadzenia rozprawy przed kolegium. W tym zakresie postuluje siê, by w³aciwy organ po otrzymaniu wniosku móg³ podj¹æ wobec
wnioskodawcy czynnoci celem polubownego za³atwienia sprawy w drodze
ugody. W przypadku za braku mo¿liwoci zawarcia ugody organ niezw³ocznie przekazywa³by kolegium wniosek wraz z aktami sprawy. Zmiany w tym
kierunku uzasadnia siê przede wszystkim tym, i¿ bezwarunkowy obowi¹zek
przeprowadzenia rozprawy prowadzi czêsto do sytuacji, gdy mimo niespe³nienia wymogów wstêpnych rozprawa musi zostaæ przeprowadzona. Z drugiej strony warto jednak pamiêtaæ o tym, i¿ ugoda musi byæ zatwierdzona
w formie postanowienia i z jej istoty wynika, ¿e oprócz stron o spornych
interesach musi byæ te¿ wskazany organ, który bêdzie nak³ania³ strony do
zawarcia ugody. Zatem wydaje siê, i¿ zmiany rzeczywicie by³yby postulowane, ale powinny raczej dotyczyæ rozszerzenia katalogu rozstrzygniêæ, które
mo¿e podejmowaæ kolegium w przypadku, kiedy nie dosz³o do zawarcia ugody.
Konkluduj¹c mo¿na stwierdziæ, i¿ z³o¿enie wniosku do kolegium najczêciej koñczy siê zawarciem ugody. Jest to w zasadzie jedyny przyk³ad regulacji, na podstawie których w praktyce tak czêsto jest wykorzystywana ta
forma dzia³ania administracji.

Summary
The perpetual usufruct  selected problems
The Act of 21 August 1997 on Real Estate regulates the way of proceedings in case when the perpetual lessee of a land terminates the perpetual usufruct fee. The specificity of the proceedings refers to perpetual usufruct
fees which are regulated under civil law. Terminating perpetual usufruct fee
is a competence under civil law and therefore administrative provisions do
not apply. The aim of this article was to present some selected problems which
are common in the appeal authority work. The article presents regulations
and describes main problems appearing in connection with the law. The author
of the article introduced the variety of the appeal authority decisions when
the amicable settlement have not been reached. Moreover, the article describes selected problems connected with the assessment of the appraisal study
which is the main evidence in the proceedings. In the conclusions there are
also some de lege ferenda thesis concerning aforementioned subject.
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Utrata przez stronê statusu przedsiêbiorcy
jako przes³anka wy³¹czaj¹ca w³aciwoæ
s¹dów gospodarczych
Ustaw¹ z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 ustawodawca zmieni³ w zasadniczej czêci przepisy dotycz¹ce odrêbnego postêpowania gospodarczego
uregulowanego w dziale IVa tytu³u VII ksiêgi pierwszej czêci pierwszej
kodeksu postêpowania cywilnego.
Celem przywiecaj¹cym zmianom zawartym w powo³anej wy¿ej ustawie
by³o usprawnienie i racjonalizacja przebiegu postêpowania cywilnego,
w szczególnoci postêpowania w sprawach gospodarczych, a w konsekwencji
przyspieszenie merytorycznego rozpoznawania tych spraw2.
Wprowadzone zmiany, postulowane zreszt¹ przez praktyków i samych
przedsiêbiorców, w zasadzie nie budz¹ powa¿nych w¹tpliwoci, jednak¿e
zmiana przepisu art. 4791 k.p.c. poprzez dodanie w § 1 tego artyku³u ma³o
precyzyjnego i przez to kontrowersyjnego zdania drugiego wywo³a³a burzliw¹
dyskusjê zakoñczon¹, niefortunn¹ moim zdaniem, uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego z dnia 16 grudnia 2008 r.3
Zanim jednak przejdê do analizy powy¿szej uchwa³y i jej praktycznych
skutków, przywo³aæ w tym miejscu nale¿y treæ przepisów zawieraj¹cych
definicjê sprawy gospodarczej, których wyk³adni¹ S¹d Najwy¿szy zaj¹³ siê
we wskazanej powy¿ej uchwale.
Pojêcie sprawy gospodarczej wprowadzi³a do obowi¹zuj¹cego systemu
prawa ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw
gospodarczych4 (dalej: RozpSPU), która dokona³a zmiany kodeksu postêpo1
2

Dz.U. nr 235, poz. 1699.
Uzasadnienie Rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 484.
3 Uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN  Izba Cywilna z 16 grudnia 2008, III CZP 102/08,
OSNCP 2009, nr 5, poz. 65, s. 15.
4 Dz.U. z 1989 r., nr 33, poz. 175 ze zm.
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wania cywilnego, polegaj¹cej m.in. na dodaniu w tytule VII ksiêgi pierwszej
czêci pierwszej po art. 479 dzia³u IVa zatytu³owanego: Postêpowanie
w sprawach gospodarczych, obejmuj¹cego art. 479147927. W ustawie tej
pojêcie sprawy gospodarczej zosta³o okrelone dwukrotnie: po raz pierwszy
w art. 2, a po raz drugi w art. 4791.
Artyku³ 4791 § 1 k.p.c. stanowi: przepisy niniejszego dzia³u [dzia³u IVa
tytu³u VII ksiêgi pierwszej czêci pierwszej k.p.c.  H.F.] stosuje siê w sprawach ze stosunków cywilnych miêdzy przedsiêbiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich dzia³alnoci gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zgodnie
z treci¹ § 1 komentowanego przepisu, musz¹ zaistnieæ ³¹cznie trzy przes³anki, aby sprawa zosta³a zakwalifikowana jako gospodarcza:
1) sprawa ma wynikaæ ze stosunków cywilnych;
2) stronami s¹ przedsiêbiorcy;
3) sporny stosunek cywilny pozostaje w zakresie prowadzonej przez strony dzia³alnoci gospodarczej5.
Pierwsza przes³anka ³¹czy siê nierozerwalnie z treci¹ art. 1 k.p.c., zawieraj¹cego definicjê ustawow¹ sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym
i formalnym6. Zgodnie z t¹ definicj¹ Kodeks postêpowania cywilnego normuje postêpowanie s¹dowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuñczego oraz prawa pracy, jak równie¿ w sprawach
z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje siê z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).
Druga przes³anka, dotycz¹ca stron postêpowania, odwo³uje siê do pojêcia przedsiêbiorcy, którego definicjê znajdziemy zarówno w przepisach materialnoprawnych (art. 431 k.c.7), jak i procesowych (art. 4792 k.p.c.).
Trzecia przes³anka za odnosi siê pojêcia dzia³alnoci gospodarczej.
W tym wzglêdzie warto przytoczyæ definicjê tego pojêcia w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej8. Zgodnie z art. 2
ustawy, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ci¹g³y. Zatem dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest dzia³alnoæ
w ramach obrotu gospodarczego, o charakterze profesjonalnym, zarobkowym,
prowadzona we w³asnym imieniu, odznaczaj¹ca siê powtarzalnoci¹ dzia³añ.
Jak s³usznie wskazuje A. Zieliñski, s¹d gospodarczy musi stwierdziæ, i¿
stosunek cywilny, którego dotyczy spór miêdzy przedsiêbiorcami, pozostaje
w zwi¹zku przyczynowym z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoci¹ gospodar5 Por. np. uchwa³ê sk³adu siedmiu sêdziów SN z 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91,
OSNCP 1992, nr 5, poz. 65.
6 Zob. równie¿: orzeczenie TK z 12 kwietnia 1989 r. dotycz¹ce istoty sprawy cywilnej,
Uw 9/88, OTK 1989, nr 1, poz. 9.
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).
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cz¹. Czynnoci podejmowane przez przedsiêbiorcê trzeba uznaæ za wchodz¹ce
w zakres jego dzia³alnoci gospodarczej wówczas, gdy pozostaj¹ w normalnym, funkcjonalnym zwi¹zku przyczynowym z t¹ dzia³alnoci¹, a w szczególnoci s¹ podejmowane w celu realizacji zadañ zwi¹zanych z przedmiotem
dzia³alnoci tego podmiotu. Tylko wtedy, gdy czynnoci nie s¹ dokonywane
z zamiarem osi¹gniêcia tego celu i pozostaj¹ poza zakresem statutowego
funkcjonowania przedsiêbiorcy, jako dokonane przy okazji jego prowadzenia,
mo¿na je uznaæ za pozbawione cech dzia³alnoci9.
Jednak¿e pojêcie sprawa gospodarcza, zawarte w przepisie art. 4791
k.p.c., okrela zakres zastosowania odrêbnego postêpowania cywilnego, albowiem sformu³owane zosta³o jedynie na u¿ytek dzia³u IVa tytu³u VII ksiêgi
pierwszej czêci pierwszej kodeksu postêpowania cywilnego. Natomiast definicja sprawy gospodarczej, wskazuj¹ca na zakres w³aciwoci utworzonych
przepisem art. 12 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych, s¹dów gospodarczych, zawarta jest w ustawie z dnia 24 maja
1989 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych10.
Wed³ug art. 2 RozpSPU sprawami gospodarczymi s¹ sprawy ze stosunków cywilnych miêdzy przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹ na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach w zakresie prowadzonej przez nich dzia³alnoci gospodarczej (ust. 1), a ponadto sprawy
enumeratywnie wyliczone w ust. 2 tego artyku³u.
Kwalifikacja sprawy jako gospodarczej zosta³a oparta na dwóch niezale¿nych od siebie kryteriach. Pierwsze  to przes³anki wymienione w ogólnej
definicji sprawy gospodarczej (sprawy gospodarcze sensu stricto), wyra¿onej
w art. 2 ust. 1 RozpSPU, a powtórzonej w art. 4791 § 1 k.p.c. w brzmieniu do
dnia 20 marca 2007 r. Drugie kryterium to przynale¿noæ danej sprawy do
katalogu spraw wymienionych w art. 2 ust. 2 pkt 17 RozpSPU oraz art. 4791
§ 2 pkt 14 k.p.c. (sprawy gospodarcze sensu largo). Zakres regulacji zawarty
w ustawie o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych jest bardziej
ogólny ni¿ ten, który zosta³ okrelony w art. 4791 k.p.c. Wynika to z faktu, ¿e
art. 4791 k.p.c. definiuje tylko te sprawy gospodarcze, które rozpoznawane s¹
w postêpowaniu odrêbnym uregulowanym w k.p.c.11
Zdaniem R. Flejszara, art. 2 RozpSPU okrela pojêcie sprawy gospodarczej ze wzglêdu na zakres kompetencji s¹du gospodarczego i jako kompetencyjny stanowi normê o charakterze ogólnym, podczas gdy art. 4791 k.p.c.
8

Ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r., nr 155, poz. 1095).
9 A. Zieliñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1338
1345. Zob. uchwa³a SN z 11 czerwca 1992 r., III CZP 64/92, OSNC 1992, nr 12, poz. 225.
10 Por. S. W³odyka, Ustawa o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych, Pañstwo
i Prawo 1990, nr 3, s. 16.
11 M. Manowska, Postêpowanie s¹dowe w sprawach gospodarczych, Warszawa 2007,
s. 4546.
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definiuje pojêcie sprawy gospodarczej ze wzglêdu na potrzebê wskazania
spraw podlegaj¹cych rozpoznaniu w postêpowaniu procesowym odrêbnym,
unormowanym w dziale IVa k.p.c. Ten ostatni artyku³ stanowi w stosunku do
art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. normê szczególn¹12. Wszystkie sprawy
wskazane w art. 2 RozpSPU s¹ wiêc rozpoznawane przez s¹d gospodarczy.
Natomiast zgodnie art. 4791 k.p.c. rozpoznaniu w postêpowaniu odrêbnym
podlegaj¹ tylko niektóre ze spraw uznanych przez ustawodawcê za gospodarcze w art. 2 RozpSPU. Pozosta³e sprawy gospodarcze s¹ rozpoznawane przez
s¹dy gospodarcze w zwyk³ym postêpowaniu procesowym, w postêpowaniu
nieprocesowym oraz w postêpowaniu upad³ociowym13 .
Wymaganie kumulatywnego wspó³istnienia trzech wymienionych wy¿ej
przes³anek, o których mowa w przepisie art. 4791 k.p.c., powoduje, ¿e brak
choæby jednej z nich pozbawia sprawê charakteru sprawy gospodarczej.
Do chwili wprowadzenia ustaw¹ z dnia 16 listopada 2006 r. zmian
w kodeksie postêpowania cywilnego wymóg ³¹cznego zaistnienia wszystkich
wymienionych w tym przepisie przes³anek niezbêdnych do uznania okrelonej sprawy za sprawê gospodarcz¹ sensu stricto, a tym samym do zastosowania przy rozpoznawaniu tej sprawy przepisów dzia³u IVa k.p.c. o postêpowaniu odrêbnym w sprawach gospodarczych, musia³ byæ spe³niony zarówno
w momencie wniesienia sprawy do s¹du gospodarczego, jak i w trakcie tocz¹cego siê postêpowania. Je¿eli w chwili wniesienia pozwu okaza³o siê, ¿e
która z trzech przes³anek nie zachodzi (tj. sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej lub sprawa nie powsta³a w zakresie prowadzonej przez strony
dzia³alnoci gospodarczej lub jedna ze stron  ewentualnie obie strony  nie
s¹ przedsiêbiorcami), to s¹d gospodarczy nie by³ w³aciwy do rozpoznania
sprawy14.
Ograniczaj¹c siê do interesuj¹cej nas, w kontekcie zmian przepisu art.
4791 § 1 k.p.c., przes³anki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, wskazaæ
nale¿y, i¿ powszechnie przyjmowano w orzecznictwie, ¿e zaprzestanie przez
stronê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przed wniesieniem pozwu powoduje, ¿e sprawa traci charakter sprawy gospodarczej. Oznacza³o to równie¿, ¿e o kwalifikacji danej sprawy do postêpowania odrêbnego w sprawach
gospodarczych decydowa³ moment wniesienia pozwu, a wiêc czynnoæ procesowa. Jednoczenie w uchwale z 5 padziernika 1995 r. (III CZP 128/95) S¹d
Najwy¿szy uzna³, ¿e do s¹dów gospodarczych nale¿y rozpoznawanie tylko
spraw okrelonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych, w których strony s¹ podmiotami
12 Uzasadnienie uchwa³y SN z 6 grudnia 1991 r., III CZP 117/91; por. tak¿e uchwa³a SN
z 18 marca 1991 r., III CZP 9/91.
13 R. Flejszar, Postêpowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2006,
s. 28.
14 Ibidem.
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gospodarczymi (obecnie przedsiêbiorcami) w chwili wniesienia pozwu. S¹d
Najwy¿szy wskaza³ równie¿ w uzasadnieniu tej uchwa³y, ¿e powo³any przepis dotyczy spraw miêdzy podmiotami [ ] prowadz¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹, a zatem podmiotami, które s¹ przedsiêbiorcami w chwili w³aciwej
dla kwalifikacji sprawy jako sprawy gospodarczej15.
Jednak¿e od sprawy, która od samego pocz¹tku nie ma charakteru sprawy gospodarczej, nale¿y odró¿niæ sytuacjê, gdy w chwili wniesienia do s¹du
mielimy do czynienia ze spraw¹ gospodarcz¹, a dopiero w toku postêpowania zaistnia³ brak pozbawiaj¹cy sprawê jej gospodarczego charakteru, strona
(lub strony) utraci³y status przedsiêbiorcy.
Ma³gorzata Manowska podaje, i¿ w doktrynie wyra¿ony zosta³ s³uszny
pogl¹d, ¿e skoro przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach gospodarczych stosuje siê miêdzy przedsiêbiorcami, to utrata tego statusu przez stronê w toku postêpowania powodowa³a rozpoznanie sprawy w dalszym ci¹gu
przez wydzia³ gospodarczy, ale wed³ug przepisów o postêpowaniu zwyk³ym16.
W takiej bowiem sytuacji s¹d gospodarczy w oparciu o przepis art. 202 k.p.c.,
zgodnie z zasad¹ perpetuatio fori wyra¿on¹ w przepisie art. 15 k.p.c., nadal
rozpoznawa³ sprawê, pomimo braku przes³anki koniecznej do zakwalifikowania sprawy jako gospodarczej. W przypadku za zaprzestania prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przed wytoczeniem powództwa przewodnicz¹cy wydzia³u gospodarczego zarz¹dzeniem przed nadaniem sprawie biegu lub s¹d
postanowieniem po nadaniu jej biegu17 przekazywa³ sprawê do rozpoznania
wydzia³owi cywilnemu danego s¹du lub s¹du miejscowo w³aciwego.
Zgodnie z art. 4791 § 1 k.p.c. w obecnym brzmieniu, przepisy o postêpowaniu odrêbnym w sprawach gospodarczych stosuje siê w sprawach ze stosunków cywilnych miêdzy przedsiêbiorcami, w zakresie prowadzonej przez
nich dzia³alnoci gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez któr¹kolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wy³¹cza zastosowania przepisów dzia³u IVa. Mo¿na
by zatem przyj¹æ  i tak interpretowa³a ten przepis doktryna do dnia wydania przez S¹d Najwy¿szy znamiennej uchwa³y  ¿e momentem decyduj¹cym
o kwalifikacji danej sprawy do odrêbnego postêpowania w sprawach gospodarczych jest obecnie chwila powstania stosunku prawnego w zakresie prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, nie za dokonanie czynnoci procesowej
w postaci wniesienia pozwu. Uzasadnieniem przyjêcia przez ustawodawcê
takiego rozwi¹zania by³a czasoch³onna koniecznoæ badania przez s¹d w momencie wp³ywu pozwu statusu stron i przekazywanie sprawy do wydzia³u
15
16

M. Manowska, op. cit., s. 4546.
Ibidem. Tak np. J. Gudowski, [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego.
Komentarz, cz. 1: Postêpowanie rozpoznawcze; cz. 2: Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, Warszawa
2006, s. 474.
17 Zob. uchwa³a SN z 22 lipca 1994, III CZP 87/94.
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cywilnego w sytuacji, w której okazywa³o siê, ¿e którakolwiek ze stron zaprzesta³a prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Tym samym poprzednie
kryterium uznania sprawy za gospodarcz¹, wed³ug którego na dzieñ wniesienia pozwu strony musia³y prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i posiadaæ status przedsiêbiorcy, powinno byæ uznane za nieaktualne w odniesieniu do osób
fizycznych18.
Jednak¿e, jak ju¿ wspomniano wy¿ej, uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów
S¹du Najwy¿szego z dnia 16 grudnia 2008 r. (III CZP 102/08) dotycz¹ca, jak
stwierdzi³ S¹d, wyj¹tkowo niejasnego zdania drugiego art. 4791 § 1 k.p.c.,
wywo³a³a burzliw¹ dyskusjê i w konsekwencji doprowadzi³a do zmiany nurtu, którym pocz¹tkowo, tj. po zmianach wprowadzonych ustaw¹ z 16 listopada 2006 r., zdawali siê pod¹¿aæ komentatorzy.
Uchwa³a powy¿sza podjêta zosta³a w sprawie z powództwa A. Poland
sp. z o.o. w W. przeciwko Renacie K. o zap³atê, po rozstrzygniêciu w Izbie
Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 16 grudnia 2008 r. przy udziale
prokuratora Prokuratury Krajowej Piotra Winiewskiego zagadnienia prawnego przedstawionego przez S¹d Najwy¿szy postanowieniem z dnia 23 lipca
2008 r., sygn. akt III CZP 69/08, Czy s¹d gospodarczy jest w³aciwy do
rozpoznania sprawy przeciwko by³emu przedsiêbiorcy?. Teza tej uchwa³y
brzmi: Sprawa ze stosunku cywilnego miêdzy stronami w zakresie prowadzonej przez nie dzia³alnoci gospodarczej nie jest spraw¹ gospodarcz¹
w rozumieniu art. 4791 k.p.c. oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r.
o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 ze
zm.), je¿eli którakolwiek ze stron przesta³a byæ przedsiêbiorc¹ przed wniesieniem pozwu i odbiega tym samym od dotychczasowej interpretacji zdania
drugiego przepisu art. 4791 § 1 k.p.c.
W uzasadnieniu powo³anej wy¿ej uchwa³y S¹d Najwy¿szy wskaza³ dwie
sytuacje, w których wspólnym jest fakt zakoñczenia przez stronê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, odmienne winno byæ jednak w tych sytuacjach
postêpowanie w zale¿noci od momentu, w którym utrata przez stronê statusu przedsiêbiorcy mia³a miejsce.
Pierwsza sytuacja dotyczy przypadku, gdy w ju¿ tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawie gospodarczej przed s¹dem gospodarczym, wed³ug przepisów o
postêpowaniu odrêbnym w sprawach gospodarczych, dosz³o do utraty przez
co najmniej jedn¹ ze stron statusu przedsiêbiorcy. Okolicznoæ ta, zdaniem
S¹du Najwy¿szego nie ma wp³ywu na trwaj¹ce ju¿ postêpowanie, które toczy
siê wed³ug przepisów dzia³u IVa tytu³u VII ksiêgi pierwszej k.p.c.
Druga ze wskazanych w uchwale sytuacji zachodzi wówczas, gdy utrata
statusu przedsiêbiorcy mia³a miejsce jeszcze przed wszczêciem postêpowa18 Zob. M. Manowska, op. cit., s. 4546; A. ¯uk, Postêpowanie w sprawach gospodarczych,
Warszawa 2009, s. 1319; T. Ereciñski (red.)., op. cit, cz. 1, s. 643646.
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nia. W ocenie S¹du Najwy¿szego w ogóle nie mo¿na mówiæ wówczas o sprawie gospodarczej, poniewa¿ zdanie 2 art. 4791 § 1 dodane ustaw¹ z dnia 16
listopada 2006 r. dotyczy tylko przypadków utraty statusu przedsiêbiorcy po
wniesieniu pozwu.
S¹d Najwy¿szy potwierdzi³ wyra¿an¹ przez doktrynê odmiennoæ funkcji, jak¹ w prawie pe³ni przepis art. 2 RozpSPU oraz art. 4791 k.p.c. i opieraj¹c siê na tym wskaza³, i¿ nie ma znaczenia kwestia, czy sprawy objête
hipotez¹ art. 4791 § 1 zdanie drugie k.p.c. zachowuj¹ status spraw gospodarczych, czy te¿ nie s¹ sprawami przynale¿nymi do tego postêpowania odrêbnego w rozumieniu tego unormowania, gdy¿ o przynale¿noci sprawy do kompetencji s¹dów gospodarczych w znaczeniu ustrojowym mo¿e decydowaæ
tylko to, czy s¹ one spraw¹ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 ustawy
o rozpoznawaniu przez s¹d spraw gospodarczych.
Zdaniem S¹du Najwy¿szego nietrafne s¹ g³osy, które inaczej interpretuj¹c zmianê § 1 art. 4791 k.p.c., powo³uj¹ siê na treæ uzasadnienia do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r., albowiem, jak stwierdzi³ S¹d w swojej uchwale,
gwarancj¹ prawid³owego stosowania prawa jest t³umaczenie przepisów
przede wszystkim w ich kontekcie jêzykowo-logicznym, nastêpnie na tle ich
kontekstu systemowego, a dopiero w dalszej kolejnoci wchodziæ mo¿e
w rachubê zastosowanie wyk³adni celowociowej. Odwo³uj¹c siê do niebudz¹cego w¹tpliwoci brzmienia art. 2 ust. 1 RozpSPU, jego charakteru i lokacji,
trzeba opowiedzieæ siê, jak stwierdzi³ sk³ad podejmuj¹cy ow¹ uchwa³ê, za
przyjêciem wyk³adni jêzykowej.
Odwo³uj¹c siê do zasady racjonalnego prawodawcy, S¹d Najwy¿szy przyj¹³, ¿e skoro ustawodawca nie wprowadzi³ do art. 2 RozpSPU wzmianki
o braku wp³ywu zaprzestania dzia³alnoci gospodarczej przez któr¹kolwiek
ze stron po powstaniu stosunku cywilnego na kompetencjê s¹du gospodarczego, to nie zmieni³ tym samym zakresu kognicji s¹dów gospodarczych. Utrata
przez któr¹kolwiek ze stron statusu przedsiêbiorcy przed wniesieniem pozwu
powoduje, ¿e s¹d gospodarczy nie jest w³aciwy do rozpoznania takiej sprawy. A zatem pogl¹d, ¿e sprawami gospodarczymi w znaczeniu ustrojowym s¹
tylko te sprawy, w których strony s¹ przedsiêbiorcami w chwili wniesienia
pozwu, jest w pe³ni uzasadniony i aktualny.
W dalszej czêci uzasadnienia S¹d Najwy¿szy dokona³ jêzykowej wyk³adni § 1 art. 4791 k.p.c., analizuj¹c poszczególne u¿yte przez ustawodawcê
zwroty maj¹ce potwierdzaæ trafnoæ podjêtej przez S¹d uchwa³y. Tym samym
stan¹³ na stanowisku, ¿e aby zachowana by³a kognicja s¹du gospodarczego w
sytuacji, gdy któr¹kolwiek ze stron jest by³y przedsiêbiorca, przyj¹æ nale¿y,
¿e zdanie 2 przepisu art. 4791 § 1 k.p.c. ma zastosowanie tylko do przypadków utraty powy¿szego statusu w postêpowaniu ju¿ tocz¹cym siê.
Z uwagi na fakt, i¿ sprawy gospodarcze rozpoznawane s¹ w postêpowaniu odrêbnym (poza wyj¹tkami rozpoznawanymi s¹ przez s¹dy gospodarcze
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w postêpowaniu zwyk³ym czy nieprocesowym), które zawiera istotne obostrzenia procesowe (por. np. art. 4799, 47912, 47914 k.p.c.), w³anie ze wzglêdu na uczestnictwo w tym postêpowaniu przedsiêbiorców, to skierowanie do
tego postêpowania spraw z udzia³em stron niebêd¹cych podmiotami gospodarczymi powodowa³oby, zdaniem S¹du, odebranie im tych uprawnieñ procesowych, które przys³uguj¹ stronom w postêpowaniu zwyk³ym.
Dodanego przez ustawê z dnia 16 listopada 2006 r. zdania drugiego nie
nale¿y interpretowaæ w oderwaniu od zdania pierwszego tego przepisu art.
4791 § 1 k.p.c., a stosuj¹c przy tym wyk³adniê jêzykow¹ i treæ przepisu art.
2 RozpSPU bêd¹cego fundamentem dla kognicji s¹dów gospodarczych, inna
ni¿ przyjêta przez S¹d Najwy¿szy w cytowanej wy¿ej uchwale wyk³adnia
komentowanego przepisu jest b³êdna.
Po podjêciu przez S¹d Najwy¿szy wskazanej wy¿ej uchwa³y, wiêkszoæ
komentatorów potwierdzi³a jej s³usznoæ i opowiedzia³a siê za analogiczn¹
interpretacj¹ przepisu art. 4791 § 1 k.p.c. diametralnie zmieniaj¹c swoje
dotychczasowe stanowisko dotycz¹ce wprowadzonej zmiany19.
Jednak¿e nie mo¿na odmówiæ racji A. Winiewskiemu, który w krytycznej glosie do powy¿szej uchwa³y20 przedstawi³ wiele trafnych argumentów
przemawiaj¹cych za b³êdn¹ wyk³adni¹ dokonan¹ przez S¹d Najwy¿szy, która
zdaniem autora glosy doprowadzi³a do podjêcia uchwa³y contra legem.
Przede wszystkim zarzuci³ on S¹dowi Najwy¿szemu b³êdn¹ wyk³adniê
jêzykow¹ i dokona³ w swej glosie bardzo szczegó³owej analizy, dochodz¹c do
wniosków sprzecznych z powo³anymi przez S¹d w uzasadnieniu i tym samym
zaprzeczy³ tezie, jakoby zdanie drugie przepisu art. 4791 § 1 k.p.c. dotyczy³o
wy³¹cznie postêpowañ ju¿ tocz¹cych siê, a zatem przypadków utraty statusu
przedsiêbiorcy w toku postêpowania. Zdaniem autora powo³anej powy¿ej glosy w wypadku zaprzestania dzia³alnoci przez co najmniej jedn¹ ze stron
stosunku cywilnego (gospodarczego), dla zastosowania przepisów dzia³u IVa
istotne jest wy³¹cznie ustalenie, kiedy zaprzestanie to nast¹pi³o, w szczególnoci, czy nast¹pi³o po powstaniu stosunku (materialnego), z którego wynikaj¹ roszczenia bêd¹ce spraw¹ gospodarcz¹. Sposób rozpoznania roszczenia
powsta³ego na gruncie okrelonego stanu faktycznego (przepisy proceduralne) powinien byæ determinowany przez materialnoprawny charakter stosunku, z którego wywodzi siê roszczenie. Sposobu rozpoznania nie powinno
determinowaæ póniejsze zachowanie okrelonego statusu przez któr¹kolwiek ze stron stosunku (w szczególnoci statusu przedsiêbiorcy).
S³uszna jest zatem argumentacja autora glosy, i¿ sprawa gospodarcza
z punktu widzenia prawa materialnego bêdzie stosunkiem ³¹cz¹cym strony
19 Por. J. Gudowski, [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz,
wyd. 2: Warszawa 2007, wyd. 3: Warszawa 2009.
20 A. Winiewski, Pojêcie sprawy gospodarczej  glosa  III CZP 102/08, Monitor Prawniczy 2009, nr 16, poz. 902.
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maj¹ce status przedsiêbiorcy, za jego utrata nie spowoduje zmian w tym
zakresie. A zatem bez wzglêdu na to, czy strony po powstaniu roszczenia
nadal s¹ przedsiêbiorcami, czy te¿ nie, w dalszym ci¹gu stosowaæ bêdziemy
do ewentualnie powsta³ego z tego stosunku roszczenia terminy przedawnienia, mierniki starannoci i przes³anki odpowiedzialnoci przewidziane dla
przedsiêbiorców zawarte we w³aciwych przepisach materialnych. Zgodnie
z powy¿szymi za³o¿eniami, rozwi¹zania procesowe, jako pe³ni¹ce s³u¿ebn¹
rolê, musz¹ byæ dostosowane do unormowañ materialnoprawnych21.
Jednak¿e wskazane powy¿ej argumenty nie daj¹ pe³nej odpowiedzi na
przedstawione S¹dowi Najwy¿szemu zagadnienie prawne, albowiem pozostaje jeszcze kwestia niezmienionej przecie¿ przez ustawodawcê treci przepisu
art. 2 RozpSPU okrelaj¹cego ustrojow¹ kompetencjê s¹dów gospodarczych.
I w tym zakresie A. Winiewski przedstawia zdanie przeciwne do wyra¿onego w glosowanej uchwale i po wnikliwej analizie przepisów stwierdza, ¿e
równie¿ w sprawach, w których choæby jedna ze stron stosunku cywilnego
(gospodarczego) zaprzesta³a prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej (utraci³a
status przedsiêbiorcy), zanim dosz³o do wytoczenia powództwa, zachodzi
kompetencja s¹du gospodarczego.
Powo³uj¹c pogl¹dy doktryny dotycz¹ce rozumienia, zakresu i wzajemnej
relacji w zasadzie jednobrzmi¹cych do dnia zmiany kodeksu postêpowania
cywilnego ustaw¹ z 16 listopada 2006 r. przepisów art. 2 RozpSPU oraz art.
4791 k.p.c., autor ten zauwa¿a, ¿e przepis art. 4791 k.p.c. ma charakter
wê¿szy. Skupia siê w tym miejscu na analizie przepisu art. 2 ust. 2 pkt 8
RozpSPU, w którym wskazano, ¿e sprawami gospodarczymi nale¿¹cymi do
w³aciwoci s¹dów gospodarczych s¹ sprawy inne, przekazane przez odrêbne
przepisy (przy czym, jak s³usznie twierdzi A. Winiewski, ustawodawca nie
okrela, czy ma to byæ przepis materialny, proceduralny, a nawet czy wy³¹cznie ustawowy). Powo³uj¹c siê na opracowanie M. Manowskiej22 podnosi, ¿e
skoro art. 4791 § 2 pkt 3 k.p.c.  chocia¿by w sprawach nale¿¹cych do w³aciwoci s¹dów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, które znajduj¹
siê w dwóch ustawach: o ochronie konkurencji i konsumentów23 oraz ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji24  jest przepisem, który w zwi¹zku
z art. 2 ust. 2 pkt 8 RozpSPU mo¿e ustanawiaæ kognicjê s¹du gospodarczego,
nie ma przeszkód, aby art. 4791 § 1 zdanie 2 k.p.c. równie¿ pe³ni³ tak¹ rolê.
Jakkolwiek autor glosy ma w wielu miejscach racjê, jego wyjanienia s¹
trafne i poparte dog³êbn¹ analiz¹ problemu, to wyjanienie relacji i zakresu
21
22
23

Ibidem.
M. Manowska, op. cit., s. 288.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,
poz. 331).
24 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.,
nr 153, poz. 1503).
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dwóch przepisów definiuj¹cych sprawê gospodarcz¹, a pe³ni¹cych jednak
dwie ró¿ne w prawie funkcje, te¿ nie jest do koñca przekonuj¹ce.
Najbardziej trafnym, aczkolwiek nie do zaakceptowania, rozwi¹zaniem
by³oby przyjêcie, i¿ w sytuacji, gdy jedna ze stron gospodarczego, z punktu
widzenia prawa materialnego, stosunku prawnego utraci status przedsiêbiorcy przed dniem wniesienia sprawy do s¹du, postêpowanie winno toczyæ siê
wed³ug przepisów dzia³u IVa tytu³u VII ksiêgi pierwszej k.p.c., ale przed
wydzia³em cywilnym s¹du.
Rozwi¹zanie takie, choæ zgodne z jêzykow¹ i funkcjonaln¹ wyk³adni¹
przepisów, nie mo¿e jednak zostaæ uznane za w³aciwe. Przede wszystkim
stwierdziæ nale¿y, i¿ wydzia³y gospodarcze (s¹dy gospodarcze) utworzone zosta³y, by usprawniæ specyficzne postêpowanie gospodarcze charakteryzuj¹ce
siê niejednokrotnie zawi³oci¹ nie tylko prawn¹ spraw w nim rozpoznawanych, ale równie¿ wymagaj¹cych od orzekaj¹cych w tych s¹dach sêdziów
wysokiej wiedzy ekonomicznej i gospodarczej. S¹dy te, korzystaj¹ce z daleko
id¹cej odrêbnoci, mia³y zapewniæ przedsiêbiorcom mo¿liwie szybkie rozstrzyganie sporów m.in. poprzez zwiêkszenie obowi¹zków procesowych stron,
przedprocesowych obowi¹zków powoda czy rozszerzenie zasady dyspozycyjnoci procesem oraz w³aciwy poziom merytorycznego orzecznictwa25.
Aczkolwiek S¹d Najwy¿szy niejednokrotnie podkrela³, i¿ rozpoznanie
sprawy gospodarczej przez wydzia³ cywilny nie tylko nie powoduje utraty
przez ni¹ miana gospodarczej, ale równie¿ nie poci¹ga za sob¹ ¿adnych innych negatywnych konsekwencji, albowiem wszyscy sêdziowie musz¹ posiadaæ odpowiedni¹ wiedzê i przygotowanie, to jednak z praktyki wynika, i¿
sêdziowie orzekaj¹cy w s¹dach gospodarczych znacznie lepiej radz¹ sobie
z niuansami ekonomii i gospodarki.
Niew¹tpliwie odpowied na postawione S¹dowi Najwy¿szemu pytanie
nie jest prosta i jak widaæ sam S¹d nie do koñca, moim zdaniem, poprawnie
zinterpretowa³ zmianê § 1 art. 4791 k.p.c. w zwi¹zku z art. 2 RozpSPU.
Niew¹tpliwie zmiana ta, wprowadzaj¹ca do zdania drugiego § 1 art. 4791
k.p.c. wyra¿enie nie wy³¹cza stosowania, jest sformu³owana wadliwie
i mo¿na przyj¹æ, i¿ pozostawia s¹dowi pe³n¹ swobodê w wyborze losu postêpowania, w którym jedna (lub obie) strona utraci³a status przedsiêbiorcy,
a taka sytuacja jest niedopuszczalna. Skoro ustawodawca, chc¹c usprawniæ
postêpowanie z udzia³em przedsiêbiorców, nie wprowadzi³ analogicznych
zmian do przepisów ustawy o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych, to w znowelizowanym przepisie art. 4791 k.p.c. winno znaleæ siê
zastrze¿enie, ¿e w razie zaprzestania prowadzenia przez któr¹kolwiek ze
stron dzia³alnoci gospodarczej, sprawa nadal pozostaje we w³aciwoci s¹25

s. 1741.

J. Brol, [w:] K. Piasecki, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2006,

Utrata przez stronê statusu przedsiêbiorcy...

429

dów gospodarczych. Same bowiem zastrze¿enie, ¿e w takiej sytuacji stosuje
siê przepisy dotycz¹ce postêpowania gospodarczego  jak widaæ z praktyki 
nie wystarcza.
Jak s³usznie zauwa¿a T. Winiewski26, w efekcie niefortunnej zmiany
przepisu art. 4791 § 1 k.p.c. dokonanej ustaw¹ z 16 listopada 2006 r. powsta³a powa¿na kolizja ustrojowa, gdy¿ sprawa przypisana w wyniku tej nowelizacji do postêpowania odrêbnego w sprawach gospodarczych jednoczenie nie
mieci siê w definicji sprawy gospodarczej, ustalonej w ustawie z dnia 24
maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych.
Warto jednak przypomnieæ, ¿e S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z 12
stycznia 2007 r. opowiada³ siê za szerszym rozumieniem zdania 2 § 1 art.
4791 k.p.c.: Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e obecnie ustawodawca uznaje za zasadê
prowadzenie sprawy wed³ug przepisów o postêpowaniu odrêbnym w sprawach gospodarczych (art. 479147978 k.p.c.) nawet wówczas, gdy strona bêd¹ca przedsiêbiorc¹ zaprzestanie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej nie
tylko po wytoczeniu powództwa w sprawie, ale nawet po powstaniu stosunku
cywilnoprawnego, który by³ podstaw¹ wytoczenia powództwa (art. 4791 § 1
k.p.c. w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 15 ZmKPCU). Wskazuje to,
¿e i wyk³adnia art. 2 ust. 1 RozpSPU nie powinna prowadziæ do rozumienia
tego przepisu w ten sposób, ¿e sprawa nie traci charakteru sprawy gospodarczej, je¿eli po jej wytoczeniu strona bêd¹ca przedsiêbiorc¹ utraci status
przedsiêbiorcy lub gdy w jej miejsce jako ogólny nastêpca prawny wst¹pi
osoba niebêd¹ca przedsiêbiorc¹27.
Ponadto nietrafna zdaje siê byæ argumentacja S¹du, i¿ prowadzenie postêpowania gospodarczego w sytuacji, gdy strona zaprzesta³a prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, powoduje, i¿ w nacechowanym rygoryzmami
i ograniczeniami postêpowaniu bierze udzia³ podmiot nieprofesjonalny. Takie
rozumowanie prowadzi bowiem do sztucznego podzia³u, który sprowadziæ
mo¿na do twierdzenia, ¿e wytoczenie powództwa i rozpoznanie sprawy
w postêpowaniu gospodarczym w chwili, gdy strona posiada status przedsiêbiorcy, jest prawid³owe, albowiem stronê tê cechuje profesjonalizm pozwalaj¹cy jej odnaleæ siê w skomplikowanej procedurze, natomiast b³êdem jest
wytoczenie powództwa przeciwko tej samej osobie np. miesi¹c póniej, gdy
strona ta ju¿ przedsiêbiorc¹ nie jest. Mo¿liwe zatem, i¿ jednoczenie pomiêdzy tymi samymi stronami toczyæ siê bêd¹ dwa równoleg³e postêpowania,
z których jedno podlegaæ bêdzie obostrzeniom przewidzianym dla postêpowania w sprawach gospodarczych, drugie za rozpoznawane bêdzie przez wydzia³ cywilny w postêpowaniu zwyk³ym, albowiem w chwili wytoczenia drugiego powództwa przedsiêbiorca utraci³ ju¿ ten status. Dochodziæ tu mo¿e do
26 T. Winiewski, [w:] H. Dolecki, T. Winiewski, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010, s. 558559.
27 Postanowienie SN z 12 stycznia 2007 r., IV CZ 99/06.
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absurdów, bo jak¿e uznaæ, ¿e strona w przeci¹gu kilku miesiêcy, a nawet
tygodni czy dni traci ca³¹ wiedzê i dowiadczenie, które naby³a w ci¹gu
wieloletniego prowadzenia profesjonalnej dzia³alnoci gospodarczej?
Nie sposób równie¿ pomin¹æ, jak zrobi³ to S¹d Najwy¿szy w podjêtej
uchwale, motywów, jakie leg³y u podstaw zmian wprowadzonych ustaw¹
z dnia 16 listopada 2006 r. Zasadniczymi przes³ankami ich wprowadzenia by³y
jakoæ i czas s¹dowego rozstrzygania sporów w sprawach gospodarczych
oraz postulaty usprawnienia i skrócenia czasu trwania postêpowañ s¹dowych
w sprawach gospodarczych zg³aszane przez rodowiska skupiaj¹ce przedsiêbiorców. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie
ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw czytamy, i¿ proponowane w art. 4791 § 1 rozwi¹zanie, zmieniaj¹c istniej¹c¹
w tym zakresie praktykê orzecznicz¹, upraszcza tym samym zagadnienie
wyznaczenia kognicji s¹du gospodarczego. Wy³¹cznym kryterium gospodarczego charakteru sprawy staje siê, w wietle nowego brzmienia art. 4791 § 1,
fakt powstania stosunku cywilnoprawnego, stanowi¹cego przedmiot sporu
w danej sprawie, w zakresie dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez
strony28.
Zmiana wprowadzona ustaw¹ z dnia 16 listopada 2006 r. przy obecnie
obowi¹zuj¹cej wyk³adni przepisu art. 4791 § 1 zdanie 2 k.p.c. dokonanej
uchwa³¹ S¹du Najwy¿szego powoduje wiele negatywnych dla drugiej strony
bêd¹cej przedsiêbiorc¹ konsekwencji, na których przywo³anie nie pozwala
rozmiar niniejszej publikacji, a które zosta³y szczegó³owo omówione przez
autora glosy do powy¿szej uchwa³y29.
Konkluduj¹c wskazaæ równie¿ nale¿y, i¿ uchwa³a S¹du Najwy¿szego
z dnia 16 grudnia 2008 r. nie zmienia w ogóle praktyki, jaka obowi¹zywa³a
przed dniem wprowadzenia zmian do kodeksu postêpowania cywilnego. Do
dnia 20 marca 2007 r., kiedy to wesz³y kontrowersyjne zmiany, przyjête by³o,
i¿ utrata statusu przedsiêbiorcy w trakcie postêpowania by³a procesowo obojêtna, gdy¿ kompetencje s¹du gospodarczego nie by³y zniesione.
Nie mo¿na zatem zgodziæ siê z S¹dem Najwy¿szym, który powo³uj¹c siê na
racjonalnoæ ustawodawcy, stwierdza, i¿ brak zmian w treci przepisu art. 2
RozpSPU stanowi argument przemawiaj¹cy za s³usznoci¹ podjêtej uchwa³y,
skoro zupe³nie nieracjonalny by³by ustawodawca wprowadzaj¹cy zmiany,
które de facto potwierdzaj¹ jedynie status quo.

28 Uzasadnienie Rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 484.
29 Por. równie¿: A. ¯uk, op. cit.
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Summary
Party loosing the status of an entrepreneur, as a condition
exempting the jurisdiction of commercial courts
This article applies to changes that have been introduced by the Act of
16 November 2006, amending the Act  Code of Civil Procedure and certain
other acts (Journal of Laws No. 235, item. 1699), and above all changes to
the content of art. 4791 § 1 of the Code of Civil Procedure by adding
 questioned and criticized by the doctrine and by law practitioners  the
second sentence. The author analyzed the interpretation of this provision
with the provision of art. 2 of the Act of 24 May 1989.  Recognition by the
courts on economic matters, as in force before and after the change. Referring to the contents of the resolution of the Supreme Court of 16 December
2008, and the critical voices and opinions of commentators that pointed out the
inaccuracy of both judgments and doctrine and thus the legislator mistakes.
The synthetic presentation of views of these changes allows an in-depth
review of the issue on the dualism in the understanding of definition of
economic affairs and takes a position in this ongoing dispute over one year.

432

Hanna Fr¹ckowiak

UWM

Studia Prawnoustrojowe 11

433

2010

Daniela Gandalová
Banská Bystrica

Succession of enterprise owing to legal title
upon the death of entrepreneur and conception
of legal regulation on inheritor protection being
developed within the common European
environment
I. Introduction
Death of a human being is an important factum juridicum associated
by the law with the significant legal consequences. This fully applies to cases
in which the legator  enterprise owner  was holding the position of entrepreneur  natural person, in the sense of Commercial Code. Therefore, it has
some sense to study in more detail the legal consequences linked by our
system of law with the death of entrepreneur and how the issues referring to
entrepreneurial activities upon the death of owner are addressed by law.
To begin with, it should be noted that the property acquired in connection with business activity may also be subject of succession and thus the
enterprise or a part thereof may also become the subject of succession,
providing however such property was in the possession of natural person. In
case the enterprise was co-owned by multiple natural persons, the procedure
would be different depending on the type of trading partnership or association. That means the legal consequences upon the death of a partner would
differ depending on of what was the type of company or association in which
the deceased natural person was assuming the position of a partner.

II. Succession of Enterprise
The issues concerning the succession of enterprise are referred to by
legal regulations on material proceedings under the respective provisions of
Commercial Code, Section Seven thereof (Act No.40/1964 Coll. as amended),
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general regulation governing the succession of rights and obligations established upon the death of natural person to other persons, including the regulation on procedural steps referring to inheritance proceedings under provisions of Civil Procedure Code (Act No. 99/1963 Coll. as amended), and under
Commercial Code (Act No. 513/1991 Coll. as amended), and predominantly
the Section One thereof which defines, under general provisions, the basic
terms such as for example the entrepreneur, enterprise, etc. and subsequently the Act No. 455/1991 Coll. on small trading (hereinafter referred to only
as Trade Licences Act) as amended, governing the issues with respect to
continuing the business activity upon the death of entrepreneur and since
the subject of succession of enterprise also includes the succession of intellectual property objects the legal regulations applying to the area of succession
of enterprise shall also apply.
The statutory definition of enterprise is referred to under § 5 of Civil
Code: An enterprise for purposes of Commercial Code is the complex of
tangible assets, human resources and intangible assets creating the separate
components of entrepreneurial activity. An enterprise also incorporates the
items, rights and other property values that are owned by an entrepreneur
and serve for carrying out business activity or owing to their nature are
expected to serve for this purpose1.
The terms enterprise should thus be understood as an entity of business
activities performed under an independent entrepreneurial unit2. The separate components of business activities are referred to under provisions of § 5
Commercial Code, an enterprise establishment being subject to existence of
any and all of these entrepreneurial components. The terms enterprise may
therefore only be used providing that all the components defined by law are
present at the same time, i.e. tangible assets, human resources and intangible assets3. Commercial Code provides, in the clause two of § 5, some other
features characterising entrepreneurial activity. All the components that
may be ranged amongst tangible, personal or intangible components of entrepreneurial activity should at the same time comply with the two statutory
requirements  they should be owned by an entrepreneur and should serve
for the purpose of business undertaking (or, owing to their nature, are
expected to serve to this purpose). The tangible components include in the
first place the buildings, machinery, equipment items, transport means, etc.,
which altogether establish the material aspect of the enterprise. The perso1 O. Oveèková a kol., Obchodný zákonník  komentár (Commercial Code  Comments),
Iura Edition s. r. o., Bratislava 1995, p. 30.
2 K. Eliá, Podnik a dìdìní podniku (Enterprise and Succession of Enterprise), Právní
rozhledy 1997, No. 10, p. 18.
3 P. Kubíèek, Teória obchodného práva  vybrané kapitoly (Theory of Commercial Law
 selected chapters), VO PF UK, Bratislava 2004, p. 35.
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nal component comprises the employees of the entrepreneur, or possibly
other natural persons participating in entrepreneurial activities of the business entity. The intangible component consists of other values of material
nature (such, for example, as rights and liabilities, trade name, trade secrets
and the like), intellectual property items4.
The term enterprise is directly related to the term business property
which is defined for the purposes of Commercial Code under § 6. The business property is the sum of property values (things, receivables and other
rights as well as values appraisable in money), which belong to the entrepreneur and serve or are intended to serve his/her business activity. Contrary to
business property, business assets mean the aggregate of business property and liabilities incurred by an entrepreneur in connection with his
business activity. The term net business assets means the business property reduced by liabilities incurred by an entrepreneur in the course of his
business. The Commercial Code was later amended by the term equity capital or own equity, which consists of own resources used for financing entrepreneurs business property pursuant to special regulation. The definitions of
terms such as the enterprise, business property, business assets and net
business assets were included since these are often used in connection with
the succession of enterprise related problem issues.
An enterprise may be subject of legal relations  that means the enterprise owner may freely dispose of the property (for example, he may sell,
lease, make over the enterprise, use it for the purpose of pledge, etc.), and
since it is conceived in legal regulation as an object of legal relations, it may
also become the subject of succession. However, an emphasis should be laid
upon the fact that the enterprise may only become the subject of succession
providing the owner was a natural person. Providing however the enterprise
was the subject of joint ownership by multiple natural persons, having the
form of a partnership, for example, and the procedure will differ (depending
on what particular form of partnership was established). Providing the object of inheritance is in bad debt, the court may decide on the settlement of
succession according to § 175t Section 1 Court Special Rule (OSP).
The enterprise is an organised and functionally integrated entity5. This
entity is in close relationship with the purpose. That means the enterprise
consists of what serves, owing to its purpose (or owing to its nature is
expected to serve) for operating the enterprise. Even though the Commercial
Code under § 5  Clause one  generally, but cogently determines what an
enterprise is and what components an enterprise must consist of. Therefore,
an entrepreneur may never arbitrarily exclude from an enterprise any of
4
5

P. Kuèera, Dìdictví (Succession), Linde Praha, a. p., Praha 2001, p. 105.
Ibidem, p. 107.
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those components. As results from the above, an enterprise is an object of
a complex nature, established on the basis of law and as such it may become
subject of property disposal6. In this connection please note the legal regulation under § 175e Section 4 OSP, which expressly refers to enterprise as
being the subject of succession, which means that the separate components
of the enterprise are therefore excluded from succession, the enterprise being the subject of succession only as a whole.
The enterprise establishes a compact unit, which must be included in
succession the form of assets and liabilities statement (§ 175m OSP), however, certain problems may arise in connection with establishment of a detailed summary listing the separate enterprise items. Of great significance is
the accurate identification of the entrepreneur, i.e. the trade name, registered location and company identification code. If the number of items is very
high, the reference may be made, in the decision on succession, for example
to the expert testimony or statement of finances, which include a detailed
list of items. In case the number of items is lower these may be referred to
directly in the court decision. As is often the case, the suitable solution
provides the inclusion in the court decision of only a few items characterising
the enterprise in the court decision (such as real estate items, banking
accounts, motor vehicles, etc.) and the remaining items in the detailed list,
expert testimony or statement of finances, should only be referred to, the
referenced documents being integrated parts of the decision. However, the
separate items should be accurately identifiable, at all times7.
The debts incurred in connection with business activity are not the
enterprise debts, but the debts of the legator. Therefore, these should be
included in the list of succession liabilities.

III. Continuing with business activity upon the death
of entrepreneur
In connection with the succession of enterprise as a whole it should be
understood that an obvious part of the enterprise succession is also the
succession of property items that are subject to protection of intellectual
property rights. Integrated parts of the legator property in such case, i.e.
when the subject of succession is the entire enterprise are primarily the
6 The term enterprise defined for the purposes thereof by Commercial Code, however, is
not acceptable, since it fails to characterise the complexity and entirety of the term. See:
P. Kubíèek, op. cit., p. 35; similarly I. Pelikánová, Komentáø k obchodnímu zákoníku I. (Comments to Commercial Code I.), Linde Praha, a. s., Praha 1994, p. 33. The Commercial Code
being in force does not refer to the term a multitude of issues does not use any special
provisions in this connection. On the other side the term a multitude of issues is not excluded.
7 See: K. Eliá, op. cit., p. 1012.
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items that are subject to intellectual property rights particularly (such as for
example the patents, utility designs, designs, trademarks, trade name) and
items regarded to be of similar nature than intellectual property rights
(know-how, improvement suggestions, logo, new methods of prevention, diagnostics and medical treatment of humans, animals etc.). Under all of these
cases the reference is made to a so called intangible property of the company.
Of these, probably the most significant part of succession property items will
have the form of rights for marking, i.e. trade marks, designation of product
origin, and geographical designation of products, trade names, or logos, as
well. To ensure the information integrity we should also mention here that
owing to the nature of these items, the subject of succession in this case
would be predominantly the property rights tied to these intangible benefits.
In practice, there are three basic powers possessed by the intangible property owner and which are transferred to the successor upon the succession, the
terms of succession being governed by special regulations. In the first place
this concerns the right for protection of the trade mark, designation of
product origin, trade name, and possibly the logo as well. In the second
place, this concerns the right for using the trade mark, designation of product origin, geographical designation of product, trade name and possibly
the logo as well, and in the third place it is the right of disposing with trade
mark, designation of product origin, geographical designation of product, trade
name or logo (i.e. the right of granting the licences for the use thereof or the
authority for ceding these intellectual property rights to another subject).
Under all of these cases the rights referred to are of exclusive nature8.
It should be accentuated again that the succession of rights concerning
the designation is only possible in case the previous owner of these rights
was a natural person. Further, from the very character of these rights it
results that the legator must always be an entrepreneur and these items
subject of intellectual property rights for the use of designation are always
part of the legator enterprise succession9.
In connection with the death of an entrepreneur  natural person
 apart from the issues related to succession of legator owned enterprise,
there are also issues in connection with resumption of business activity upon
entrepreneurs death, because the transfer of enterprise onto other subject
automatically evokes the question as to who will be the successor of trade
licence for operating this enterprise.
Due to the fact that majority of enterprises are operated on the basis of
a trade licence issued pursuant to Act No. 455/1991 Coll. on Trade Licence
8 P Vojèík, R. Mièíková, Základy práva duevného vlastníctva. (Intellectual Property Rights Essentials), TypoPress,2004, p. 39 and the subl.
9 P. Vojèík, Dedenie predmetov (práv) priemyselného vlastníctva. (Succession of Intellectual
Property Rights Objects), Ars Notaria 1997 No. 1, p. 8 and subs.
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based business activity (hereinafter referred to only as Trade Licences Act
 TLA) as amended, and therefore also the questions referring to continuing
the business upon the death of entrepreneur are equally governed by this Act.
Pursuant to § 13 TLA, upon the death of entrepreneur and completion
of the succession proceeding, business activity may be continued by the
following:
a) Intestacy successors, unless there are successors by will,
b) successors by will and bereaved spouse, even if this is not the successor, unless he/she is not a co-owner of the property used for operating the
small business,
c) the bereaved spouse himself/herself, in case he/she is the co-owner of
the property used for running the small business, unless the inheritors or
inheritance administrator, if appointed in the interest of preserving the enterprise operations by the court under the succession proceeding, provide for
doing so10.
The persons allowed by law to continue in operating the small business
upon the death of entrepreneur are obliged to notify the Trade Licensing
Office of their intension within maximum one month period following the
entrepreneurs death. The inheritance administrator has to comply with this
obligation within the period of one month following the appointment into the
position of inheritance administrator. Unless the successor by will, intestacy
successor, or bereaved spouse in position of an entrepreneur complies with
general and special requirements11 for running the small business types
listed under § 6 and 7 of Trade Licences Act, he/she is obliged to appoint
without delay a responsible authorised person. If the administrator appointed by court fails to comply with special requirements for running the small
business in terms of provisions under § 7 Section 1 and 2, he/she must
appoint without delay a responsible authorised person.
The running the small business upon completion of the succession proceeding may be assumed by the following persons: the successor by will, intestacy successor or bereaved spouse, providing he/she has acquired the property equity used for operating the business. However, unless the successors
10 Pursuant to § 175e, providing the issue is subject to general interest of interest of
parties involved, the court shall launch indispensable measures demonstratively listed under
this provision, even if no suggestions are submitted in that respect. The purpose of such
measures is the protection of property of the legator. One of the indispensable measure includes the appointment of the administrator of heritage or of the part thereof. In case the subject
of succession is an enterprise appointing the heritage administrator, according to this provision,
is of great significance.
11 General terms applying to carrying out small business by natural persons are the
following: reaching the age of 18, eligibility for performance of legal acts and clean criminal
register. Special requirements applying to carrying out small businesses include the qualifications or other competence required by Trade Licences Act (also referred to as Small Business
Act) or pursuant to special regulations.
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by will or intestacy successors are capable of obtaining, within the period of
maximum six months from the completion of succession proceeding, a trade
licence of their own, they will not be allowed to operate the business further.
A bereaved spouse, who was the co-owner of equity used for running the
business or who acquired this equity or the share in respect thereof in consequence of a succession proceeding, may operate the business also upon expiration of this period on the basis of trade licence possessed by the legator.
The succession proceeding held upon the death of entrepreneur  natural person, in case the subject of succession is the enterprise and the owner
 legator  lived in marriage (providing, however, that the property tenancy
by the entirety between the entrepreneur and his/her spouse had not been
terminated by court or unless an agreement was reached on restraining the
property tenancy by the entirety pursuant to § 143a Section 1 of Civil Code
resulting in excluding the enterprise from the tenancy by the entirety), in
which case the enterprise does not belong to the property tenancy by the
entirety and subject of succession upon the death of entrepreneur, following
the settlement of tenancy by the entirety, will be only the part of the enterprise owned by entrepreneur (legator)12 as of the date of his/her death.

IV. Conception of successor legal protection within
the common European environment
The difficulties faced by participants in multinational succession proceedings mostly relate to differences in approach to essential rules, procedural
standards and conflicts in law, which govern the property succession area in
separate member countries of the European Union. In accordance with the
Haag Programme (2001) the EC Commission started the discussion on 1. 3.
2005, COM (2005) 65 in section Inheritance and Testaments referring to
inheritance related issues showing the aspects of multinational nature (Green Book). It is assumed that the respective directive will be approved in year
2011. The Green Book Inheritance and Testaments poses a total of 39
principal questions and sub-questions such as for example the questions
related to the following: applicability of the law, competences and recognition
procedures, administrative measures, inheritance certificates, registration of
testaments, forms of testaments, joint testaments, inheritance agreements,
cancellation of testaments, testament essentials, issues concerning the relatives deceased at the same time, reservations with respect to inheritance
proceedings, inheritance trusts, cognisance of courts, recognition and performance of acts and testaments, registration of testaments etc. This document
12

See: P. Vojèík, R. Mièíková, op. cit., p. 40.
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was issued with the aim of evoking further discussions and a process of
commenting and submitting the suggestions in this area. When this process
has been accomplished the European Commission expects that it will issue
the document called the White Book.
The Green Book contains the suggestions on the EU level on agreeing
the essential legal standards and rules governing the cognisance of courts,
on applicable law and recognition of not only court decisions but also administrative decisions in the area of inheritance law and inheritance proceedings
including those where the succession involves the participation of third countries. Of priority issue is regarded to be the legal regulation concerning the
applicable law and cognisance of courts. As is often the case in international
private law, the temptation exists for finding the only and correct determining criterion, the adherence to which would provide the resolution to all the
problem issues. This may involve the use of long preferred state citizenship
or domicile, which is currently regarded to be more in the fashion. In the
area of inheritance, however, there are no criteria without some disadvantages as well. The latest domicile of the deceased which is used as the determining criterion might possibly result in applying the law that is unsuitable in
this case, for example under situation in which de cujus does not own the
citizenship of the country in which he/she has died, while the most of his/her
property is found in another country.
The aim of the judicial intervention by European Union is to remove the
legal and material obstacles faced in connection with succession related
issues. In this respect it is assumed that a European Certificate of Successor would be established. This requirement is expressly stated in the Haag
Programme. Included below are some examples of selected problem issues:
a) When it comes for validity of testaments, the legislations of member
countries have established a variety of solutions concerning for example the
eligibility for making out a testament, testament forms, material validity,
joint testaments, inheritance agreements or cancellations thereof. The rules
of conflict are also varied.
b) The systems of law of all the member countries apply the protection
of next of kin of the deceased who may wish to disinherit these. This protection often assumes the form of a reservation against the testament, but this
mechanism is not unanimously agreed across the European Union.
c) The transfer of immovable property dives notions for registration to
a variety of registers. In some of the member countries the records in these
registers are made only after presentation of the decision or act, issued by
natural administration authority. The changes in these registers may probably
be carried out on the basis of documents issued in another member country.
d) Owing to the significance of tasks carried out by extrajudicial bodies
 notaries or officers of a variety of administrative authorities  the successors
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may probably be allowed to comply with some formalities at a location in the
vicinity of their temporary stay providing they are not living at the place of
their domicile identified by adherence to the principle of citizenship.

V. Conclusion
In the end, it may be stated that the future legal regulations of the
European Union must allow to facilitate the role of successors by allowing
the recognition and carrying out the acts and documents needed for recognition of their claims: court decisions, Notarial acts, testaments, documents
acknowledging successors claims, certificates issued for persons authorised
to provide for administration and settlement of inheritance, etc.
Establishing of equal principles in applicable legislation the future legal
regulation will bring greater degree of mutual confidence, owing to which
the further existence of temporary measures concerning the recognition and
execution of decisions becomes unnecessary. Providing, however, the reasons
for rejection are to be preserved, these should be of equal pattern for all of
the member countries.
In some member countries notaries and other officers issue public instruments on inheritance transfer and settlement. Recognition and execution
of these acts must be subject to statutory regulation. What should be subject
to further examination, however, are the eventual rules applicable to foreign
testaments, which are often inapplicable to full extent.
Depending on specific member countries the appointment of third persons for the performance of succession administration and settlement is
either optional or mandatory. The possibility for identifying such persons,
including their rights, which are varied depending on separate systems, is
not always recognised by other member countries.
The proof on justified successor claims is presented according to the
particular system of law in a variety of ways. For successors the ability of
submitting their claims with the aim of acquiring the inheritance property
they are entitled without initiating any inheritance proceeding is of a topmost
importance. The removal of rules with respect to conflicting material cognisance of jurisdiction and establishing the uniform successor certificate across the
European Union would be a great contribution in this respect. However, this
requires the prior solution of multiple important problem issues as follows: the
terms for certificate issuing, its contents and consequences, etc.
Based on the inheritance law related issues with a foreign component
outlined herein it is obvious that owing to substantial differences among the
current legislations of member countries and also due to low number of
ratifications with respect to separate international treaties, it is currently
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not possible to create the uniform material law for inheritance law, including
a testament with international component that might be applicable throughout the European Union.

Streszczenie
Sukcesja przedsiêbiorstwa z tytu³u mierci przedsiêbiorcy
a koncepcja regulacji ochrony prawnej spadkobiercy
rozwijana w systemie europejskim
mieræ osoby ludzkiej jest wa¿nym zdarzeniem prawnym, z którego wynikaj¹ istotne skutki prawne. Jest to szczególnie widoczne w przypadkach,
w których spadkodawca  w³aciciel przedsiêbiorstwa zajmuje pozycjê przedsiêbiorcy w rozumieniu kodeksu handlowego. W artykule omawiane s¹ skutki
prawne mierci przedsiêbiorcy przewidziane w systemie s³owackim oraz to,
jak prawo reguluje kontynuacjê prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej po
mierci przedsiêbiorcy. W nawi¹zaniu do przyst¹pienia S³owacji do Unii Europejskiej skupiono siê tak¿e na wybranych zagadnieniach odnosz¹cych siê
do pojêcia ochrony prawnej we wspólnym europejskim rodowisku.
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Sprawozdanie z seminarium naukowego nt.
Osobowoæ Emanuela Iserzona i jego wp³yw
na kodyfikacjê postêpowania administracyjnego
w Polsce
Olsztyn, 17 grudnia 2009 r.
Emanuel Iserzon (18931985) trwale zapisa³ siê w polskiej myli administracyjnej drugiej po³owy XX wieku. Jego pogl¹dy naukowe odcisnê³y wyrane piêtno na szeregu instytucji prawa publicznego, zw³aszcza w zakresie
proceduralistyki. Jest uznawany za jednego z ojców obowi¹zuj¹cej w Polsce
kodyfikacji postêpowania administracyjnego. Potrafi³ ³¹czyæ nowoczesne rozwi¹zania procesowe i klasyczne konstrukcje materialnoprawne z potrzebami
¿ycia, szczególnie w dziedzinie ochrony prawnej. By³ tak¿e adwokatem
i indywidualistyczne podejcie do dzia³ania prawa by³o dla niego zupe³nie
naturalne. W zakresie nauk administracyjnych taka orientacja poznawcza
i aplikacyjna nie by³a wówczas spotykana zbyt czêsto. Dominowa³ nurt instytucjonalny, którego reprezentanci podchodzili do spraw administracji publicznej przez pryzmat jej odpowiedniego zadaniowania i stworzenia ram prawnych do podejmowania i rozwijania dzia³alnoci organizatorskiej. Dlatego te¿
przedstawicieli szko³y klasycznej czêsto spychano na margines doktryny.
Niemniej jednak owoc pracy Emanuela Iserzona, mimo pewnych niedoskona³oci, funkcjonuje z powodzeniem do dnia dzisiejszego i jest tworzywem dla
rozwoju myli prawnoadministracyjnej nie tylko w Polsce. Kodeks postêpowania administracyjnego1 pomimo swoich 50 lat ma siê dobrze i ca³y czas
stwarza katalog gwarancji procesowych, które mo¿na uznaæ za lex perfecta.
Wydaje siê, ¿e ¿aden inny akt prawny nie kszta³tuje tak dobitnie polskiej
praktyki administracyjnej jak w³anie k.p.a.
1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
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*
Profesorowie Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w osobach Andrzeja Kabata, Eugeniusza Kêdry
i Andrzeja Sylwestrzaka ukoñczyli studia na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, mieli wiêc bezporedni kontakt z Emanuelem
Iserzonem. Daje to mo¿liwoæ zestawiania ich retrospekcji z przyczynkami
biograficznymi i szkicami o rozwoju nauki prawa i postêpowania administracyjnego opracowanymi w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki
o Administracji. Osobowoæ Emanuela Iserzona i jego wp³yw na kodyfikacjê
postêpowania administracyjnego w Polsce to tematy przewodnie specjalnego
otwartego seminarium naukowego zorganizowanego przez Katedrê Teorii
i Filozofii Prawa i Pañstwa oraz Katedrê Prawa Administracyjnego i Nauki
o Administracji. Seminarium odby³o siê w sali posiedzeñ Rady Wydzia³u
Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 17 grudnia 2009 r., a wziêli
w nim udzia³ nie tylko nauczyciele akademiccy jednostek naukowo-dydaktycznych Wydzia³u Prawa i Administracji, ale tak¿e studenci. Czynny wk³ad
wnieli przede wszystkim cz³onkowie Studenckiego Forum Administracyjnego Ad Vocem  ko³a naukowego, które aktywnie uczestniczy w studenckim
ruchu naukowym w skali kraju.
*
Jako pierwszy g³os zabra³ prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Pañstwa, który by³ inicjatorem i moderatorem tego seminarium. W swojej obszernej wypowiedzi scharakteryzowa³
orodek akademicki UMCS w Lublinie, przybli¿y³ sylwetki wybitnych profesorów Wydzia³u Prawa, specyfikê lat szeædziesi¹tych, ówczesne warunki
studiowania i ¿ycia studenckiego. Na tym tle zaprezentowa³ osobê Emanuela
Iserzona, jego wyk³ady i przede wszystkim egzaminy, na których prof. Iserzon w³aciwie nie stawia³ ocen niedostatecznych, odsy³aj¹c na kolejny termin, co by³o o tyle istotne, ¿e wówczas sesja egzaminacyjna ze wszystkich
przedmiotów w danym semestrze odbywa³a siê ustnie i do tego w tym samym dniu. Wypowied prelegenta mia³a w du¿ej mierze charakter wspomnieniowy. Niezwykle ciep³o zosta³o przy tym przywo³anych wiele w¹tków
osobistych. Profesor Sylwestrzak pokaza³ uczestnikom seminarium swój indeks, w którym widnia³a ocena bardzo dobra z prawa administracyjnego
wystawiona przez E. Iserzona. Podzieli³ siê z uczestnikami swoim wra¿eniem, ¿e Emanuel Iserzon by³ cz³owiekiem o g³êbokiej wiedzy, wysokim poziomie kultury, z poczuciem humoru, a przy tym wielce niedocenianym.
Mimo ¿e czêsto pomijano go przy ró¿nych awansach, nigdy siê na to nie
skar¿y³. A. Sylwestrzak zwróci³ uwagê na g³êbokie przywi¹zanie Emanuela
Iserzona do studentów i jego zaanga¿owanie w dydaktykê akademick¹. Nale¿y
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bowiem przypomnieæ, ¿e wówczas nie by³o zbyt szerokiego dostêpu do róde³
prawa, a potrzeba bieg³ej znajomoci k.p.a. nie by³a kwestionowana. St¹d te¿
postêpowanie administracyjne by³o przedmiotem szczególnej troski E. Iserzona w dydaktyce prawa administracyjnego.
Prof. Andrzej Sylwestrzak mówi³ tak¿e o swoistej rewolucji, jak¹ wywo³a³o wejcie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1961 r. Kodeksu postêpowania administracyjnego. Komparatywnie przedstawi³ stany prawne w zakresie pozycji
prawnej obywatela w relacjach z w³adzami i organami administracji pañstwowej, wskazuj¹c m.in. na domniemanie stosowania kodeksu, rolê zasad
ogólnych postêpowania oraz ideê wspó³procedowania spraw administracyjnych, co stanowi³o wyrane odejcie od uprzedniego iudex in causa sua.
*
Szczegó³ow¹ biografiê Emanuela Iserzona zaprezentowa³ mgr Pawe³ Sobotko, wolontariusz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji, mi³onik badañ biografistycznych i autor publikacji powiêconych temu
uczonemu2. Referent wskaza³ na g³ówne etapy jego ¿ycia. E. Iserzon ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskuj¹c tam magisterium
w 1922 r., a tak¿e doktorat z prawa karnego w 1925 r. Równoczenie odby³
aplikacje s¹dow¹ (19221924) i adwokack¹ (19241926) i zaj¹³ siê praktyk¹
adwokack¹. W czasie II wojny wiatowej w Republice Autonomicznej Komi
pracowa³ najpierw jako robotnik, a nastêpnie nauczyciel w polskiej szkole
oraz radca prawny przedsiêbiorstw radzieckich. Do kraju powróci³ w sierpniu
1944 r. i podj¹³ pracê w s³u¿bie cywilnej w Polskim Komitecie Wyzwolenia
Narodowego w Lublinie. Anga¿owa³ siê w sprawy repatriacji Polaków
z ZSRR. Pe³ni³ odpowiedzialne funkcje w administracji publicznej, m.in. by³
dyrektorem Departamentu Administracyjnego w Ministerstwie Administracji
Publicznej. W latach 19461948 przebywa³ w Wiedniu jako cz³onek Misji
Politycznej RP. W 1951 r. podj¹³ pracê na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie jako zastêpca profesora,
a nastêpnie kierownik Katedry Prawa Administracyjnego (19521963).
W 1956 r. otrzyma³ tytu³ naukowy docenta. Wypromowa³ trzech doktorów
nauk prawnych, a tak¿e by³ recenzentem kilku przewodów doktorskich. Józef Litwin w 1960 r. pisa³: Uwieñczeniem pracy teoretyka jest wspó³autorstwo projektu Kodeksu postêpowania administracyjnego  jednego z najbardziej udanych, z punktu widzenia postulatów teorii, aktów naszej legislacji
2

P. Sobotko, Emanuel Iserzon (18931985)  przyczynek do biografii naukowej, [w:] Kodyfikacja postêpowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2010, s. 733 i n. Zob. tak¿e prace promocyjn¹ tego autora nt. Kodyfikacja
postêpowania administracyjnego w Polsce. Uwarunkowania  Okolicznoci  Skutki, Olsztyn
2008, maszynopis, ss. 79 + X.
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ostatniej doby. W tej pracy wyranie zaznaczy³ siê wielki kapita³ wiedzy kol.
Iserzona.
Po przejciu na emeryturê w 1963 r. Iserzon nadal aktywnie uczestniczy³
w dzia³alnoci dydaktycznej i naukowej. Prowadzi³ wyk³ady i seminaria
(w tym z prawa górniczego) w UMCS i w jego rzeszowskiej filii oraz konwersatoria i lektoraty z jêzyka angielskiego, który zna³ biegle obok rosyjskiego,
francuskiego, niemieckiego, jidysz i ³aciny. Z uwagi na znajomoæ jêzyków
obcych by³ tak¿e zatrudniony przy opracowywaniu starodruków w Oddziale
Zbiorów Specjalnych Biblioteki G³ównej UMCS w Lublinie. Krytyczna postawa wobec rzeczywistoci PRL, której dawa³ wyraz publicznie, sprawi³a, ¿e
zainteresowa³y siê nim organa S³u¿by Bezpieczeñstwa. Przyczyny polityczne
zawa¿y³y tak¿e na odmowie przyznania mu tytu³u naukowego profesora. Do
koñca ¿ycia publikowa³ oraz ¿ywo interesowa³ siê problematyk¹ prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
Na koniec P. Sobotko zacytowa³ wspomnienia prof. zw. dr. hab. J. Szreniawskiego, ucznia E. Iserzona, które przybli¿y³y sylwetkê bohatera spotkania, ukazuj¹c jego postaæ w szerokim wietle, tak¿e przez pryzmat codziennych kontaktów ze wspó³pracownikami3.
*
Wk³ad Emanuela Iserzona w kodyfikacjê postêpowania administracyjnego w Polsce omówi³ dr Jaros³aw Dobkowski. W pierwszej kolejnoci zarysowa³ europejskie modele regulacji procedury administracyjnej i na tym tle
dokona³ przyporz¹dkowania polskiego systemu przepisów postêpowania administracyjnego. W dalszej czêci zapozna³ uczestników seminarium z prawn¹ specyfik¹ Kodeksu postêpowania administracyjnego i wyró¿ni³ nastêpuj¹ce jego cechy:
1) normowanie w postaci prawdziwego prawa, tzn. o odpowiednim
stopniu ogólnoci (generalnoci i abstrakcyjnoci), co powoduje niezwyk³¹
spójnoæ logiczn¹ k.p.a., elastycznoæ jego regulacji i brak tak powszechnie
dzi spotykanej kazuistyki;
2) regulacja kodeksowa to powi¹zanie wielkiego kunsztu legislacyjnego
i kultury prawnej z oryginaln¹ technik¹ prawodawcz¹  minimum przepisów
i ich strukturalna budowa oraz wdro¿enie za³o¿enia polegaj¹cego na zaufaniu do profesjonalistów (co ilustruj¹ wypowiedzi praktyków:  w k.p.a
wiêcej jest nienapisane ni¿ napisane,  k.p.a. trzeba czytaæ miêdzy wierszami);
3) kreacja wzorca postêpowania administracyjnego;
3 J. Szreniawski, Emanuel Iserzon (18931985), [w:] Profesorowie Wydzia³u Prawa i Administracji UMCS 19492009. Ksiêga jubileuszowa z okazji szeædziesiêciolecia Wydzia³u Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie, pod red. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 2009, s. 106115.
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4) wysoki standard gwarancji procesowych, ale nie za cenê efektywnoci
organów administracyjnych;
5) w sferze aksjologii po³o¿enie nacisku na ochronê praworz¹dnoci, a nie
na realizacjê praw podmiotowych.
Nastêpnie J. Dobkowski przybli¿y³ postulaty Emanuela Iserzona wzglêdem regulacji postêpowania administracyjnego.
Po pierwsze, w zakresie jego funkcji, co opiera siê na pojmowaniu postêpowania administracyjnego jako procesu bêd¹cego przejawem judycjalizacji
tego postêpowania i na odejciu od rozumienia ogólnego postêpowania administracyjnego jako wewnêtrznego trybu dzia³ania podmiotów administruj¹cych (proces zak³ada w sobie agregat czynnoci procesowych dokonywanych
w odpowiedniej kolejnoci przez organ proceduj¹cy sprawê administracyjn¹,
ale przy zapewnieniu mo¿liwoci uczestnictwa strony).
Po drugie, w zakresie szerokiego zakresu podmiotowego. W tym wzglêdzie Emanuel Iserzon uwa¿a³, ¿e tendencja do powierzania uprawnieñ jurysdykcyjnych podmiotom niepañstwowym, w tym samorz¹dowym, spó³dzielczym, zawodowym i spo³ecznym, ma charakter trwa³y (st¹d te¿ wycofanie siê
z rozpowszechnianego wówczas pojêcia w³adzy administracyjnej na rzecz
bezosobowo i abstrakcyjnie ujêtego organu administracyjnego).
Po trzecie, w zakresie koncepcji strony. Emanuel Iserzon opowiada³ siê
za przyjêciem subiektywnej legitymacji procesowej, powszechnego prawa do
procesu oraz odejciem od kryterium roszczenia prawnego, co wywo³ywa³o
pod rz¹dami rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o postêpowaniu administracyjnem4 ró¿nicowanie stron na g³ówne
i poboczne.
Po czwarte, w zakresie zasad ogólnych postêpowania administracyjnego,
które mia³y mieæ moc prawn¹ na równi z przepisami upowa¿niaj¹cymi
i stanowiæ wskazówki równie¿ dla ustawodawcy odnonie do zmian i doskonalenia kszta³tu przepisów systemu postêpowania administracyjnego. Wk³ad
E. Iserzona w stworzenie i charakter zasad ogólnych jest znaczny, widoczny
zw³aszcza w zasadzie praworz¹dnoci, zak³adaj¹cej dzia³anie organu na podstawie prawa (stosowanie prawa), a nie w granicach prawa (przestrzeganie
prawa), co ma oznaczaæ, ¿e organ postêpowania administracyjnego jest
w pewnej mierze niewolnikiem przepisów k.p.a. i nie mo¿e dokonaæ czynnoci procesowej, która nie posiada oparcia w kodeksie. Myl tê odnajdujemy
równie¿ w zasadzie czynnego udzia³u stron w postêpowaniu przez przyjêcie
idei równoci broni procesowej (nic o stronie bez strony). Idea ta wyra¿ona
zosta³a tak¿e w zasadzie uwzglêdniania z urzêdu interesu spo³ecznego
i s³usznego interesu obywateli. Wprowadza to kryterium czynienia u¿ytku
4 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postêpowaniu
administracyjnem (Dz.U. nr 36, poz. 341 z pón. zm.).
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z kompetencji dyskrecjonalnej, a zw³aszcza upowa¿nienia do uznania administracyjnego i przejawia siê w obowi¹zku uzasadnienia decyzji pod k¹tem
faktycznym i prawnym. W ten sposób nast¹pi³o odejcie od dawnej zasady,
zgodnie z któr¹ jeli decyzja pozostawiona jest ca³kowicie swobodnej ocenie
w³adzy, wystarczy powo³aæ siê na podstawê prawn¹ [ ]5. Koncepcjê tê odnajdujemy te¿ w zasadzie pe³nej jawnoci postêpowania dla strony, zasadzie
informowania i przekonywania (m.in. odejcie od ignorantia iuris nocet, mo¿liwoci samodzielnego zaskar¿enia uzasadnienia) oraz w zasadzie prawdy
obiektywnej (m.in. przeniesienie ciê¿aru dowodu w ka¿dej sprawie na organ,
który ma jednak mo¿liwoæ swobodnej jego oceny, zapewnienie samodzielnoci prawnej organu przez zakazanie wydawania poleceñ s³u¿bowych co do
sposobu rozstrzygniêcia sprawy, ujêcie rozprawy ustnej jako obowi¹zkowej
formy przyspieszenia lub uproszczenia postêpowania). Dziêki temu dosz³o
niejako do cywilizacji skarg i wniosków przez w³¹czenie dotychczasowego
prawa ¿a³oby w ramy k.p.a. czy uchwytne okrelenie wp³ywu skargi na
postêpowanie administracyjne (niewszczête, w toku i zakoñczone decyzj¹
ostateczn¹) i wyrane wyartyku³owanie obowi¹zku (a nie prawa) jej rozpoznania. Równoczenie wprowadzono nowe zasady wzruszania decyzji ostatecznych, polegaj¹ce na odejciu od tzw. decyzji uniewa¿nialnych na rzecz
domniemania mocy obowi¹zuj¹cej aktu administracyjnego przy idei niewa¿noci bezwzglêdnej, co mia³o wi¹zaæ siê z obligatoryjnoci¹ jego uchylenia ze
skutkiem ex tunc (w ca³ej pe³ni koncepcja ta zosta³a urzeczywistniona dopiero 1980 r.), ale bez wyliczenia przypadków niewa¿noci (to mia³o ukszta³towaæ orzecznictwo). Pominiêto przy tym milczeniem tzw. nie-akty, które nie
mog¹ wywo³ywaæ skutków prawnych, na zasadzie: akty Kapitana z Köpenick6 nie wymagaj¹ ¿adnego postêpowania dla uznania ich za nieby³e pod
wzglêdem prawnym. Jeli bowiem celem procesu administracyjnego ma byæ
ochrona praworz¹dnoci, to nie do pomylenia jest naruszenie praworz¹dnoci z uwagi na nabycie praw z nieprawid³owego aktu administracyjnego.
W tej ostatniej kwestii Iserzon opowiada³ siê jedynie za ostatecznoci¹ aktu
w toku instancji, czyli pewnym odzwierciedleniem prawomocnoci formalnej.
Reasumuj¹c dr J. Dobkowski stwierdzi³, ¿e koncepcje administracyjnoprocesowe Emanuela Iserzona wyprzedza³y epokê. Przywo³a³ te¿ s³owa Jerzego Stefana Langroda, cichego wspó³autora pierwszej redakcji k.p.a.: kraj
maj¹cy skodyfikowan¹ procedurê administracyjn¹ nie zdecyduje siê nigdy
5
6

Zob. art. 75 ust. 3 rozporz¹dzenia o postêpowaniu administracyjnem,
Bohater wydarzeñ, które przesz³y do legendy. Szewc F.W. Voigt, który za drobne przestêpstwa spêdzi³ w wiêzieniach znaczn¹ czêæ ¿ycia, wpad³ na pomys³, by w przebraniu wojskowego aresztowaæ burmistrza podberliñskiego Köpenick i przy tej okazji zaw³aszczyæ sobie zawartoæ miejskiej kasy. Rzekomo wydawa³ tak¿e akty administracyjne, uzurpuj¹c sobie
kompetencje burmistrza. Rzecz dzia³a siê w 1906 r. i uzyska³a taki rozg³os, ¿e szewc-oszust sta³
siê bohaterem sztuki teatralnej i filmu fabularnego pt. Kapitan z Köpenick.
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potem wróciæ  z jakiejkolwiek racji  do dawnego systemu unormowañ
fragmentarycznych, prawdziwej »wolnoci procesowej« administracji publicznej7. Podsumowuj¹c swoj¹ wypowied prelegent stwierdzi³, ¿e najnowsze
europejskie standardy procedury administracyjnej  wyra¿one w Kodeksie
dobrej praktyki administracyjnej UE oraz w rekomendacji Rady Europy
w sprawie Kodeksu dobrej administracji  stanowi¹ wa¿ny etap na drodze
budowy wspólnego obszaru postêpowania administracyjnego oraz realizacji
zasady dobrej administracji w komisji, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, a przyjête rozwi¹zania stanowi¹ kompromis miêdzy ró¿nymi modelami
regulacji procedury administracyjnej i s¹ prób¹ szukania tzw. z³otego rodka.
Na zakoñczenie sformu³owa³ tezê, ¿e w zakresie postêpowania administracyjnego wyprzedzilimy Europê Zachodni¹ o 50 lat i to nasz polski kodeks
niejednokrotnie stanowi punkt odniesienia w procesach europeizacji postêpowania administracyjnego, a w znacznym stopniu przyczyni³ siê do tego Emanuel Iserzon.
*
W podsumowaniu seminarium prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
sformu³owa³ pewne konstatacje koñcowe. Odniós³ siê przy tym do niektórych
uwag pozosta³ych referatów i g³osów w dyskusji oraz rozwin¹³ wybrane kwestie. Nastêpnie podziêkowa³ referentom, dyskutantom i uczestnikom, po
czym dokona³ zamkniêcia seminarium.

7 J.S. Langrod, Genèse et lignes directrices de la réforme de la procédure administrative
non contentieuse en Pologne, Revue Internationale des Sciences Administratives 1960, vol. 26,
nr 4, s. 397.
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Pro memoriam
Jan Szachu³owicz
(19292010)
10 lutego 2010 roku zmar³ w Warszawie prof. dr hab. Jan Szachu³owicz,
emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, osoba o szerokich zainteresowaniach, zas³u¿ona tak¿e dla spo³ecznoci uniwersyteckiej
Olsztyna.
Jan Szachu³owicz to wybitny specjalista w zakresie prawa rolnego, prawa
o samorz¹dzie terytorialnym, a tak¿e prawa rzeczowego. Przez ponad 60 lat
zwi¹zany by³ z Uniwersytetem Warszawskim jako profesor Zak³adu Prawa
Rolnego. Pe³ni³ równie¿ funkcjê sêdziego S¹du Najwy¿szego. W by³ej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, jak równie¿ na Wydziale Ekonomiki
Rolnictwa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego sprawowa³ funkcjê kierownika Zespo³u Prawa Rolnego. Przez pewien okres wykonywa³ obowi¹zki
Szefa S³u¿by Cywilnej. By³ równie¿ wieloletnim cz³onkiem Rady Legislacyjnej. Niezale¿nie od tych funkcji przez wiele lat kierowa³ Podyplomowym
Studium Rzeczoznawstwa Maj¹tkowego, Porednictwa Obrotu Nieruchomociami i Zarz¹dzania Nieruchomociami.
Pozostawi³ po sobie szereg wartociowych publikacji naukowych. Zapamiêtamy jego szczere oddanie pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
W 1981 roku rozpocz¹³em pracê na stanowisku starszego asystenta
w by³ym Wydziale Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych w Instytucie Planowania
i Urz¹dzeñ Terenów Rolnych. Zosta³em przydzielony do Zespo³u Prawa Rolnego. Moim opiekunem naukowym zosta³ w³anie prof. dr hab. Jan Szachu³owicz. W tym czasie prawo rolne by³o wyk³adane na studiach in¿ynierskich
oraz magisterskich. Na tych pierwszych szczególn¹ uwagê zwracano na poznanie zagadnieñ ustroju rolnego, nieruchomoci rolnych oraz form prawnoorganizacyjnych producentów rolnych, maj¹cych ró¿ny status prawny. Natomiast na studiach magisterskich zakres przedmiotowy prawa rolnego
obejmowa³ zagadnienia kompetencji organów administracji publicznej oraz
prawnych form gospodarki ziemi¹ (oddawanie gruntów pañstwowych w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie w dzier¿awê, zarz¹d oraz ich sprzeda¿).
Mówi¹c ogólnie, celem nauczania prawa rolnego by³o przekazanie studentom
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pewnej wiedzy prawniczej, zapoznanie ich z wybran¹ literatur¹ przedmiotu,
a tak¿e orzecznictwem SN i NSA.
Prof. dr hab. Jan Szachu³owicz wspó³ustala³ i ukierunkowywa³ proces
dydaktyczny stosownie do potrzeb geodezji rolnej zaliczanej do nauk technicznych. Du¿¹ wagê przyk³ada³ do zagadnieñ regulowania w³asnoci nieruchomoci rolnych. Kwestii tej powiêci³ kilka wiêkszych opracowañ naukowych, sporód których nale¿y wymieniæ ksi¹¿kê Indywidualne gospodarstwo
rolne jako przedmiot wspólnoci ustawowej ma³¿eñskiej (Warszawa 1979).
W pracy tej przejrzycie wyjani³ m.in. zagadnienie nabywania w³asnoci
nieruchomoci rolnych w trybie dekretu o reformie rolnej, zarz¹d indywidualnym gospodarstwem rolnym (dzisiaj bêdzie to gospodarstwo rodzinne),
zespo³owe formy wykonywania tego zarz¹du, odpowiedzialnoæ ma³¿onków,
formy podzia³u maj¹tku wspólnego, a tak¿e zasady przejmowania indywidualnych gospodarstw rolnych przez pañstwo.
W zakresie problematyki prawnorolnej prof. dr hab. Jan Szachu³owicz
wspó³pracowa³ z prof. dr. hab. Andrzejem Hopferem, bêd¹cym jednoczenie
w latach 19751978 dziekanem Wydzia³u Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych, za
w póniejszym okresie wieloletnim dyrektorem Instytutu Planowania i Urz¹dzeñ Terenów Rolnych przemianowanego w 1993 r. na Instytut Gospodarki
Przestrzennej. Zakres wymienionej problematyki obejmowa³ kwestiê gromadzenia i przetwarzania informacji s³u¿¹cych zagospodarowaniu przestrzennemu i regionalizacji obszarów wiejskich, metodyki kompleksowego ich urz¹dzania, delimitacji i zagospodarowywania stref przejciowych miêdzy miastem
a wsi¹, a tak¿e tworzenia zasad i metod szacowania oraz zarz¹dzania nieruchomociami.
Prof. dr hab. Jan Szachu³owicz opublikowa³ w 2000 r. podrêcznik akademicki W³asnoæ publiczna (powstanie, przekszta³canie, zarz¹dzanie). Istotn¹
wartoci¹ wymienionej pracy jest przejrzyste ustalenie specyficznych funkcji
w³aciwych tylko dla kategorii w³asnoci publicznej. Jej podmiotami s¹
Skarb Pañstwa oraz jednostki samorz¹du terytorialnego, przedmiotem maj¹tek skarbowy, administracyjny oraz dobra publiczne, za celem u¿ytek publiczny zak³adaj¹cy dobro ogó³u.
Razem z prof. dr. hab. J. Szachu³owiczem ustalalimy zakres tematyki
prawnej na systematycznie organizowane konferencje nt. nowych tendencji
w teorii i praktyce urz¹dzania terenów wiejskich. By³y one organizowane
wspólne z Wojewódzkimi Biurami Geodezji i Urz¹dzeñ Rolnych, reprezentuj¹cymi wybitnych praktyków, a ich celem by³a prezentacja najnowszych rozwi¹zañ organizacyjnych, technicznych i innych w zakresie nowoczesnego
urz¹dzania wsi. Niektóre z nich dotyczy³y koncepcji stosowanych w innych
pañstwach. Pamiêtam jak Profesor w czasie osobistych spotkañ podkrela³
potrzebê umiejêtnego, w³aciwego stosowania prawa, zw³aszcza w praktyce
administracyjnej. Swoimi pogl¹dami i uwagami inspirowa³ zarówno proble-
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matykê geodezyjn¹, jak i techniczn¹. Doradza³ unikaæ rozwi¹zañ p³ytkich,
konformistycznych, a zamiast tego stosowaæ metodê aktywnego stanu prawnego. Podkrela³ te¿ wagê funkcjonalnego podejcia do wyk³adni i stosowania
prawa.
Du¿¹ zas³ug¹ prof. dr. hab. J. Szachu³owicza jest opracowanie teoretycznej i praktycznej koncepcji powszechnego uw³aszczenia obywateli, bêd¹cej
jednym z elementów nowego ³adu ekonomicznego, spo³ecznego oraz ustrojowego. Uwa¿a³ on, ¿e spo³eczeñstwo wyposa¿one w okrelone wartoci materialne powinno w³¹czyæ siê jako ca³oæ w budowê nowo tworz¹cego siê rynku
kapita³owego przez obrót uzyskanymi walorami na rynku papierów wartociowych czy te¿ uczestnicz¹c w innych formach obrotu finansowego albo
rzeczowego. Uw³aszczenie jako upowszechnienie prywatnej w³asnoci stanowi³o jego zdaniem jedn¹ z przes³anek budowy i umacniania nowego ustroju,
a tym samym sposób na upodmiotowienie spo³eczeñstwa. Z pewnoci¹ do
uw³aszczonych powinni nale¿eæ obywatele aktywni zawodowo. Wyj¹tkowo
trudne mo¿e okazaæ siê oszacowanie, w jakim stopniu poszczególne grupy
spo³eczne odnios³y innego typu korzyci materialne z procesów prywatyzacyjnych. Jednym z istotniejszych zagadnieñ praktycznych jest okrelenie formy
uw³aszczenia. W kwestii powszechnego uw³aszczenia obywateli opracowano
ju¿ projekt rozwi¹zañ ustawowych. Sformu³owano bowiem koncepcjê uw³aszczania bezporedniego, polegaj¹c¹ na nieodp³atnym uzyskaniu przez uprawnione podmioty prawa w³asnoci gruntów oraz lokali. Z kolei uw³aszczenie
porednie prowadzi³oby do rozdzia³u bonów uw³aszczeniowych, uprawniaj¹cych do uczestnictwa w programie powszechnego uw³aszczenia.
Prof. dr hab. J. Szachu³owicz by³ cz³owiekiem dobrym i ¿yczliwym dla
ludzi. Bardzo dobrze rozumia³ m³odzie¿ akademick¹, jej troski i potrzeby,
a tak¿e interesy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e reprezentowa³ postawê tolerancyjn¹
wobec ró¿nych kierunków wiatopogl¹dowych i politycznych. Szanowa³ osoby, które przerasta³ swoj¹ wiedz¹, dobroci¹ czy si³¹ osobowoci. Takiego zachowamy go w naszej pamiêci.
Romuald Waniewski
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Micha³ Teofil Staszewski
(19362010)
Dnia 24 lutego 2010 r. zmar³ Profesor Micha³ T. Staszewski. W latach
19941998 w Katedrze a nastêpnie w Instytucie Prawa i Samorz¹du Terytorialnego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie wyk³ada³ prawo wyznaniowe oraz problemy rozdzia³u, wspó³dzia³ania i autonomii kocio³ów wobec
pañstwa.
Profesor Staszewski nale¿a³ do osób, które swoj¹ naukow¹ osobowoci¹
w sposób przyjazny wspiera³y aktywne dzia³ania na rzecz utworzenia na
WSP studiów licencjackich, podyplomowych administracji publicznej (które
nadal ciesz¹ siê popularnoci¹) i magisterskich administracji. Tym sposobem
wzmacnia³ rodowisko naukowe Olsztyna, uzupe³nia³ minima kadrowe, jako
niezbêdne kryterium utworzenia i funkcjonowania tych studiów, a w rezultacie dzia³a³ na rzecz utworzenia w Olsztynie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.
Micha³ Teofil Staszewski urodzi³ siê 27 kwietnia 1936 r. w Rawie Mazowieckiej. Przyjanilimy siê od 1962 r., jednak w pewnym okresie wiêzy te,
jak wiele innych przyjani, zosta³y rozlunione. Przeogromny wp³yw na jego
¿ycie wywar³ okres wojny, któr¹ dobrze pamiêta³, bo bardzo le dowiadczy³,
zw³aszcza koñcowy jej okres. Jego osobowoæ ukszta³towa³o rodowisko,
z którego siê wywodzi³ oraz pochodzenie wielonarodowe i wielokulturowe.
Studia wy¿sze ukoñczy³ w 1960 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1968 r. na macierzystym Wydziale obroni³ rozprawê doktorsk¹ pt.: Procesy karne religijne w Polsce lat 19181932, pisan¹ pod kierownictwem naukowym prof. dr. Henryka wi¹tkowskiego, za w 1975 r. habilitowa³
siê tam¿e z problematyki polityki wyznaniowej pañstw Europy Wschodniej
w latach powojennych (Pañstwo a zwi¹zki wyznaniowe w europejskich krajach socjalistycznych).
Pracê naukow¹ rozpocz¹³ w 1962 r. Pocz¹tkowo koncentrowa³ siê na
problematyce stosunków wyznaniowych w II Rzeczypospolitej, na prawie
konstytucyjnym i wyznaniowym. G³ównym kierunkiem Jego zainteresowañ
by³y badania nad uregulowaniem sytuacji prawnej Kocio³a katolickiego
i po³o¿eniem mniejszoci wyznaniowych. D¹¿y³ przy tym do poszerzenia pro-
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blematyki prawniczej, zw³aszcza normatywnej i do uwzglêdnienia zagadnieñ
politologicznych, socjologicznych, historycznych oraz porównawczych.
Do wa¿niejszych dokonañ Profesora nale¿y monografia powiêcona
prawnym aspektom wolnoci sumienia, jej ochronie i realizacji (Wolnoæ sumienia przed Trybuna³em II Rzeczypospolitej. Konstytucyjna zasada wolnoci
sumienia w wietle procesów na tle religijnym, 1970). W bliskim pokrewieñstwie tematycznym pozostaj¹ Jego badania nad formami regulacji stosunków
miêdzy pañstwem a Kocio³em. Rezultatem studiów nad tym zagadnienie
by³o opracowanie: Konkordaty i porozumienia. Tym problemom powiêci³ szereg rozpraw, studiów i artyku³ów. Pod Jego redakcj¹ naukow¹ i z udzia³em
autorskim ukaza³a siê ksi¹¿ka powiêcona spo³eczno-prawnym i historycznym aspektom wolnoci sumienia (Wolnoæ sumienia, szkice i polemiki).
Odrêbn¹ grupê w dorobku naukowym prof. M.T. Staszewskiego stanowi¹
opracowania dla potrzeb dydaktyki. By³ przecie¿ redaktorem naukowym
i autorem m.in. podrêcznika Polityka wyznaniowa, t³o, warunki i realizacja.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rozdzia³y powiêcone mniejszociom wyznaniowym, normalizacji stosunków pañstwo  Koció³, zasadzie wolnoci sumienia i wyznania. Od badañ historyczno-prawnych przeszed³ do studiów
nad problematyk¹ stosunków miêdzy pañstwem a zwi¹zkami wyznaniowymi, któr¹ ujmowa³ w szerokim kontekcie prawnoporównawczym, historycznym, w jej uwarunkowaniach spo³ecznych i praktyce ustrojowej. D¹¿y³ do
kojarzenia prawniczych i politologicznych metod badawczych oraz przedstawienia z³o¿onoci uwarunkowañ i konsekwencji rozwi¹zañ instytucjonalnoprawnych. Efekty jego badañ naukowych nad stosunkami wyznaniowymi w
europejskich krajach socjalistycznych (nie komunistycznych, takim by³
ZSRR) by³y publikowane m.in. w jêzyku francuskim (Annuaire de LURSS
et des Pays Socjaliste Europeens, Strasburg 1975) i serbskim (Teoria in
Prakse, 1979).
Po 1976 r. podj¹³ problematykê prawa konstytucyjnego, w szczególnoci
systemu partyjnego organizacji spo³ecznych. Opublikowa³ m.in. studia o prawie do stowarzyszenia siê (Political Science in Poland, 1979), o politycznym
systemie socjalizmu. Opublikowa³ tak¿e pracê zbiorow¹, której by³ redaktorem naukowym pt.: Procesy przemian politycznych i ekonomicznych w krajach socjalistycznych (1989) oraz wybór dokumentów Konstytucje azjatyckich
pañstw socjalistycznych (1986). Publikacje te mo¿na ró¿nie oceniaæ, jednak
stanowi¹ inspiracje do przemyleñ.
Po 1991 r. skupi³ siê na zagadnieniach istotnych dla praktyki i teorii
konstytucjonalizmu wspó³czesnego, a mianowicie na instytucjonalizacji stosunków pañstwo  Koció³ w Polsce i innych krajach bloku wschodniego.
Efektem tych badañ s¹ ró¿ne opracowania dotycz¹ce, generalnie rzecz ujmuj¹c, przemian ustrojowych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej i roli
kocio³ów w tych procesach, i to nie tylko w aspekcie politycznym, ale zw³asz-
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cza przez pryzmat rozwi¹zañ normatywnych, g³ównie konstytucyjnych. Z tego
zakresu opublikowa³ wybór dokumentów Koció³ katolicki a konstytucja
(1991). Ksi¹¿kê Pañstwo  Koció³ w Europie rodkowo-Wschodniej powiêci³
za analizie stosunków miêdzy pañstwem a kocio³em w krajach grupy Wyszehradzkiej.
Oprócz wymienionych publikacji, Profesor Staszewski by³ autorem ponad
stu artyku³ów, szkiców i rozpraw oraz wyst¹pieñ w dyskusjach na konferencjach naukowych. Do Jego dorobku mo¿na zaliczyæ te¿ ekspertyzy i opracowania dla urzêdu Prezydenta, Rady Ministrów, Sejmu, klubów poselskich.
Bra³ udzia³ w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e by³ cz³onkiem stowarzyszeñ naukowych, spo³ecznych i zawodowych: Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Rady Naukowej Instytutu Prawa i Samorz¹du Terytorialnego Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. By³
równie¿ recenzentem szeciu postêpowañ o nadanie tytu³u profesora, szeciu
rozpraw doktorskich i trzech rozpraw bêd¹cych postaw¹ wszczêcia przewodu
habilitacyjnego. Pod Jego kierownictwem naukowym powsta³a jedna praca
doktorska, ponad 30 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.
Wielop³aszczyznowa dzia³alnoæ Profesora M.T. Staszewskiego (naukowa,
dydaktyczna, wychowawcza, organizatorska) zosta³a uhonorowana licznymi
odznaczeniami i wyró¿nieniami, w tym Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Edukacji Narodowej, medalem Za Zas³ugi dla Województwa Siedleckiego. By³ laureatem wielu nagród (Ministra Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki, im. A.F.
Modrzewskiego) za prace naukowe w dziedzinie prawa i polityki wyznaniowej. Otrzymywa³ te¿ nagrody rektorskie WSP w Olsztynie i Akademii Podlaskiej.
Akademia Podlaska w Siedlcach w dowód uznania za dokonania naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne dla tej uczelni opublikowa³a
w 2007 r. Ksiêgê jubileuszow¹ Profesora Micha³a Teofila Staszewskiego pod
tytu³em: Studia nad ustrojoznawstwem i administracj¹, której redaktorem
naukowym jest prof. dr hab. Jacek Zieliñski. W tej publikacji mam tak¿e
swój udzia³, w formie artyku³u pt. Niektóre zagadnienia funkcji kontrolnej
Sejmu i pos³ów.
¯egnaj¹c Profesora Micha³a T. Staszewskiego, zachowamy Go w naszej
pamiêci jako znakomitego prawnika, uczonego i cz³owieka.
Bronis³aw Jastrzêbski
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Bp Tadeusz P³oski
(19562010)
W dniu 10 kwietnia 2010 r., w tragicznych okolicznociach katastrofy
lotniczej pod Smoleñskiem, odszed³ do wiecznoci p. Biskup Polowy gen. dr
hab. prof. nadzw. UWM Tadeusz P³oski. Spo³ecznoæ akademicka, w tym
przedstawiciele Wydzia³u Prawa i Administracji UWM, po¿egnali go 19 kwietnia 2010 r. na t³umnie wype³nionym placu przed Katedr¹ Polow¹ Wojska
Polskiego w Warszawie, podczas uroczystej Mszy pogrzebowej, a nastêpnie
w kondukcie ¿a³obnym, w strugach deszczu, odprowadzili jego doczesne
szcz¹tki do podziemi katedry, z której za porednictwem radia i telewizji
p³ynê³o z okazji ró¿nych wi¹t i wydarzeñ jego g³êboko chrzecijañskie
i patriotyczne nauczanie, krzepi¹ce serca ¿o³nierzy i ich rodzin, kombatantów, harcerzy i ca³ego narodu. Spo³ecznoæ uniwersytecka z bólem godzi³a siê
z faktem, ¿e straci³a wybitnego naukowca i pedagoga.
Bp prof. Tadeusz P³oski urodzi³ siê 9 marca 1956 r. w Lidzbarku Warmiñskim. W roku 1976 wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego Diecezji Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie. Po ukoñczeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyj¹³ 6 czerwca 1982 roku wiêcenia kap³añskie z r¹k bp.
Jana Ob³¹ka. Wkrótce po wiêceniach zosta³ mianowany wikariuszem i skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii w. Józefa w Mor¹gu.
Jego przygoda z nauk¹ prawa rozpoczê³a siê w roku 1983. Wtedy zosta³
skierowany na Wydzia³ Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL, gdzie
uzyska³ stopieñ licencjata i tytu³ magistra prawa kanonicznego. Opuci³ Lublin i powróci³ do swojej diecezji, w której powierzono mu pracê w kurii
diecezjalnej oraz w S¹dzie Biskupim Diecezji Warmiñskiej.
W roku 1992 oddelegowano go do s³u¿by w odrodzonym Ordynariacie
Polowym Wojska Polskiego. Biskup Polowy Leszek S³awoj G³ód mianowa³
go wówczas notariuszem kurii polowej. Rok póniej ks. T. P³oski zda³ na
Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie wymagane egzaminy
i obroni³ rozprawê doktorsk¹ pt. S¹d Biskupi Diecezji Warmiñskiej w latach
19571971. Studium historyczno-prawne. Chc¹c byæ bardziej po¿yteczny dla
wojska, zapisa³ siê na podyplomowe studium operacyjno-strategiczne w Aka-
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demii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie, które ukoñczy³ w roku
1994 jako pierwszy z kapelanów wojskowych. Rozliczne funkcje, jakie pe³ni³
w ramach Ordynariatu Polowego (1995  dziekan Nadwilañskich Jednostek
Wojskowych Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji; 2000  kapelan
Biura Ochrony Rz¹du; 2001  dziekan Biura Ochrony Rz¹du; 19952001
 redaktor naczelny pisma Ordynariatu Polowego Nasza S³u¿ba; od 17
maja 2001 r. kanclerz kurii polowej: wieloletni korespondent Radia Watykañskiego i KAI; 19962004  kurator i opiekun alumnów Wy¿szego Duchownego Ordynariatu Polowego), dowodz¹, ¿e cieszy³ siê pe³nym zaufaniem Biskupa Polowego. Stolica Apostolska, doceniaj¹c jego gorliwoæ duszpastersk¹,
w roku 1999 nada³a mu godnoæ pra³ata Jego wi¹tobliwoci.
Mimo licznych obowi¹zków duszpasterskich w wojsku, ks. dr Tadeusz
P³oski stopniowo poszerza³ swoje zainteresowania naukowe. W 1998 r. zwi¹za³ siê z Wydzia³em Prawa i Administracji, powsta³ym na Uniwersytecie
WarmiñskoMazurskim w Olsztynie, przyjmuj¹c nominacjê na adiunkta
w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego. Na tym stanowisku da³ siê
poznaæ jako rzetelny i komunikatywny wyk³adowca prawa wyznaniowego. By³
lubiany przez studentów i szanowany przez grono profesorskie. Urzeka³
wszystkich swoj¹ kultur¹ osobist¹ i taktem, które zjednywa³y mu powszechn¹ ¿yczliwoæ. By³ s³owny i punktualny. Nale¿y dodaæ, ¿e do pracy na UWM
doje¿d¿a³ z Warszawy. Ju¿ wtedy emanowa³ energi¹ twórcz¹. Z tego okresu
pochodzi wiêkszoæ jego artyku³ów naukowych i popularnonaukowych (oko³o 150).
W pierwszym dniu ostatniego roku swojego pontyfikatu, tj. 16 padziernika 2004 r., Czcigodny S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II mianowa³ ks. dr. T. P³oskiego Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Sakrê biskupi¹ otrzyma³ 30 padziernika 2004 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
Jednak¿e nawet to wydarzenie nie by³o w stanie zerwaæ wiêzi, jakie ³¹czy³y
go z Wydzia³em Prawa i Administracji UWM i wiatem nauki. Pozosta³ pracownikiem Wydzia³u i nadal prowadzi³ wyk³ady oraz seminarium z prawa
wyznaniowego, chocia¿ w zredukowanym wymiarze. Nie zaprzesta³ pracy
naukowej.
Kolejnym, wa¿nym etapem w jego karierze naukowej by³o wszczêcie
przewodu habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu na podstawie znacznego dorobku naukowego
i opublikowanej rozprawy habilitacyjnej pt. Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzglêdnieniem praw cz³owieka i prawa humanitarnego (Olsztyn 2006). Przewód ten zosta³ ukoñczony 11 grudnia 2007 r.
W wyniku pomylnego przebiegu kolokwium habilitacyjnego Rada rzeczonego Wydzia³u nada³a bp. dr. Tadeuszowi P³oskiemu stopieñ naukowy doktora
habilitowanego nauk prawnych. W ten sposób Wydzia³ Prawa i Administracji
UWM wzmocni³ siê o samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego,
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który móg³ byæ wliczony do niezbêdnego minimum kadrowego, potrzebnego
zarówno do utrzymania kierunku nauczania, jak i uzyskania prawa do nadawania doktoratów z dziedziny prawa. Znamienne jest to, ¿e od chwili wejcia
w sk³ad Rady Wydzia³u bp dr hab. Tadeusz P³oski zawsze by³ obecny na jej
posiedzeniach. Dnia 29 lutego 2008 r. otrzyma³ stanowisko prof. nadzw.
UWM i nastêpnie zosta³ powo³any na kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM. Jako kierownik katedry dba³
o rozwój badañ naukowych w zakresie prawa administracyjnego i nauki
o administracji. Zachêca³ do ich prowadzenia m³odszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Sam koncentrowa³ swoje zainteresowania wokó³ funkcjonowania struktur administracji kocielnej. Dotyczy³y one zarówno dzia³ania
trybuna³ów kocielnych, jak i poszczególnych jednostek administracji kocielnej, a zw³aszcza ordynariatu wojskowego. Mia³ bogate dowiadczenie w dziedzinie zarz¹dzania oraz procedur administracyjnych i s¹dowych. Dowiadczenie to doceni³a m.in. Konferencja Episkopatu Polski, wybieraj¹c go
19 padziernika 2006 r. podczas 337. Zebrania Plenarnego na cz³onka Rady
Prawnej. Bp prof. Tadeusz P³oski bada³ ponadto prawa jednostki w prawie
wyznaniowym. Jego artyku³y i wyk³ady uczy³y jednoznacznie tolerancji
i poszanowania zasady wolnoci sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym i zbiorowym.
Bp prof. Tadeusz P³oski nie stroni³ od dzia³alnoci organizatorskiej. By³
organizatorem lub wspó³organizatorem kilku sympozjów naukowych o zasiêgu ogólnopolskim i miêdzynarodowym. Sam tak¿e uczestniczy³ czynnie
w licznych konferencjach naukowych w kraju i za granic¹. Z jego inicjatywy
zwo³any zosta³ równie¿ pierwszy synod Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Odrêbny obszar dzia³alnoci bp. prof. Tadeusza P³oskiego stanowi³o pasterskie nauczanie, w którym odzwierciedla siê jego bogaty warsztat naukowy. Dotychczas ukaza³o siê drukiem 5 tomów pod wymownymi tytu³ami:
Zostañ z nami Panie (Warszawa 2006), Trwajcie mocni w wierze (Warszawa
2007), Mi³osierdzie Bo¿e trwa na wieki (Warszawa 2008), Mi³oæ ¿¹da ofiary
(Warszawa 2008), Moc w s³aboci siê doskonali (Warszawa 2009). Nie sposób
tak¿e pomin¹æ dwóch zbiorów wyg³oszonych przez niego kazañ i homilii:
Dobrze, ¿e jeste Ojczyzno (Warszawa 2009) i Pamiêtaj o nich, Polsko. Pomordowanym i poleg³ym na Wschodzie (Warszawa 2009).
Jak widaæ, odszed³ od nas Cz³owiek czynu. Niektórzy z nas zapamiêtaj¹
go po prostu jako Tadeusza, który wita³ i ¿egna³ dobrym s³owem i b³ogos³awieñstwem. Kogo, kto mia³ serce i patrzy³ w serce. Do którego z ca³¹ pewnoci¹ nie mia³y zastosowania s³owa: honores mutant mores, chocia¿ zosta³
biskupem, profesorem i genera³em.
Ks. Florian Lempa

