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Zasada rekryminacji
 stra¿nik instytucji ma³¿eñstwa
Zasada rekryminacji stanowi wyraz ujemnej oceny uzyskiwania korzyci z nagannego postêpowania i rodek realizacji motywacyjno-wychowawczej
funkcji prawa w kierunku wystrzegania siê nagannego postêpowania, skutkuj¹cego rozk³adem po¿ycia ma³¿eñskiego1. W taki to w³anie sposób postrzegana jest w doktrynie istota instytucji stanowi¹cej przedmiot niniejszego artyku³u. Zanim jednak zostanie ona poddana szczegó³owej analizie,
warto opisaæ kilka kwestii podstawowych, a zarazem niezbêdnych dla dalszych wywodów.
Otó¿ rozwód jest niew¹tpliwie najpowszechniej wystêpuj¹cym w praktyce sposobem ustania ma³¿eñstwa. Obligatoryjn¹ przes³ank¹ jego orzeczenia
przez s¹d jest trwa³y i zupe³ny rozk³ad po¿ycia ma³¿eñskiego. Z kolei wród
negatywnych przes³anek rozwodowych ustawodawca wymienia:
 dobro wspólnych ma³oletnich dzieci,
 sprzecznoæ rozwodu z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego,
 zasadê rekryminacji  tj. ¿¹danie rozwodu przez ma³¿onka wy³¹cznie winnego rozk³adu po¿ycia2.
Pojêcie rekryminacji zosta³o zapo¿yczone przez polskiego ustawodawcê
z angielskiego s³ownictwa prawniczego (recrimination)3. Ta negatywna
przes³anka orzeczenia rozwodu znalaz³a odzwierciedlenie w przepisie art. 56
§ 3 k.r.o., w myl którego rozwód nie jest dopuszczalny, je¿eli ¿¹da go
ma³¿onek wy³¹cznie winny rozk³adu po¿ycia. Takie rozwi¹zanie ma przede
1 Tak B. Czech, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego,
LexisNexis 2006, s. 345.
2 Art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuñczy (Dz.U. nr 9,
poz. 59 ze zm.), dalej: k.r.o.
3 Komentarz do art. 56 k.r.o., [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red.
H. Doleckiego i T. Soko³owskiego, LEX 2010, teza 129.
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wszystkim na celu zapobieganie przedmiotowemu traktowaniu obowi¹zków
wynikaj¹cych z zawartego zwi¹zku ma³¿eñskiego. Brak zasady rekryminacji
w polskim ustawodawstwie z pewnoci¹ zwiêkszy³by liczbê ferowanych wyroków rozwodowych.
W tym miejscu warto przypomnieæ istotê art. 18 Konstytucji RP4.
Z wyk³adni powo³anego przepisu wynika wprost, i¿ ma³¿eñstwo znajduje siê
pod ca³kowit¹ ochron¹ i opiek¹ pañstwa polskiego, wskutek czego przes³anki
pozytywne rozwodu winny byæ obwarowane szczególnie wnikliw¹ analiz¹.
Podobne wnioski mo¿na wysnuæ z regulacji art. 23 Miêdzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych, w wietle którego rodzina jest naturaln¹ i podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa i ma prawo do ochrony5. Wreszcie:
trwa³oæ ma³¿eñstwa i równouprawnienie ma³¿onków jest jedn¹ z podstawowych zasad polskiego prawa rodzinnego. Mo¿liwoæ rozwi¹zania ma³¿eñstwa
na skutek jednostronnego owiadczenia mê¿a, bez uwzglêdnienia stanowiska
drugiego z ma³¿onków, sprzeciwia siê zasadzie trwa³oci ma³¿eñstwa i równouprawnienia ma³¿onków6.
Zasada rekryminacji jest jednym z przejawów paremii: nemo turpitudinem suam allegans audiatur7. Formu³uj¹c ow¹ zasadê, ustawodawca kierowa³ siê potrzeb¹ przeciwdzia³ania naruszeniu zasad socjalistycznej moralnoci8. W wytycznych S¹du Najwy¿szego dotycz¹cych zakresu stosowania
zasady rekryminacji uzasadniono celowoæ ugruntowania przedmiotowej regu³y w polskim systemie prawnym. Wskazano, ¿e ustawa musi przeciwdzia³aæ niebezpieczeñstwu samowolnego zrywania zwi¹zków ma³¿eñskich, które
w tego rodzaju sytuacji zarysowuje siê szczególnie ostro, musi dzia³aæ wychowawczo i w roli hamulca w stosunku do takich ma³¿onków, których wyrobienie spo³eczne i postawa moralna nie powstrzyma³aby od aspo³ecznego, lekkomylnego traktowania obowi¹zków wynikaj¹cych z zawartego zwi¹zku
ma³¿eñskiego. Równoczenie ustawa, zabraniaj¹c z regu³y udzielania rozwodu na ¿¹danie ma³¿onka, który wy³¹czn¹ sw¹ win¹ spowodowa³ rozk³ad
po¿ycia, daje wyraz potêpieniu takiego postêpowania9.
W literaturze zasadzie rekryminacji przypisuje siê dwie zasadnicze funkcje: prewencyjn¹  polegaj¹c¹ na oddzia³ywaniu w kierunku zapobiegania
4
5

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 19 grudnia1966 r., ratyfikowany w dniu
3 marca 1977 r. (Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).
6 Postanowienie S¹du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009 r., I ACa 410/09,
LEX nr 551997.
7 J. Winiarz, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuñczego, czêæ 1, pod red. J. St. Pi¹towskiego, Ossolineum 1985, s. 576.
8 Punkt V wytycznych SN w zakresie stosowania art. 30 k.r., uchwa³a ca³ej Izby Cywilnej
SN z dnia 26 kwietnia 1952 r., (C. Prez. 798/51, Zb. Orz. 1952, poz. 1), [w:] Kodeks rodzinny,
Komentarz, pod red. M. Grudziñskiego i J. Ignatowicza, Warszawa 1959, s. 810.
9 Punkt II ww. wytycznych.
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niewykonywaniu obowi¹zków ma³¿eñskich, a nastêpnie samowolnemu zrywaniu wiêzów ma³¿eñskich oraz represyjn¹  polegaj¹c¹ na uniemo¿liwieniu
ma³¿onkowi wy³¹cznie winnemu uzyskania rozwodu bez zgody ma³¿onka
niewinnego10.
Rekryminacja nie jest regu³¹ o charakterze bezwzglêdnym. Polski legislator przewidzia³ od niej dwa odstêpstwa w postaci:
1) zgody na rozwód, wyra¿onej przez ma³¿onka niewinnego rozk³adu
po¿ycia;
2) sprzecznoci braku zgody drugiego ma³¿onka z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego.
Bacz¹c na zasadê rekryminacji, zasadne wydaje siê byæ zdefiniowanie
trwa³ego i zupe³nego rozk³adu po¿ycia. Ale po kolei. Zacznijmy od pojêcia
wspólne po¿ycie ma³¿onków, w sk³ad którego wchodz¹ trzy rodzaje wiêzi:
psychiczna, fizyczna i gospodarcza. Pierwsza z nich wi¹¿e siê z wystêpowaniem miêdzy obojgiem ludzi szacunku, wzajemnego zaufania, lojalnoci
i przede wszystkim mi³oci11, druga rzecz jasna polega na zwi¹zku cielesnym, z kolei trzecia ukierunkowana jest przede wszystkim na zwi¹zki gospodarcze, np. wspólne mieszkanie. W przypadku, gdy ¿adna z tych wiêzi nie
bêdzie wi¹za³a ma³¿onków, bêdziemy mogli z ca³¹ pewnoci¹ uznaæ, ¿e nast¹pi³ zupe³ny rozk³ad po¿ycia. Trwa³oæ tego stanu nale¿y natomiast uto¿samiaæ (kieruj¹c siê dowiadczeniem ¿yciowym) z brakiem widoków na powrót
do wspólnego po¿ycia ma³¿onków12.
Wyró¿niamy trzy rodzaje przes³anek rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego:
 zawinione,
 niezawinione,
 w zale¿noci od okrelonych okolicznoci zawinione lub niezawinione13.
Zawinione zachowanie siê cz³owieka polega na takim dzia³aniu lub zaniechaniu, które jest bezprawne, czyli sprzeczne z prawem lub zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego14. Uznanie ma³¿onka za winnego rozk³adu po¿ycia
ma³¿eñskiego wymaga wykazania, ¿e ten naruszy³ umylnie b¹d nieumylnie obowi¹zki ma³¿eñskie przewidziane w art. 23 k.r.o.15
Przy zasadzie rekryminacji mamy do czynienia z win¹ wy³¹czn¹ jednego
z ma³¿onków, a ta bêdzie mia³a miejsce wtedy, gdy bêdzie dotyczy³a tylko
10 Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. H. Doleckiego i T. Soko³owskiego,
teza 130.
11 B. Czech, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, s. 322.
12 Punkt II wytycznych SN z 1955 r.  uchwa³a SN z dnia 28 maja 1955 r., OSN 1955,
poz. 46.
13 B. Czech, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego,
s. 325.
14 Szerzej na temat winy G. Bieniek, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia:
Zobowi¹zania, t. 1, pod red. G. Bieñka, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 247 i n.
15 Wyrok SN z dnia 1 padziernika1997 r., I CKN 246/97, LEX nr 668911.
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i wy³¹cznie jednej osoby16. Zdaniem S¹du Najwy¿szego, zawinione dzia³anie
bêd¹ce podstaw¹ rozwodu to takie: dzia³anie lub zaniechanie bêd¹ce wyrazem woli ma³¿onka, które  naruszaj¹c wynikaj¹ce z przepisów prawa lub
zasad wspó³¿ycia spo³ecznego obowi¹zki  prowadzi do zupe³nego i trwa³ego
rozk³adu po¿ycia, a w konsekwencji do rozwodu. W przyjêtej definicji wina
pozostaje w zwi¹zku z takimi naruszeniami obowi¹zków ma³¿eñskich, które
stanowi³y przyczynê (wspó³przyczynê) rozk³adu po¿ycia okrelonego w art. 56
§ 1 k.r.o. W relacji miêdzy przyczyn¹  tu naruszeniem obowi¹zków przez
ma³¿onków  a skutkiem, to jest zupe³nym i trwa³ym rozk³adem po¿ycia,
przyczyna z oczywistych wzglêdów poprzedzaæ musi skutek. Je¿eli za ten
skutek ju¿ nast¹pi³, to ¿adne chybienie obowi¹zkom ma³¿eñskim nie mo¿e
byæ kwalifikowane jako przyczyna rozk³adu po¿ycia. Ze wzglêdu na powy¿sze
zwi¹zanie siê jednego z ma³¿onków z innym partnerem w czasie trwania
ma³¿eñstwa, lecz po dacie, w której nast¹pi³ ju¿ zupe³ny i trwa³y rozk³ad
po¿ycia miêdzy ma³¿onkami, nie daje podstawy do przypisania temu ma³¿onkowi winy za ten rozk³ad17. Tak wiêc decyduj¹ce znaczenie w przypisaniu
winy maj¹ zdarzenia, które nast¹pi³y przed trwa³ym i zupe³nym rozk³adem
po¿ycia, w nastêpstwie których taki rozk³ad zaistnia³, te za zdarzenia, które
mia³y miejsce po nast¹pieniu powy¿szego skutku, nie bêd¹ brane pod uwagê
jako dzia³ania zawinione18. Stosuj¹c art. 56 § 3 k.r.o., nale¿y kierowaæ siê
to¿samoci¹ pojêæ winy jednego ma³¿onka z jego win¹ wy³¹czn¹19.
Winê z art. 56 § 3 k.r.o. nale¿y rozpatrywaæ wed³ug regu³ art. 57 k.r.o.
Z pojêciem tym powinnimy zatem uto¿samiaæ te zachowania cz³owieka,
które spowodowa³y rozpad po¿ycia ma³¿eñskiego, a tym samym wyst¹pi³y
przed powstaniem zupe³nego i trwa³ego rozk³adu20. Jednak¿e zdaniem S¹du
Najwy¿szego nie mo¿na przyj¹æ, ¿e zachowania ma³¿onków po ustaniu po¿ycia nie maj¹ jakiegokolwiek znaczenia przy wyk³adni art. 56 k.r.o.21 Jeli
bowiem: ich niew³aciwe zachowanie mia³o miejsce ju¿ po powstaniu
i utrwaleniu rozk³adu po¿ycia i nie mo¿e byæ uznane za jego przyczynê,
oceniaæ je trzeba z punktu widzenia przes³anki zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, jak¹ przewiduje art. 56 § 2 i 3 k.r.o. dla oceny zgodnoci orzeczenia
rozwodu z tymi zasadami oraz oceny zgodnoci z nimi odmowy zgody na
rozwód ma³¿onka, któremu nie mo¿na przypisaæ winy22.
Problematyka zwi¹zana z przypisaniem ma³¿onkom winy w rozk³adzie
po¿ycia ma³¿eñskiego jest niezwykle skomplikowana. W powy¿szej materii
16
17
18

B. Czech, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, s. 372.
Uzasadnienie wyroku SN z dnia 28 wrzenia 2000 r., IV CKN 112/00, LEX nr 44291.
Uregulowanie powy¿sze znajduje równie¿ miejsce w uzasadnieniu wyroku SN z dnia
21 marca 2003 r., II CKN 1270/00, LEX nr 78843.
19 Wyrok SN z dnia 7 stycznia 1969 r., II CR 528/68, LEX nr 900.
20 Uzasadnienie wyroku SN z dnia 21 marca 2003 r., II CKN 1270/00, LEX nr 78843.
21 Wyrok SN z dnia 21 marca 2003 r., II CKN 1270/00, LEX nr 78843.
22 Ibidem.
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donios³¹ rolê odgrywa orzecznictwo. Zakazane jest przypisanie winy rozk³adu po¿ycia ma³¿onkowi, który dopuszcza siê niezabronionych dzia³añ celem
sk³onienia drugiej strony do zaprzestania zdrad23. Wyprowadzka jednego
ma³¿onka z domu spowodowana rêkoczynami drugiego ma³¿onka nie mo¿e
byæ uznana za przyczynê rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego24. Reakcja jednego
z ma³¿onków (wyra¿aj¹ca siê przyk³adowo w zniewadze) na negatywne zachowania drugiego jest uznana w orzecznictwie za dopuszczaln¹, gdy jest
zgodna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, w przeciwnym razie winna byæ
traktowana jako zdarzenie pog³êbiaj¹ce rozk³ad po¿ycia25.
Wa¿ne znaczenie przy ustalaniu przes³anki winy wy³¹cznej, decyduj¹cej
co prawda o istnieniu obowi¹zku alimentacyjnego miêdzy by³ymi ma³¿onkami,
ma uchwa³a S¹du Najwy¿szego z dnia 16 grudnia 1987 r.26 W rozdziale XII
niniejszej uchwa³y wskazuje siê, ¿e wina wy³¹czna ma miejsce wówczas, gdy
orzeczenie rozwodu nast¹pi³o z winy jednego ma³¿onka, niezale¿nie od tego,
czy do rozk³adu tego przyczyni³y siê tak¿e niezawinione przez ma³¿onków
okolicznoci. W pimiennictwie pojawiaj¹ siê g³osy, by w zwi¹zku z powy¿szym w ten sam sposób interpretowaæ przes³ankê winy wy³¹cznej przy okazji
zasady rekryminacji27. Znaleæ jednak mo¿na wci¹¿ literaturê dotycz¹c¹
przedmiotowego zagadnienia, w której przy opisywaniu winy wy³¹cznej powo³ywane s¹ orzeczenia z lat 50., uzale¿niaj¹ce wyst¹pienie tej przes³anki od
nieistnienia lub nieistotnoci przyczyn niezawinionych rozk³adu po¿ycia28.
Niektórzy przedstawiciele doktryny wskazuj¹, ¿e rekryminacjê wy³¹cza
w³anie kombinacja przyczyn rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego, oscyluj¹ca
wokó³ zawinionego postêpowania ma³¿onka-powoda z jednej strony, jak
i przyczyn od nikogo niezale¿nych, tzw. naturalnych (np. choroba psychiczna)
 z drugiej29. Zastanówmy siê jednak, czy ¿¹dania rozwodu spowodowanego
chorob¹ jednego z ma³¿onków nie nale¿y uznaæ za sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego?
Otó¿ S¹d Najwy¿szy podchodzi do tego dwuznacznie, a mianowicie inaczej do choroby fizycznej, inaczej do psychicznej. Z chwil¹ wyst¹pienia tej
23
24

Wyrok SN z dnia 4 marca 1999 r., II CKN 220/98, LEX nr 738090.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 maja 2005 r., I ACa 2184/04, LEX nr 151748; por.
wyrok SN z dnia 5 grudnia 1997 r., I CKN 597/97, OSNC 1998, nr 6, poz. 99.
25 Wyrok SN z dnia 23 kwietnia1997 r., I CKN 78/97, LEX nr 1228420.
26 Uchwa³a pe³nego sk³adu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 16 grudnia 1987 r.
w sprawie wytycznych w zakresie wyk³adni prawa i praktyki s¹dowej w sprawach o alimenty
(Monitor Polski nr 6, poz. 59 i 60); takie samo stanowisko zaj¹³ SN w wyroku z dnia 7 stycznia
1969 r., II CR 528/68, LEX nr 900.
27 W. Stojanowska, [w:] System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuñcze, pod
red. T. Smyczyñskiego, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 652-654.
28 Patrz m.in. Komentarz do art. 56 k.r.o., [w:] Z. Krzemiñski, Rozwód  praktyczny
komentarz, orzecznictwo, pimiennictwo, wzory pism, Zakamycze 2006, LEX/el, teza 98;
J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 227. O tym, ¿e jest to niepokoj¹ce zjawisko szerzej W. Stojanowska, [w:] System prawa prywatnego, t. 11, s. 654, przypis 447.
29 Patrz J. Ignatowicz, op. cit., s. 227.
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pierwszej niemoralne by³oby orzeczenie rozwodu, gdy¿ ma³¿onkowie maj¹
obowi¹zek wzajemnej pomocy i opieki. W drugim przypadku, rozwód bêdzie
dopuszczalny, gdy¿ nie zachodzi mo¿liwoæ zachowania wiêzi duchowej, która
jest najistotniejsza. Zdaniem judykatury osoba chora psychicznie w porównaniu z osob¹ zdrow¹ nie jest w stanie odczuæ bolenie skutków rozwodu.
Czêsto równie¿ za dobrem tej osoby przemawia umieszczenie jej w odpowiednim zak³adzie zdrowotnym. Ponadto utrzymywanie w takiej sytuacji ma³¿eñstwa mog³oby okazaæ siê krzywdz¹ce dla zdrowego ma³¿onka, który powinien
mieæ prawo do za³o¿enia normalnej rodziny30.
Dokonuj¹c wyk³adni literalnej przepisu art. 56 § 3 k.r.o., nie mo¿na
uznaæ, i¿ wina wy³¹czna rozk³adu po¿ycia ma³¿eñskiego ma miejsce tylko
wtedy, gdy po stronie jednego ma³¿onka istniej¹ zawinione przez niego przyczyny rozk³adu po¿ycia, a przyczyn niezawinionych w ogóle brak, ewentualnie takowe wystêpuj¹, ale nie maj¹ istotnego wp³ywu na rozk³ad31. Odmienne stanowisko rodzi szereg komplikacji praktycznych. Wiele trudnoci czêsto
przysparza samo ustalenie, które okolicznoci rozk³adu po¿ycia traktowaæ
nale¿y jako zawinione, a które jako niezawinione32. Tym bardziej trudno
okreliæ, które z przes³anek niezawinionych uznaæ nale¿y za istotne, a które
nie. Pewnego rodzaju dowolnoæ w tym zakresie przyczyniaæ siê mo¿e do
odmiennoci orzeczeñ w podobnych stanach faktycznych33.
Moim zdaniem celem ujednolicenia orzecznictwa w przedmiotowym
zakresie, a przez to zapewnienia równego traktowania wszystkich ma³¿onków (w przypisywaniu im winy wy³¹cznej) nale¿a³oby przy kolejnej nowelizacji k.r.o. wprowadziæ do niniejszego aktu prawnego definicjê winy wy³¹cznej
 jednolit¹ na potrzeby ca³ego k.r.o. Zasadne by³oby wprowadzenie zapisu,
zgodnie z którym wina wy³¹czna ma miejsce, gdy zupe³ny i trwa³y rozpad
po¿ycia nast¹pi³ z przyczyn zawinionych przez jednego ma³¿onka, niezale¿nie od wyst¹pienia przyczyn niezawinionych przez ¿adnego z nich.
Na wstêpie zasygnalizowano, ¿e zasada rekryminacji nie jest regu³¹ bezwzglêdn¹, bowiem wystêpuj¹ od niej dwa wyj¹tki. Pierwszy z nich zachodzi,
gdy wspó³ma³¿onek wyrazi zgodê na rozwód. Drugi za, gdy odmowa zgody
drugiego ma³¿onka jest sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Opisywana zgoda jest swobodn¹ decyzj¹ ma³¿onka niewinnego34. Zastanowiæ nale¿a³oby siê, co bêdzie, jeli ma³¿onek niewinny rozk³adu po¿ycia, wyraziwszy
zgodê na rozwód, po pewnym czasie bêdzie chcia³ siê z niej wycofaæ. Czy jest
to mo¿liwe? Jak najbardziej tak. Mo¿e to nast¹piæ zarówno w apelacji, jak
30
31

Orzeczenie SN z dnia 2 lipca 1960 r., I CR 491/61, OSPiK 1963, nr 3, poz. 68.
Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, pod red. H. Doleckiego i T. Soko³owskiego,
teza 132.
32 Por. ibidem, teza 121.
33 Por. ibidem, teza 132.
34 Patrz orzeczenie SN z dnia 25 stycznia 1952 r., C 703/51, NP 1953, nr 5, s. 83.
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i w toku postêpowania apelacyjnego35. Zgodziæ siê nale¿y ze Zdzis³awem
Krzemiñskim, ¿e cofniêcie udzielonej uprzednio zgody na rozwód mo¿e budziæ podejrzenia, ¿e odmowa tej zgody jest sprzeczna z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego36.
Czêst¹ problematyk¹, która przewija siê w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego w przedmiotowej materii, jest zagadnienie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Zastanowiæ siê wiêc nale¿y, czym kieruje siê s¹downictwo, uznaj¹c jedne
zachowania za sprzeczne, inne za za zgodne z wy¿ej wskazanymi zasadami.
W celu wskazania sposobu mylenia polskich s¹dów pos³u¿ê siê tu przyk³adami z orzecznictwa. Mam nadziejê, ¿e pomog¹ one zrozumieæ nam tok
dzia³ania sêdziów.
S¹d Najwy¿szy w jednym ze swoich wyroków wskazuje, ¿e ocena odmowy
przez ma³¿onka niewinnego zgody na rozwód, o jakiej mowa w art. 56 § 3 k.r.o.,
musi byæ przeprowadzona przede wszystkim nie pod k¹tem subiektywnego
odczucia ma³¿onka niewinnego, lecz pod k¹tem wyjanienia, czy zachodz¹
obiektywne przes³anki uzasadniaj¹ce tê odmowê w wietle zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego37. Przy braku zgody ma³¿onka niewinnego na rozwód s¹d powinien braæ pod uwagê d³ugotrwa³oæ roz³¹ki ma³¿onków38. Zdaniem S¹du
Najwy¿szego chocia¿ nale¿y uszanowaæ prawa strony niewinnej, to jej postawa (niegodzenie siê na rozwód mimo up³ywu czasu) mo¿e budziæ w¹tpliwoci
w kontekcie zgodnoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego39. W innym
z kolei wyroku S¹d wskazuje, ¿e: sama d³ugotrwa³oæ roz³¹czenia ma³¿onków
nie mo¿e byæ uznana za tak¹ okolicznoæ, która w wietle art. 56 § 3 k.r.o.
uzasadnia³aby uznanie odmowy zgody na rozwód ma³¿onka niewinnego za
sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, a nadto d³ugotrwa³oæ roz³¹czenia nie stwarza tak¿e domniemania, ¿e ma³¿onek niewinny, odmawiaj¹c
zgody na rozwód, kieruje siê chêci¹ szykany w stosunku do ma³¿onka winnego40. Uznanie odmowy zgody na rozwód za sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego powinno mieæ miejsce, gdy jej motywy bêd¹ naganne moralnie,
np. celem szykany, zemsty, nienawici do drugiego ma³¿onka41.
Wed³ug S¹du Najwy¿szego skutecznoæ odmowy zgody na rozwód
w wietle zasad wspó³¿ycia spo³ecznego nale¿y nie tylko oceniaæ na podstawie wszechstronnego wyjanienia i rozwa¿enia okolicznoci, które dotycz¹
ma³¿onka niewinnego, lecz mieæ tak¿e na uwadze sytuacjê dzieci z ma³¿eñ35

Z. Krzemiñski, Rozwód. Praktyczny komentarz, orzecznictwo, pimiennictwo, wzory
pism, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 69.
36 Ibidem.
37 Orzeczenie SN z dnia 25 stycznia 1952 r., C 703/51, NP 1953, nr 5, s. 83.
38 J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1987, s. 143144.
39 Wyrok SN z dnia 21 listopada 2002 r., III CKN 665/00, LEX nr 74446.
40 Wyrok SN z dnia 26 lutego 2002, I CKN 305/01, LEX nr 53924.
41 Punkt IV uchwa³a Izby Cywilnej SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP
1968, nr 5, poz. 77.
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stwa i dzieci ma³¿onka wystêpuj¹cego z ¿¹daniem rozwodu, z uwzglêdnieniem ich warunków ¿yciowych, jak równie¿ sytuacjê osób ¿yciowo zwi¹zanych z ma³¿onkami42.
S¹d, oceniaj¹c, czy odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego, powinien zwa¿yæ na przyczyny rozk³adu po¿ycia oraz
stosunki rodzinne wytworzone miêdzy ludmi w czasie braku po¿ycia, np.
zwi¹zki pozama³¿eñskie z dzieæmi43. Wed³ug S¹du Najwy¿szego odmowa zgody ma³¿onka niewinnego na rozwód, która uniemo¿liwia zawarcie mu zwi¹zku z inn¹ osob¹, nie zawsze bêdzie uwa¿ana za sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, w szczególnoci wtedy, gdy bêdzie ona s³uszna z moralnoci¹,
etyk¹ i zasad¹ humanitaryzmu44.
Analizuj¹c kwestiê sprzecznoci odmowy zgody na rozwód z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego, warto zwróciæ uwagê na krytykowane (s³usznie
zreszt¹) przez przedstawicieli doktryny orzeczenie S¹du Najwy¿szego z dnia
26 padziernika 2000 r.45 Jego treæ jest nastêpuj¹ca: odmowa wyra¿enia
zgody na rozwód przez ma³¿onka niewinnego rozk³adu po¿ycia (art. 56 § 3
zd. ostatnie k.r.o.) korzysta z domniemania zgodnoci z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego; domniemanie to mo¿e byæ obalone przez udowodnienie konkretnych okolicznoci wiadcz¹cych o tym, ¿e jest inaczej. Tadeusz Smyczyñski
negatywnie odnosi siê do cytowanego wyroku, wskazuj¹c, i¿ nie mo¿emy
mówiæ w tego rodzaju przypadku o domniemaniu, gdy¿ ustawodawca milczy
na ten temat w k.r.o. Nadto nie wiadomo, z jakim rodzajem domniemania
mamy tu do czynienia46. Wanda Stojanowska, zgadzaj¹c siê z wymienionym
wy¿ej autorem, dodaje, ¿e mo¿na jeszcze zauwa¿yæ  analizuj¹c treæ omawianej tezy pod wzglêdem stylu, w jakim jest zredagowana  ¿e dopuszcza
ona mo¿liwoæ negatywnej oceny samego ju¿ skorzystania przez ma³¿onka
niewinnego ze swego prawa zg³oszenia sprzeciwu wobec ¿¹dania rozwodu,
niezale¿nie od oceny motywów takiego sprzeciwu47.
W literaturze odnaleæ mo¿na propozycje w³¹czenia zasady rekryminacji
do § 2 art. 56 k.r.o.48 Zgodziæ siê nale¿y z W. Stojanowsk¹, ¿e bez w¹tpienia
zasada rekryminacji nale¿y do zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, bowiem jest
42
43
44
45

Punkt IV ww. uchwa³y.
Wyrok SN z dnia 27 padziernika 1999 r., III CKN 412/98, LEX nr 78208.
Z uzasadnienia wyroku SN z dnia 26 lutego 2002 r., III CKN 305/01, LEX nr 53924.
Wyrok SN z dnia 26 padziernika 2000 r., II CKN 956/99 z glos¹ krytyczn¹ T. Smyczyñskiego, OSP 2003 r., nr 9, poz. 35. Patrz tak¿e orzeczenie o podobnej treci  wyrok SN z dnia
26 lutego 2002 r., I CKN 305/01, LEX nr 53924: odmowa zgody na rozwód ma³¿onka niewinnego jest jego prawem, a zatem domniemywa siê, ¿e korzystaj¹c z niego, czyni to w sposób zgodny
z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego.
46 Tak Tadeusz Smyczyñski.
47 W. Stojanowska, [w:] System prawa prywatnego, t. 11, s. 665.
48 Patrz m.in. R. Sztychmiler, Postulaty aksjologiczne polskiego prawa rodzinnego, [w:]
Czy potrzebna jest Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuñczego? Materia³y z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 wrzenia 1995 r. w Katowicach, pod red.
B. Czecha, Katowice 1997, s. 73.
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norm¹ moraln¹, co jednak nie oznacza, ¿e mo¿liwe by³oby w³¹czenie § 3 art. 56
k.r.o. do § 2 tego przepisu49. Autorka ta s³usznie wskazuje, ¿e nie mo¿na [...]
³¹czyæ przes³anki wzglêdnej z bezwzglêdnymi, które s¹ przewidziane w § 250.
Postulowano tak¿e, by do przepisów k.r.o. wprowadziæ zapis dotycz¹cy
okresu roz³¹czenia, z którego up³ywem ka¿dy z ma³¿onków, bez wzglêdu na
winê, móg³by ¿¹daæ orzeczenia rozwodu bez potrzeby zgody wspó³ma³¿onka51. Nie widzê zasadnoci wprowadzenie do k.r.o. zapisu, który w podobnym kszta³cie funkcjonowa³ na gruncie dotychczasowego ustawodawstwa
 § 2 art. 30 kodeksu rodzinnego52. Zastanawiaj¹ce jest, jak d³ugo mia³by
minimalnie trwaæ taki okres? A mo¿e jego d³ugoæ by³aby uzale¿niona od
konkretnego przypadku? Nadto zwa¿yæ nale¿y, i¿ d³ugotrwa³oæ roz³¹czenia
ma³¿onków rozpatrywana jest obecnie pod k¹tem uznania odmowy zgody na
rozwód ma³¿onka niewinnego za sprzeczn¹ z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego,
przez co bezcelowe pozostaje zrealizowanie przytoczonego wy¿ej postulatu53.
Zwolennicy zasady rekryminacji, w tym ja równie¿, podkrelaj¹, i¿ jest
ona swoistego rodzaju mechanizmem ochronnym przed nadmiernymi rozwodami. Wnioskowaæ nale¿y, i¿ jest to regulacja potrzebna i s³uszna. Istnia³a
w k.r. z 1950 r. i trwa w k.r.o. po dzi dzieñ. Zarówno w starych uregulowaniach, jak i w nowych nadal aktualne jest za³o¿enie, ¿e g³ównym motywem
zakazu orzekania rozwodu na ¿¹danie ma³¿onka wy³¹cznie winnego rozk³adu
po¿ycia ma³¿eñskiego s¹ wzglêdy natury spo³eczno-wychowawczej54. W mojej
ocenie opisywana regulacja powinna pozostaæ w k.r.o. w stanie niezmienionym.
Jedynie celem unikniêcia w¹tpliwoci interpretacyjnych, które podnoszone s¹
po dzi dzieñ, a przez to ujednolicenia orzecznictwa w przedmiotowym zakresie za zasadne uwa¿am przy przysz³ej nowelizacji k.r.o. wprowadzenie do niniejszego aktu prawnego pojêcia winy wy³¹cznej.

Summary
Rules of recrimination  the guardian of the marriage institution
Key words: rule of recrimination, protection from divorces.

Author is a follower of the marriage permanence. In regards to that she
decided to underline significant meaning of still being obligatory rule of
49 W. Stojanowska, [w:] System prawa prywatnego, t. 11, s. 648 oraz 646; patrz tak¿e
wytyczne rozwodowe SN z 1955 oraz 1968 r.
50 W. Stojanowska, [w:] System prawa prywatnego, t. 11, s. 649.
51 Tak J. Winiarz, op. cit., s. 145.
52 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r.  Kodeks rodzinny (Dz.U. nr 34, poz. 308), dalej: k.r.
53 Por. W. Stojanowska, [w:] System prawa prywatnego, t. 11, s. 647.
54 Uchwa³a Izby Cywilnej SN z dnia 18 marca1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5,
poz. 77.

14

Magdalena Rzewuska

recrimination stating that it is specific kind of mechanism of protection from
excessive divorces. For the purposefulness of consolidation of such type of
regulations in the Civil Codex convince her mainly reasons of social-educational nature consolidated in practice, underlined multiply by numerous
representatives of the doctrine. She decidedly opts for the rightness of this
solution basing inter alia on statistic data of different countries.
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Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw
Zbrodni Wojennych i dzia³alnoæ Polski
w ramach jej prac. Zarys problemu
Tragiczne wydarzenia II wojny wiatowej, a zw³aszcza dotkniêcie jej
skutkami ludnoci cywilnej, której straty okrela siê na 2535 milionów osób,
spowodowa³y podjêcie przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹ dzia³añ maj¹cych
na celu ukaranie zbrodniarzy wojennych. Liczne odezwy i deklaracje rz¹dów
spo³eczeñstw dotkniêtych skutkami wojny przyczyni³y siê do podjêcia w ramach Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych prac w kwestii
odpowiedzialnoci karnej sprawców tych zbrodni. Przyjête umowy, deklaracje, akty prawa wewnêtrznego dotyczy³y ukarania zbrodni pope³nionych
przez III Rzeszê i jej funkcjonariuszy oraz pañstwa z ni¹ sprzymierzone.
Rz¹d polski na uchodstwie ju¿ w kwietniu 1940 r. rozpocz¹³ przygotowania do gromadzenia dowodów zbrodni wojennych. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych sporz¹dzi³o Projekt instrukcji w sprawie dokumentacji dzia³alnoci okupanta w Polsce, która okrela³a, ¿e nale¿y zbieraæ dane o czynach
sprzecznych z zasadami prawa i moralnoci, jakie obowi¹zuj¹ cywilizowane
narody wiata i powo³ywa³a siê na IV konwencjê hask¹1. W padzierniku
1941 r. do dzia³añ zwi¹zanych z rejestracj¹ zbrodni do³¹czy³o Ministerstwo
Spraw Wewnêtrznych, którego zadaniem by³o prowadzenie kartoteki Niemców dzia³aj¹cych na terenie okupowanej Polski. Zgodnie z wytycznymi kartoteka, usytuowana w Dziale Politycznym MSW, mia³a obejmowaæ Niemców
lub obywateli polskich i innych, którzy w wyniku agresji niemieckiej z dnia
1 IX 1939 r. mog¹ byæ podejrzani o dzia³alnoæ przestêpcz¹ przeciw Pañstwu
Polskiemu i jego obywatelom2. Mia³y to byæ osoby, które wydawa³y rozkazy,
dzia³a³y na rozkaz lub te¿ z w³asnej inicjatywy. Do akcji zbierania dowodów
1 F. Ryszka, U progu Norymbergi. ciganie zbrodni wojennych w projektach polskich
w³adz emigracyjnych, Warszawa 1974, s. 159.
2 AIPN MSW Rz¹du RP w Londynie  Biuro ds. Zbrodni Wojennych, sygn. 1, k. 641.
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zbrodni wojennych na terenie okupowanej Polski w³¹czy³y siê tak¿e polskie
si³y zbrojne, Delegatura Rz¹du na Kraj oraz Komisja Badawcza Ministerstwa Sprawiedliwoci RP w Jerozolimie3. W kwietniu 1942 r. kartoteka MSW
zawiera³a oko³o 2500 nazwisk przestêpców niemieckich4.
Polski rz¹d podj¹³ te¿ dzia³ania na arenie miêdzynarodowej. W kwietniu
1941 r. premier W³adys³aw Sikorski, bêd¹c z wizyt¹ w Stanach Zjednoczonych, przedstawi³ prezydentowi Rooseveltowi memoria³ w sprawie zbrodni
pope³nionych na ludnoci polskiej i ¿ydowskiej, w szczególnoci zwróci³ uwagê na likwidacjê jej warstwy intelektualnej. Miesi¹c póniej do wiadomoci
rz¹dów alianckich i neutralnych przes³ano notê dotycz¹c¹ metod postêpowania okupanta niemieckiego, m.in. opisano organizacjê i dzia³alnoæ administracji niemieckiej w Polsce, zbrodnie, funkcjonowanie s¹dów, masowe aresztowania, funkcjonowanie obozów koncentracyjnych, deportacje i wysiedlenia,
tworzenie gett, problematykê pracy przymusowej i jeñców wojennych, niszczenie kultury, konfiskatê oraz grabie¿ mienia pañstwowego i prywatnego.
Do noty do³¹czone by³y teksty niemieckich aktów prawnych, zeznania wiadków, spisy osób deportowanych, wiêzionych i zamordowanych. Ca³oæ tej
dokumentacji zosta³a wydana w postaci tzw. Czarnej Ksiêgi.
Kolejne inicjatywy rz¹du polskiego w zakresie ukarania zbrodniarzy wojennych to z³o¿enie we wrzeniu 1941 r. na konferencji rz¹dów Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych deklaracji o przy³¹czeniu siê do zasad wyra¿onych w Karcie Atlantyckiej, podpisanie 4 grudnia 1941 r. z rz¹dem ZSRR
deklaracji zapowiadaj¹cej ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich, inicjatywa
zwo³ania miêdzynarodowej konferencji zakoñczonej uchwaleniem w dniu
13 stycznia 1942 r. tzw. deklaracji z Pa³acu w. Jakuba, wrêczenie 25 marca
1942 r. przez premiera rz¹du polskiego sekretarzowi stanu USA S. Wellesowi
memorandum rz¹du polskiego w sprawie przeciwdzia³ania zbrodniom hitlerowskim pope³nionym w Polsce na ludnoci polskiej i ¿ydowskiej. Wyjaniæ
nale¿y, ¿e Karta Atlantycka podpisana zosta³a 14 sierpnia 1941 r. na pok³adzie pancernika Prince of Wales na Oceanie Atlantyckim przez prezydenta
USA F.D. Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii W.L.S. Churchilla. Okrela³a cele wojenne obu mocarstw  zniszczenie tyranii nazistowskiej oraz
zasady powojennych stosunków miêdzynarodowych, m.in. rezygnacjê z podboju i aneksji obcych terytoriów, respektowanie prawa ka¿dego narodu do
suwerennoci, miêdzynarodow¹ wspó³pracê wszystkich pañstw na równych
prawach, rozbrojenie pañstw-agresorów oraz nieu¿ywanie si³y w stosunkach
miêdzynarodowych, a tak¿e wolnoæ ¿eglugi na morzach i oceanach. 24 wrzenia 1941 r. na miêdzynarodowej konferencji w Londynie Kartê Atlantyck¹
3
4

Ibidem, sygn. 1k 304, 304v, 1k 528, 1k 641, 642.
E. Kobierska-Motas, Ekstradycja przestêpców wojennych do Polski z czterech stref okupacyjnych Niemiec 19461950, cz. I, Warszawa 1991, s. 45.
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podpisa³y rz¹dy 9 pañstw europejskich, cz³onków koalicji antyhitlerowskiej,
w tym Polska i ZSRR. £¹cznie swój akces zg³osi³o 47 krajów. Zasady zawarte
w Karcie Atlantyckiej sta³y siê podstaw¹ Deklaracji Narodów Zjednoczonych,
sygnowanej przez 26 pañstw sojuszniczych w Waszyngtonie 1 stycznia 1942 r.5
Deklaracja z Pa³acu w. Jakuba by³a natomiast deklaracj¹ 9 pañstw okupowanych, podjêt¹ 13 stycznia 1942 r. podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w Londynie. Uznano wówczas, ¿e akty gwa³tu na ludnoci cywilnej nie
maj¹ nic wspólnego z pojêciem dzia³añ wojennych i pojêciem przestêpstwa
politycznego. Dlatego te¿ jednym z g³ównych celów wojny bêdzie ukaranie
ludzi winnych lub odpowiedzialnych za zbrodnie bez wzglêdu na to, czy je
nakazali, pope³nili lub brali w nich udzia³6.
W Londynie 18 grudnia 1942 r. og³oszono wspóln¹ deklaracjê rz¹dów
Belgii, Wielkiej Brytanii, Czechos³owacji, Grecji, Holandii, Jugos³awii, Luksemburga, Norwegii, Polski, USA, ZSRR i Francuskiego Komitetu Narodowego dotycz¹c¹ eksterminacji ¿ydowskiej ludnoci Europy. W styczniu 1943 r.
rz¹d polski przekaza³ organizacjom ¿ydowskim w Stanach Zjednoczonych
apel ¯ydowskiego Komitetu Narodowego w Warszawie dotycz¹cy wymordowania przez w³adze hitlerowskie w Polsce ponad 3 milionów ¯ydów7.
W dniu 30 marca 1943 r. og³oszony zosta³ dekret Prezydenta RP o odpowiedzialnoci karnej za zbrodnie wojenne  pierwszy w Europie akt prawa
wewnêtrznego dotycz¹cy karania zbrodniarzy nazistowskich. Zgodnie z nim
odpowiedzialnoci karnej z mocy przepisów dekretu podlegaj¹ osoby przynale¿ne do Rzeszy Niemieckiej lub pañstw z ni¹ sprzymierzonych b¹d wspó³dzia³aj¹cych, jako te¿ inne osoby dzia³aj¹ce w interesie Rzeszy Niemieckiej
lub rzeczonych pañstw, za przestêpstwa pope³nione po dniu 31 sierpnia 1939
roku, bez wzglêdu na miejsce pope³nienia czynu8 . Dekret za czyny przestêpne uznawa³ te, które z naruszeniem prawa miêdzynarodowego pope³nione
by³y na szkodê Pañstwa Polskiego, polskiej osoby prawnej i obywatela polskiego. Sprawcy takich czynów podlegali karze wiêzienia. Je¿eli jednak czyn
taki spowodowa³ mieræ, szczególne udrêczenie, kalectwo, trwa³¹ chorobê
fizyczn¹ lub psychiczn¹, trwa³¹ niezdolnoæ do pracy zawodowej, poddanie
siê czynowi nierz¹dnemu lub wysiedlenie obywatela polskiego (art. 3) oraz
w przypadku sprowadzenia niebezpieczeñstwa powszechnego dla ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego (art. 4) sprawca podlega³ karze do¿ywotniego wiêzienia
lub karze mierci9.

5 Cz. Pilichowski, ciganie i karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkoci
(Wybór dokumentów), Warszawa 1978, s. 99100.
6 E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 15.
7 Ibidem, s. 3840.
8 Cz. Pilichowski, op. cit., s. 127.
9 Ibidem, s. 128.
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Dokumentacja Ministerstwa Obrony Narodowej dotycz¹ca zbrodni
pope³nionej przez n.n. podoficera niemieckiego wobec amerykañskich
jeñców wojennych
ród³o: AIPN, sygn. GK 159/ 9 0001.

Wykonanie dekretu, zgodnie z jego treci¹, powierzono Ministerstwu
Sprawiedliwoci10. Z kolei Krajowa Rada Ministrów  czêæ rz¹du emigracyjnego funkcjonuj¹ca na terenie okupowanego kraju  rozporz¹dzeniem tymczasowym z 3 maja 1944 r. powo³ywa³a specjalne s¹dy karne. Mia³y one, jako
organy przejciowe, orzekaæ w sprawach dotycz¹cych zbrodni i umylnych
wystêpków pope³nionych po 31 sierpnia 1939 r. Informacja o przyjêciu przez
Radê Ministrów tekstu dekretu bez oczekiwania na jego og³oszenie sprawi³a,
i¿ Kierownictwo Walki Cywilnej 17 grudnia 1942 r. skierowa³o odezwê
w sprawie zbierania materia³ów dotycz¹cych zbrodni pope³nionych przez niemieckiego okupanta. Apel ten umieszczono równie¿ na ³amach Biuletynu
Informacyjnego Armii Krajowej11.
Rz¹d polski na uchodstwie czynnie uczestniczy³ w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych (United Nations War Crimes
10
11

Ibidem, s. 129.
E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 47.

Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw Zbrodni Wojennych...

19

Commission  dalej: UNWCC). Zapowied utworzenia miêdzynarodowej komisji by³a zawarta w deklaracjach prezydenta Franklina Delano Roosevelta
z 7 padziernika 1942 r. i lorda kanclerza Johna Simona. O zamiarze utworzenia komisji rz¹d brytyjski powiadomi³ rz¹dy pañstw alianckich, które
mia³y siedzibê w Wielkiej Brytanii, jak te¿ rz¹dy Zwi¹zku Radzieckiego,
Chin, Walcz¹cej Francji oraz dominiów. Opinie specjalistów prawa miêdzynarodowego Narodów Zjednoczonych w zakresie penalizacji zbrodni wojennych
zawarte zosta³y w raporcie International Commision for Penal Reconstruction and Developement.
Pocz¹tkowo planowano powo³aæ dwie komisje: Komisjê Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych oraz Komitet Techniczny. Pierwszy organ
mia³by zajmowaæ siê gromadzeniem i kwalifikowaniem materia³u dowodowego dotycz¹cego pope³nionych przez nazistów zbrodni, drugi mia³by ustalaæ
procedurê postêpowania w wymienionych sprawach. Faktycznie powsta³a
jedna Komisja, a jej pierwsze posiedzenie odby³o siê w Londynie 20 padziernika 1943 r. z udzia³em przedstawicieli Australii, Belgii, Kanady, Chin, Czechos³owacji, Francji, Grecji, Holandii, Indii, Luksemburga, Nowej Zelandii,
Norwegii, Polski, Po³udniowej Afryki, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Jugos³awii. Polskê podczas pierwszego posiedzenia reprezentowa³ profesor Stefan Glaser, profesor prawa karnego Uniwersytetu w Wilnie i uniwersytetu w Oksfordzie12. W póniejszym czasie do UNWCC przyst¹pi³a Dania.
Pierwszym przewodnicz¹cym Komisji zosta³ sir Cecil Hurst, by³y Prezydent
Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoci w Hadze. Po jego ust¹pieniu
w styczniu 1945 r. przewodnictwo obj¹³ sêdzia brytyjski lord Robert Ardenson
Wright13. Zwi¹zek Radziecki utrudnia³ ustanowienie UNWCC. Moskwê mia³
wzburzyæ fakt, ¿e Londyn zignorowa³ ZSRR podczas wstêpnych etapów powo³ania Komisji i apelowa³ o wsparcie w ostatniej chwili. W styczniu 1943 r.
Moskwa zareagowa³a w sposób pozytywny na tworzenie UNWCC, ale potem
sprzeciwi³a siê zamiarowi Londynu w³¹czenia dominiów do uczestnictwa
w pracach Komisji. W dniu 27 lipca 1943 r. og³osi³a, ¿e jest gotowa spe³niæ
brytyjskie ¿yczenia dotycz¹ce udzia³u Indii i Birmy z dniem spe³nienia warunku, ¿e republiki federacji, tj. Ukraina, Bia³oru, Mo³dawia, Litwa, £otwa,
Estonia, równie¿ bêd¹ mog³y uczestniczyæ w pracach Komisji. Ten ruch mia³
na celu zdobycie kapita³u politycznego  uznanie aneksji wymienionych
pañstw by³oby precedensem, który pomóg³by ZSRR rociæ sobie prawa
w przysz³ych miêdzynarodowych organizacjach. Kiedy Brytyjczycy siê na to
nie zgodzili, ZSRR odmówi³ spotkania na najbli¿szym posiedzeniu Komisji
i swoje stanowisko podtrzymywa³ do 1947 r. W póniejszym czasie nie podej12 History of the United Nations War Crimes Comission and the development of the laws of
war, comp. by The United Nations War Crimes Comission, London 1948, s. 112119.
13 Ibidem, s. 499; AIPN, Akta zespo³u Delegat Polski do UNWCC, GK 161/3, k-2.
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mowano rozmów dotycz¹cych udzia³u Zwi¹zku Radzieckiego w pracach
UNWCC14. Brytyjskie w³adze z kolei nie przywi¹zywa³y du¿ej wagi do prac
UNWCC, pomimo ¿e Wielka Brytania by³ si³¹ napêdow¹ jej ustanowienia.
Jednym z powodów by³a obawa przed aktami zemsty na jeñcach wojennych.
Kolejnym powodem by³a obawa, ¿e Komisja pod presj¹ ró¿nych rz¹dów na
uchodstwie w Londynie mo¿e dzia³aæ w sposób niezgodny z brytyjskimi
interesami. Stany Zjednoczone równie¿ w obawie o losy swoich jeñców
w niemieckich rêkach a¿ do ostatnich miesiêcy wojny nie zag³êbi³y siê
w pytanie, jak karaæ zbrodniarzy wojennych. Przewodnicz¹cy Komisji Cecil
Hurst, a w jeszcze wiêkszym stopniu przedstawiciel USA Herbert C. Pell15
nie byli zwolennikami takiego oportunizmu, dlatego sk³onili Komisjê do formu³owania w³asnych propozycji polityki i dzia³ania. Wielu cz³onków UNWCC
zgodzi³o siê, ¿e praca Komisji nie powinna ograniczaæ siê do badania dokumentacji i tworzenia list przestêpców i zdecydowa³o, ¿e nale¿y zaj¹æ siê
argumentami natury prawnej, umo¿liwiaj¹cymi ukaranie zbrodniarzy wojennych16. W zwi¹zku z tym Komisja powo³a³a trzy komitety: komitet I  faktów, przyjmuj¹cy oskar¿enia od poszczególnych pañstw, badaj¹cy je i ustalaj¹cy listy przestêpców oraz opisy czynów karalnych, komitet II  wykonawczy,
opracowuj¹cy sprawy organizacji wymiaru sprawiedliwoci (np. statut Trybuna³u Miêdzynarodowego), komitet III  prawny, rozstrzygaj¹cy sporne zagadnienia z zakresu prawa karnego i miêdzynarodowego17.
Wytyczne dotycz¹ce funkcjonowania UNWCC ukszta³towa³y siê na
pierwszych spotkaniach. Obawa o bezpieczeñstwo osób, które uczestniczy³y
w jakikolwiek sposób w pracach Komisji, doprowadzi³a do zakazu udzielania
informacji prasie oraz zakazu wykonywania fotografii cz³onków UNWCC.
Ustalono równie¿, ¿e trzeba pracowaæ na zamkniêtych sesjach, aby zachêciæ
cz³onków Komisji do wyra¿ania swoich pogl¹dów, za dyskusje bêd¹ce czêci¹ obrad nie bêd¹ nagrywane. Problematyczne by³o to, ¿e w zasadzie prawo
miêdzynarodowe nie uznawa³o przestêpstw pope³nionych przez wroga narodu wobec w³asnych obywateli lub obywateli sprzymierzonych krajów za
zbrodnie wojenne. Zgodnie z tym pogl¹dem, niemieckie okrucieñstwa wymierzone przeciwko, na przyk³ad, obywatelom polskim zosta³yby uznane za
zbrodnie wojenne, ale nie by³yby nimi te pope³nione na obywatelach wêgierskich, rumuñskich lub oczywicie niemieckich. Te ostatnie uwa¿ano za krajow¹ politykê suwerennych pañstw.
Dziêki zmianie stanowiska USA doprowadzono do w³¹czenia pojêcia
zbrodni przeciwko ludzkoci do prawa miêdzynarodowego, a konkretnie do
14 Zob. [online] <www.enotes.com/united-nations-war-crimes-comimmision-refrence/>;
History of the United Nations War Crimes Comission..., s. 156, 157.
15 Herbert C. Pell  by³y kongresman z Nowego Jorku i przyjaciel prezydenta USA Franklina D. Roosevelta.
16 Zob. [online] <www.enotes.com/united-nations-war-crimes-comimmision-refrence/>.
17 AIPN, Akta zespo³u Delegat Polski do UNWCC, GK 161/3, k-3.
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Karty Statutu Miêdzynarodowego Trybuna³u z 8 sierpnia 1945 r.18 G³ównym
zatem zadaniem Komisji by³o ustalanie nazwisk sprawców przestêpstw wojennych, wiadków przestêpstw, ujawnianie tych danych w postaci list przestêpców wojennych poprzez udostêpnianie zainteresowanym pañstwom swoich archiwów i kartotek zbrodniarzy. Pañstwa, które bra³y udzia³ w pracach
Komisji, gromadzi³y dowody zbrodni przeciwko konkretnym osobom, opracowywa³y akty oskar¿enia i za porednictwem delegatów przekazywa³y do
UNWCC w celu zbadania i wpisania na listy zbrodniarzy. Wykazy pocz¹tkowo
dzieli³y siê na: spis oskar¿onych, podejrzanych i wiadków, a przestêpstwo
musia³o odpowiadaæ jednemu z 33 zarzutów (z których 32 by³y opracowane
przez tzw. Komisjê Piêtnastu z 1919 r., a jeden by³ dodatkowo sformu³owany
przez UNWCC). Z dniem 13 grudnia 1943 r. zmieniono zasady sporz¹dzania
list. Od tej daty wykaz musia³ zawieraæ nastêpuj¹ce dane: opis czynu przestêpnego, nazwisko sprawcy, zakres odpowiedzialnoci sprawcy, stopieñ zale¿noci sprawcy (rozkazodawca czy wykonawca), materia³ dowodowy, mo¿liwoæ oskar¿enia i udowodnienia winy19.

Fragment kartoteki zbrodniarzy
ród³o: AIPN, sygn. 159/ 184 01.
18 Zob. [online] <www.enotes.com/united-nations-war-crimes-comimmision-refrence/>;
Karta Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego, [w:] Miêdzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 1991, s. 250252; J. Anderson, A. Williams, V. Head,
Rzezie, masakry i zbrodnie wojenne od staro¿ytnoci do wspó³czesnoci, Warszawa 2009, s. 10.
19 E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 2223.
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W marcu 1944 r. po raz kolejny zmodyfikowano sposób klasyfikowania
list. Wykazy sk³adane przez poszczególne rz¹dy dzieli³y siê na:
 listê A obejmuj¹c¹ oskar¿onych, którzy mieli byæ wpisani na listê ostateczn¹ tych zbrodniarzy wojennych, których wydania pañstwa sprzymierzone
za¿¹daj¹ od Rzeszy z chwil¹ zawieszenia broni (na tê listê wówczas mieli
byæ wpisani automatycznie wszyscy objêci list¹ B I);
 listê B I obejmuj¹c¹ oskar¿onych, wobec których przedstawiono dostateczne dowody winy;
 listê B II obejmuj¹c¹ tych oskar¿onych i te sprawy, w których dowody nie
by³y jeszcze dostatecznie kompletne, a mog³y ulec uzupe³nieniu;
 listê C obejmuj¹c¹ sprawy, które Komisja odrzuci³a jako nienadaj¹ce siê do
z³o¿enia oskar¿enia z powodu braku wymaganych danych20.
Z ramienia rz¹du polskiego na emigracji w sk³ad UNWCC wchodzili dr
J. Litawski w komitecie I, prof. Stefan Glaser w komitecie III, dr Tadeusz
Cyprian, prokurator, przedstawiciel Polski przed MTW w Norymberdze, zasiadaj¹cy w komitecie III, a od kwietnia 1944 r. ju¿ tylko dr T. Cyprian. Po
uznaniu w lipcu 1945 r. Rz¹du Jednoci Narodowej przez Wielk¹ Brytaniê
i USA delegat rz¹du RP na emigracji T. Cyprian wycofa³ siê z prac Komisji.
W dniu 31 sierpnia 1945 r. Minister Sprawiedliwoci powo³a³ nowego delegata  dr Mieczys³awa Szerera, sêdziego S¹du Najwy¿szego, a jego zastêpc¹
zosta³ dotychczasowy delegat dr T. Cyprian21.
Pierwsza og³oszona przez UNWCC lista niemieckich zbrodniarzy wojennych z dnia 22 listopada 1944 r. zawiera³a 721 nazwisk, w tym 405 zg³oszonych przez Polskê, 85 przez Francjê, 64 przez Wielk¹ Brytaniê, 41 przez
Holandiê, 34 przez Norwegiê, 32 przez Czechos³owacjê, 25 przez Jugos³awiê,
13 przez Belgiê, 11 przez Grecjê i 11 przez Luksemburg22. Od po³owy 1945 r.
delegat Polski móg³ wystêpowaæ o ekstradycjê przestêpców wojennych, od
tego czasu do akredytacji Polskiej Misji Wojskowej Badania Niemieckich
Zbrodni Wojennych (dalej: PMW BNZW) zwrócono siê o wydanie m.in. Ludwika Fischera, Artura Greisera, Josefa Bühlera, Jurgena Stroopa oraz Rudolfa Hössa. Od lutego 1947 r. szef PMW BNZW p³k Marian Muszkat zosta³
jednoczenie delegatem polskim do UNWCC23. Biuro polskiego delegata do
UNWCC zakoñczy³o dzia³alnoæ 30 kwietnia 1948 r., a archiwum Delegacji
zosta³o przekazane do G³ównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Wed³ug danych UNWCC Polska wpisa³a na listy Komisji 7805 nazwisk,
w tym 5445 oskar¿onych, 2270 podejrzanych i 90 wiadków24.
20
21

Ibidem.
AIPN, akta zespo³u Delegat Polski do UNWCC, GK161/4, k. 24, History of the United
Nations War Crimes Comission..., s. 501.
22 E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 29.
23 Ibidem, s. 30.
24 Ibidem, s. 34.
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Obok zaanga¿owania innych instytucji, takich jak Centralny Rejestr
Zbrodniarzy Wojennych i Podejrzanych (Central Registry of War Criminals
and Security Suspects  dalej: CROWCASS) oraz Sojusznicza Rada Kontroli,
podkreliæ nale¿y wk³ad UNWCC w wykonywaniu ekstradycji zbrodniarzy
wojennych. Mianowicie Komisja zajmowa³a siê badaniem oskar¿eñ wnoszonych przez rz¹dy pañstw pokrzywdzonych, sporz¹dzaniem list zbrodniarzy,
udzielaniem porad pañstwom oskar¿aj¹cym. W trakcie swoich prac sporz¹dzi³a 80 list obejmuj¹cych dziesi¹tki tysiêcy nazwisk zbrodniarzy wojennych,
w tym na wniosek w³adz polskich 7405 nazwisk. Z kolei utworzony w 1944 r.
w Pary¿u CROWCASS zajmowa³ siê poszukiwaniem i aresztowaniem zbrodniarzy wojennych. Ka¿dorazowy wpis dokonany na listy CROWCASS by³
jednoczenie listem goñczym dotycz¹cym okrelonego zbrodniarza wojennego. Centralny Rejestr powo³any by³ tajnym zarz¹dzeniem Kwatery G³ównej
Alianckich Si³ Ekspedycyjnych. Dzieli³ siê na dwie sekcje: (1) sekcjê osób
aresztowanych, pos³uguj¹c¹ siê formularzami Detention Report, dla osób
aresztowanych znajduj¹cych siê w obozach i (2) sekcjê osób poszukiwanych,
zajmuj¹c¹ siê poszukiwaniem osób, które dopuci³y siê zbrodni wojennych,
pos³uguj¹c¹ siê formularzami Wanted Report. Niezbêdn¹ do zarejestrowania
zbrodniarzy dokumentacjê CROWCASS otrzymywa³ od Si³ Zbrojnych USA
w Europie (US Forces European Theater), Brytyjskiej Armii Renu (British
Army of the Rhine) i francuskich w³adz wojskowych. Nastêpnie nawi¹zywa³
kontakty z grupami ³¹cznikowymi w Niemczech i Austrii, tj. belgijsk¹, kanadyjsk¹, czechos³owack¹, duñsk¹, greck¹, luksembursk¹, holendersk¹, polsk¹
i jugos³owiañsk¹. Pod koniec 1945 r. CROWCASS wspó³pracowa³ ze wszystkimi cz³onkami Narodów Zjednoczonych poza ZSRR. 20 wrzenia 1945 r.
zosta³ podporz¹dkowany Sojuszniczej Radzie Kontroli w Niemczech oraz w³¹czony do UNWCC jako instytucja rejestruj¹ca przestêpców wojennych. Zg³oszenia przyjmowa³ do 10 kwietnia 1948 r.25
Nale¿y nadmieniæ, ¿e jednym z osi¹gniêæ Komisji by³o przygotowanie
projektu dotycz¹cego powo³ania miêdzynarodowego trybuna³u karnego do
os¹dzenia zbrodniarzy wojennych. Jedn¹ z koncepcji by³o utworzenie sta³ego
cia³a na wzór trybuna³u haskiego, które sk³ada³oby siê z sêdziów pochodz¹cych z pañstw sygnuj¹cych stosown¹ konwencjê. Druga koncepcja, wysuniêta
przez Stany Zjednoczone, to powo³anie trybuna³u wojskowego utworzonego
przez g³ównodowodz¹cego wojskami alianckimi, który uleg³by rozwi¹zaniu
po os¹dzeniu zbrodniarzy. Na wzór drugiej koncepcji Komisja 3 padziernika
1944 r. przyjê³a projekt utworzenia trybuna³u wojskowego, w którym przyjêto, ¿e do zbrodni wojennych zalicza siê: naruszanie praw i zwyczajów wojennych, planowanie, wszczêcie i prowadzenie wojny zaczepnej, przestêpstwa
25 L. Szpak, Ekstradycja hitlerowskich zbrodniarzy wojennych ze szczególnym uwzglêdnieniem praktyki polskiej, Warszawa 1979, s. 1921; E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 3537;
History of the United Nations War Crimes Comission..., s. 376380.
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przeciwko ludzkoci. Projekt ten by³ pierwowzorem dla Miêdzynarodowego
Trybuna³u Wojskowego w Norymberdze26.
Polski rz¹d emigracyjny na mocy porozumienia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ministra Sprawiedliwoci powo³a³ Biuro ds. Zbrodni Wojennych, którego dyrektorem zosta³ dr J. Litawski, w latach 19431945 sekretarz komitetu I UNWCC27. Mia³o ono wspó³pracowaæ z podobnymi biurami
pañstw sprzymierzonych. Zakres kompetencji Biura przedstawia³ siê nastêpuj¹co: opracowywanie materia³ów dla UNWCC, prowadzenie przejêtej
z MSW kartoteki przestêpców niemieckich, prowadzenie kartoteki regionalnej zawieraj¹cej dane w³adz i urzêdów niemieckich w Polsce wed³ug podzia³u
administracyjnego oraz obsady personalnej, odbieranie zeznañ od osób przybywaj¹cych z Polski, zajmowanie siê sprawami propagandowymi zwi¹zanymi
z badaniem przestêpstw wojennych i prac¹ Biura, uczestniczenie w konferencjach miêdzynarodowych i kontakt z odnonymi organizacjami miêdzynarodowymi, badanie ustawodawstwa karnego wprowadzonego przez Niemcy na
terenie Polski. Mimo sporu kompetencyjnego miêdzy MSW i MS w sprawie
zbierania dowodów zbrodni, w styczniu 1944 r. Minister Sprawiedliwoci
nada³ prawnikom Biura uprawnienia do dokonywania czynnoci sêdziowskich. Kartoteki Biura zawiera³y ³¹cznie oko³o 15 tys. nazwisk sprawców
zbrodni. Do 1946 r. Biuro opracowa³o oko³o 1000 aktów oskar¿enia przekazywanych do UNWCC. W toku swojej dzia³alnoci zgromadzi³o materia³ dokumentacyjny w postaci m.in. rozporz¹dzeñ i zarz¹dzeñ w³adz niemieckich,
wycinków z prasy niemieckiej, prasy emigracyjnej, prasy brytyjskiej, meldunków informacyjnych.
Jedn¹ z inicjatyw Biura by³o utworzenie instytucji oficerów ³¹cznikowych zbieraj¹cych materia³y na terenach zajêtych przez wojska brytyjskie
i amerykañskie. Ostateczny sk³ad grupy oficerów ³¹cznikowych ustalony zosta³ na pocz¹tku czerwca 1945 r. Kierownikami trzech grup zostali: sêdzia
mjr Tadeusz Kaczorowski przydzielony do 21. Brytyjskiej Armii Renu, sêdzia
mjr kontrwywiadu Wojciech Szu³d¿yñski i sêdzia mjr Teofil Krzy¿aniak przydzieleni do 12. Armii Amerykañskiej. Zgodnie ze wskazówkami Biura najwa¿niejszymi zadaniami grup ³¹cznikowych by³o odbieranie zeznañ dotycz¹cych nie tylko obozów koncentracyjnych, obozów jenieckich i obozów pracy,
ale równie¿ masowych aresztowañ i ³apanek ulicznych, likwidowania zak³adników, torturowania wiêniów, rozstrzeliwania ludnoci wiejskiej, palenia domów i osiedli, gwa³tów na kobietach i zmuszania do prostytucji, demoralizowania i rozpijania m³odzie¿y, rabowania mienia prywatnego i pañstwowego
z uwzglêdnieniem dóbr kultury, represji za niedostarczanie kontyngentów
p³odów rolnych, traktowania robotników przymusowych, poni¿ania godnoci
26
27

E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 24.
History of the United Nations War Crimes Comission..., s. 122, 137.
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osobistej cz³owieka, masowych przesiedleñ i wysiedleñ, przestêpstw wobec
ludnoci ¿ydowskiej. Zalecone by³o równie¿ sporz¹dzanie protoko³ów oglêdzin
obozów, fotografii, opinii lekarskich i zbieranie innych dowodów zgodnie
z procedur¹ karn¹. A wszystkie te dowody nale¿a³o gromadziæ zgodnie
z typami przestêpstw opracowanymi w 1919 r.28
Zebranie dowodów winy danej osoby powodowa³o aresztowanie podejrzanego po wype³nieniu formularza Arrest Report z opisem przestêpstwa oraz
danych personalnych podejrzanego. Aresztowani po przes³uchaniu byli przekazywani do specjalnych obozów, gdzie pozostawali do czasu procesu, wzglêdnie
byli zwalniani, gdy zebrane dowody winy okazywa³y siê niewystarczaj¹ce29.
W kwietniu 1946 r. oficerowie ³¹cznikowi przekazali Polskiej Misji Wojskowej Badania Zbrodni Wojennych w strefie brytyjskiej ponad 800 dochodzeñ, w strefie amerykañskiej oko³o 270. Na tej podstawie sporz¹dzono
pierwsze wykazy przestêpców, o których ekstradycjê wystêpowa³a Polska, jak
te¿ kontynuowano te dochodzenia. Rozwi¹zanie grup oficerów ³¹cznikowych
nast¹pi³o po utworzeniu PMW BNZW. Brytyjskie Foreign Office w grudniu
1945 r. zwróci³o siê bowiem do w³adz polskich z propozycj¹ utworzenia tej¿e
instytucji oraz komisji ledczej przy Brytyjskiej Armii Renu. W odpowiedzi
na inicjatywê brytyjsk¹ Minister Obrony Narodowej, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego Micha³ ¯ymierski w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoci i Ministrem Spraw Zagranicznych zarz¹dzi³ powo³anie PMW BNZW przydzielonej do Brytyjskiej Armii Renu. W zwi¹zku z not¹ nr 192 Ambasady
Amerykañskiej z 15 stycznia 1946 r. w sprawie ustanowienia przedstawicielstwa Dowództwa Polskiego przy Oddziale Zbrodni Wojennych Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej na terenie Europy Minister Obrony Narodowej
równie¿ w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoci i Ministrem Spraw
Zagranicznych powo³a³ PMW BNZW przydzielon¹ do Oddzia³u Zbrodni Wojennych USA. Je¿eli chodzi o francusk¹ strefê okupacyjn¹ Niemiec, we wrzeniu
1946 r.  zgodnie z poleceniem szefa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie
 przedstawicielem PMW BNZW zosta³ mjr Stefan Gawlik, szef Polskiej Misji
Repatriacyjnej w strefie francuskiej. Oddzia³ PMW BNZW na strefê francusk¹
powsta³ 15 maja 1947 r. Organizacyjnie podlega³ Oddzia³owi PMW BNZW
w strefie amerykañskiej. Nie powiod³o siê natomiast utworzenie PMW BNZW
w strefie radzieckiej, przy Radzieckiej Administracji Wojennej w Niemczech.
W listopadzie 1946 r. szef Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie zwróci³ siê
pisemnie z zapytaniem do dowódcy radzieckich wojsk okupacyjnych w Niemczech marsza³ka Wasilija D. Soko³owskiego w sprawie utworzenia takiej Misji.
Strona radziecka uzna³a za niecelowe powo³anie PMW BNZW, uwa¿aj¹c, ¿e jej
ewentualne zadania mo¿e wykonywaæ Polska Misja Wojskowa w Berlinie30.
28
29
30

E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 5056.
Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 90118.
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Po zakoñczeniu pracy Biura ds. Zbrodni Wojennych w padzierniku 1945 r.
jego akta przekazano delegatowi Polski do UNWCC Mieczys³awowi Szererowi31.
Podsumowuj¹c podaæ nale¿y, ¿e ogólna liczba spraw zarejestrowanych
przez UNWCC w komitecie I wynios³a w 1944 r.  464, w 1945 r.  1726,
w 1946 r.  2512, w 1947 r.  2817 i w do 31 marca 1948 r.  659, co daje
³¹czn¹ liczbê 8178 zarejestrowanych spraw dotycz¹cych 36 810 osób. Liczba
ta znacznie odbiega od iloci przeprowadzonych na podstawie rejestrów
UNWCC postêpowañ s¹dowych. Jak podaj¹ statystyki UNWCC, bez
uwzglêdnienia Zwi¹zku Radzieckiego i radzieckiej strefy okupacyjnej
w Niemczech, Wêgier, Rumunii i Bu³garii, do marca 1948 r. odnotowano 967
postêpowañ, w tym 3470 oskar¿onych i 2875 skazanych32. Wa¿nym osi¹gniêciem Komisji (zgodnie z koncepcj¹, któr¹ wysunê³y Stany Zjednoczone) by³o
zainicjowanie powo³ania trybuna³u wojskowego  Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego w Norymberdze oraz przyjêcie przez MTW katalogu zbrodni proponowanych przez Komisjê, tj. naruszania praw i zwyczajów wojennych, planowania, wszczêcia i prowadzenia wojny zaczepnej, przestêpstw
przeciwko ludzkoci33. Odnonie do udzia³u rz¹du polskiego na uchodstwie
w pracach UNWCC podkreliæ nale¿y, ¿e prace Biura ds. Zbrodni Wojennych
zapocz¹tkowa³y pierwsze ekstradycje zbrodniarzy wojennych do Polski34.

Summary
The UN Commission of theWar Crimes and the activity of Poland
in its work. Outline of the problem
Key words: United Nations War Crimes Commisison, war crimes, Polish government, War
Crimes Bureau, lists of war criminals, extradition.

The Polish government-in-exile actively participated in the work of the
United Nations War Crimes Commission (UNWCC). The proposal to establish the Commission was included in the declarations made by President
31
32

Ibidem, s. 58.
History of the United Nations War Crimes Comission..., s. 515, 516. Dane te zapewne
odbiegaj¹ od rzeczywistej liczby procesów. Jak odnotowuje chocia¿by E. Kobierska-Motas, odnonie do obowi¹zku nadsy³ania do UNWCC wykazów os¹dzonych przestêpców wojennych i sprawozdañ z procesów Polska by³a jedynym krajem, który nie dope³ni³ tych warunków, daj¹c
powa¿ny argument w rêce czynników niechêtnych dalszemu ekstradowaniu przestêpców wojennych. Do czerwca 1947 roku nades³ano tylko jedno sprawozdanie (z procesu A. Greisera). [...]
W sierpniu 1947 roku przekazano do UNWCC m.in. sprawozdania z procesów R. Hössa, L. Fischera, M. Daunego, J. Meisingera, L .Leista, H. Biebowa, a tak¿e zaczê³y nap³ywaæ wykazy osób
os¹dzonych przez poszczególne s¹dy  E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 33.
33 AIPN, Akta zespo³u Delegat Polski do UNWCC, GK 161/3, k-3; E. Kobierska-Motas,
op. cit., cz. I, s. 24; Miêdzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów...
34 E. Kobierska-Motas, op. cit., cz. I, s. 30.
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Franklin D. Roosevelt in Washington and the British Lord Chancellor Sir
John Simon in London on October 7, 1942. The UNWCC was inaugurated on
October 20, 1943, by representatives of the seventeen Allied nations. Many
participants  legal scholars  believed that the work of the Commission
should not be limited to examining the dossiers and creating lists of criminals and decided that the Commission should engage in arguments of a legal
nature. The Polish government-in-exile had its delegates in the UNWCC.
After the Great Britain and the USA had recognized the Provisional Government of National Unity in July 1945, the delegate of the Polish exile government withdrew from the work of the Commission. On August 31, 1945 the
Minister of Justice appointed a new delegate. As a result of the cooperation
of the Polish government-in-exile with the UNWCC, under the agreement of
the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Justice, the War Crimes
Bureau was established. The most important achievements of the UNWCC
included creating lists of war criminals, participating in extradition proceedings and preparing the project of establishing the International Criminal
Court to prosecute war criminals.
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Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji
pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego
w ochronie bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego
Mo¿na spotkaæ siê z pogl¹dem o antycznych antecedencjach zamachów
na instytucje pañstwowe i interesy ich reprezentantów1. Z powstaniem
i rozwojem pañstwa bezporednio, funkcjonalnie i czasowo wi¹¿¹ siê czyny
okrelane mianem zbrodni przeciwko panuj¹cemu, przeciwko pañstwu czy
te¿ przestêpstwa przeciwko w³adzy publicznej2. Typizuj¹ce tego typu zachowania czyny zabronione maj¹ s³u¿yæ ochronie warunków szczególnie istotnych
dla bytu i ci¹g³oci w³adzy, a wiêc ochronie zarówno bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego, sfery interesów maj¹tkowych panuj¹cego, jak i sprawowanego przez niego wymiaru sprawiedliwoci3. Powstaj¹ce wraz z rozwojem
organizacji pañstwowej normy prawnokarne maj¹ te¿ budziæ pos³uch i respekt dla poczynañ w³adcy, a wiêc stanowi¹ co przynale¿nego dzia³aj¹cej
w interesie rodu jako ca³oci starszynie w spo³eczeñstwach pierwotnych4.
1

Brak tego typu czynów w najstarszych pomnikach prawa t³umaczy siê oczywistym
i naturalnym potêpieniem tego typu zachowañ, a wiêc niewymagaj¹cym normatywnego wyra¿enia ich charakteru. Zob. np. B. Sygit, Zbrodnia jako kategoria przestêpstwa, Toruñ 2005, s. 279.
2 K. Koranyi, Powszechna historia pañstwa i prawa, Warszawa 1965, t. I, s. 27, 94;
W. Mossakowski, Accusator w rzymskich procesach de repetundis w okresie republiki, Toruñ
1994, s. 24; J. Wojciechowska, Zdrada ojczyzny w polskim prawie karnym na tle porównawczym, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1975, s. 9 i n.
3 K. Ilski, £apówka czy dobrodziejstwo. Nieformalne rodki dyplomatyczne w czasach Teodozjusza II, Eos 1995, nr LXXXIII, s. 359 i n.; T. Bojarski, Przestêpstwa przeciwko pañstwu (uwagi
na tle projektu kodeksu karnego), [w:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor
Oktawii Górniok, Katowice 1996, s. 21 i n. Tym niemniej poczyniæ trzeba w tym miejscu zastrze¿enie, ¿e za czyny przeciwko w³adzy, stoj¹cej wszak na stra¿y porz¹dku publicznego, uznaje siê
wszystkie przestêpstwa pospolite ju¿ przez sam fakt ³amania obowi¹zuj¹cych w danej spo³ecznoci
norm prawnych, bêd¹cych regulatorem zachowañ spo³ecznych. Zob. np. D. Kaczor, Przestêpczoæ
kryminalna i wymiar sprawiedliwoci w Gdañsku w XVI-XVIII wieku, Gdañsk 2005, s. 166 i n.
4 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych
(art. 233237 k.k.), Wroc³aw 1970, s. 3.
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Mo¿na przyj¹æ, ¿e ochrona szeroko rozumianego bezpieczeñstwa, bêd¹cego
jedn¹ z podstawowych (pierwotnych) potrzeb cz³owieka5, eo ipso, jedno z najstarszych zadañ publicznych, staje siê powodem dynamicznego tworzenia
instytucji i urz¹dzeñ publicznych6. Wyodrêbnianie nowych funkcji dzia³alnoci pañstwa prowadzi do powstawania coraz to nowych typów przestêpstw.
Ochronie podlega zatem nie tyle pañstwo jako takie, ile w³anie sprawnoæ
i skutecznoæ dzia³ania jego aparatu administrowania, poszczególne czynnoci jego instytucji7 czy wreszcie powaga i autorytet wystêpuj¹cych w jego
imieniu urzêdników8. ród³a wszystkich tego typu zagro¿eñ nie s¹ jednorodne. Prawid³owe funkcjonowanie w³adz i urzêdów w pierwszej kolejnoci jest
atakowane przez tych, w rêkach których spoczywa zarz¹d interesami maj¹tkowymi w³adcy czy te¿ sprawowany w jego imieniu wymiar sprawiedliwoci9 . Wszystkim im bowiem niejako ex definitione naj³atwiej zboczyæ na manowce urzêdniczej korupcji, zdzierstwa i wszelkiego rodzaju nadu¿yæ10.
Z kolei stycznoæ miêdzy realizuj¹c¹ zadania pañstwa instytucj¹ a obywatelem doæ szybko rodzi w przepisach karnych grupê zamachów (na dzia³alnoæ
tych instytucji) podejmowanych od zewn¹trz  zwi¹zanych z pewn¹ form¹
udzia³u w korumpowaniu, psuciu tej w³adzy11, jak te¿ czynów z tkwi¹cym
w nich elementem agresji12. Stany faktyczne tych ostatnich przybieraj¹ postaæ rzymskiej konstrukcji crimen vis i iniuria13, w prawie polskim za za5 E. Nowak, Bezpieczeñstwo narodowe  istota, zakres, uwarunkowania, [w:] Bezpieczeñstwo narodowe i zarz¹dzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku  wyzwania i dylematy, pod red.
T. Jemio³y i K. Rajchela, Warszawa, s. 67; zob. te¿. Z. Jagie³³o, Wybrane problemy bezpieczeñstwa pañstw, narodów oraz spo³ecznoci lokalnych na pocz¹tku XXI wieku, Wa³brzych 2008,
s. 19; T. Kocowski, Potrzeby cz³owieka. Koncepcja systemowa, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk  £ód 1982, s. 177 i n.
6 J. Boæ, O bezpieczeñstwie wewnêtrznym, [w:] Bezpieczeñstwo wewnêtrzne w dzia³aniach
terenowej administracji publicznej, pod red. A. Chajbowicza i T. Kocowskiego, Wroc³aw 2009,
s. 19; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia bezpieczeñstwa publicznego, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeñstwa osób i porz¹dku publicznego w okresie transformacji ustrojowogospodarczej, pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego, Olsztyn 2000, s. 99.
7 O. Górniok, Z problematyki ochrony instytucji pañstwowych i spo³ecznych w projekcie
kodeksu karnego z 1968 r., Pañstwo i Prawo 1968, nr 11, s. 748.
8 Por. F. Maciejowski, Wyk³ad prawa karnego w ogólnoci z zastosowaniem Kodexu Kar
G³ównych i Poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 r. w królestwie Polskiem obowi¹zuj¹cego tudzie¿ ustawy przechodniej i instrukcji dla s¹dów, Warszawa 1848, s. 304; B. Bednarczyk, Granice w³adzy  wybrane problemy praw i wolnoci cz³owieka, Kraków 2001, s. 60.
9 W. Pociej niebezpieczeñstwo przestêpstw urzêdniczych dokonywanych od wewn¹trz
widzia³ w ich agenturowoci, jako ¿e porz¹dek prawny atakowany jest w takim to przypadku
w samym jego rdzeniu przez mechanizm samego aparatu pañstwowego. Zob.: W. Pociej,
Uwagi nad zagadnieniem przestêpstw urzêdniczych i zawodowych, Nowe Prawo 1951, nr 6, s. 38.
10 I. K¹kolewski, Miêdzy korupcj¹ a ksenofobi¹. Zmiany postrzegania zjawiska korupcji
w dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problemu, Przegl¹d Historyczny 2007, z. 1, s. 18.
11 P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn
2011, s. 28.
12 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych..., s. 7; D. Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa che³miñskiego z XVI wieku, Toruñ 1992, s. 80 i n.
13 Zob. has³a: vis i iniuria w: W. Litewski, S³ownik encyklopedyczny prawa rzymskiego,
Kraków 1998, s. 119, 275.
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chowañ godz¹cych w mir, rozci¹gany zarówno na okrelone miejsca dzia³alnoci, jak i czynnoci istotne dla sprawnego funkcjonowania w³adzy14.
Przy dostrzeganej odmiennoci  na przestrzeni lat i w poszczególnych
pañstwach  zakresu prawnokarnej ochrony warunków dzia³alnoci aparatu
pañstwa15 cech¹ charakterystyczn¹ staje siê odró¿nianie tych przestêpstw od
czynów atakuj¹cych sam byt organizacji pañstwowej16. W porównaniu do
tych ostatnich przestêpstwa godz¹ce w dynamiczny element funkcjonowania aparatu pañstwowego17 wykazuj¹ siê wiêksz¹ ró¿norodnoci¹ i bardziej
z³o¿onym opisem zabronionych zachowañ, zwi¹zanym z dynamicznym rozwojem ¿ycia spo³ecznego, ergo koniecznoci¹ uwzglêdniania adekwatnoci
ochrony dzia³alnoci instytucji pañstwowych w relacji do przekszta³ceñ, jakim podlegaj¹ formy organizacyjne ¿ycia spo³ecznego, a tak¿e ze ród³em
zagro¿eñ tej dzia³alnoci18.
Odpowiednio do wyodrêbnionych grup tych zamachów bli¿sz¹ uwagê
powiêcimy tym, które zagra¿aj¹ od wewn¹trz wyspecyfikowanym przez
bezporednie przedmioty ochrony warunkom prawid³owej dzia³alnoci instytucji pañstwowych. Jako ¿e pope³nianie tych przestêpstw jest zwi¹zane
z naruszaniem obowi¹zków, jakie nak³ada na sprawców wykonywana funkcja
publiczna (s³u¿bowa), traktowane s¹ one jako przestêpstwa s³u¿bowe19.
W artykulacji tej eksponuje siê nie tyle fakt, ¿e przestêpstwa te pope³nia
sprawca z zamkniêtego krêgu urzêdników (funkcjonariuszy publicznych), ile
to, ¿e pope³nienie przestêpstwa nastêpuje przez naruszenie obowi¹zków lub
ich niedope³nienie w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem s³u¿bowym przez
osoby wyposa¿one z racji pe³nionej w ramach instytucji funkcji we w³adz14 J. Bardach, Prawo s¹dowe polskiego redniowiecza, [w:] J. Bardach, B. Lenodorski,
M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1998, s. 152.
15 Zob. np. P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej w tureckim prawie karnym,
Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Biznesu w Pile. Prawo i Administracja 2010, t. IX, s. 285
i n.; idem, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej w niemieckim prawie karnym  przyczynek
do dyskusji nad rodzim¹ regulacj¹, [w:] To¿samoæ prawa karnego, pod red. S. Pikulskiego,
M. Romañczuk-Gr¹ckiej, B. Or³owskiej-Zieliñskiej, Olsztyn 2011, s. 326342.
16 Zob. np. A. Lityñski, Przestêpstwa polityczne w polskim prawie karnym XVIXVIII
wieku, Katowice 1976; M. Lityñski, Przestêpstwa przeciwko Pañstwu Ludowemu, pod red.
J. Sawickiego, £ód  Warszawa 1960; S. Hoc, O kryminalizacji przestêpstw przeciwko pañstwu,
[w:] Przestêpstwo  kara  polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa.
Ksiêga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, pod red.
J. Giezka, Kraków 2006, s. 281 i n.
17 Ów dynamiczny charakter funkcjonowania aparatu pañstwowego odnosiæ mo¿na te¿
do modelowego ujêcia w³adzy jako szczególnej postaci stosunku spo³ecznego. R.A. Tokarczyk,
Modelowanie pogl¹dów na relacje w³adzy, pañstwa i prawa, [w:] W krêgu problematyki w³adzy,
pañstwa i prawa. Ksiêga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszaka, Lublin
1996, s. 298.
18 Szerz. P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji publicznej. Studium..., passim.
19 A. Spotowski, Przestêpstwa s³u¿bowe (nadu¿ycie s³u¿bowe i ³apownictwo w nowym kodeksie karnym), Warszawa 1972, s. 11; L. Gardocki, Przestêpstwa s³u¿bowe w ustawodawstwach
socjalistycznych. Wybrane zagadnienia, Studia Prawnicze 1973, z. 36, s. 117.
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two, w pewnym sensie personifikuj¹ce instytucjê20. Zdaniem S¹du Najwy¿szego dokonanie czynu poza godzinami urzêdowania nie odbiera dzia³aniu
charakteru przestêpstwa s³u¿bowego jako ¿e po zamkniêciu godzin urzêdowych powstaje przerwa w wykonywaniu urzêdu tylko faktyczna, nie prawna.
Uprawnienia oraz obowi¹zki s³u¿bowe nie doznaj¹ przez to w swej ci¹g³oci
i bycie ¿adnej przerwy21.
W tym miejscu ju¿ w prologu rozwa¿añ przytoczmy pogl¹d, wedle którego przestêpstwa zaliczane do grupy czynów godz¹cych w dzia³alnoæ instytucji pañstwowych zarówno od wewn¹trz, jak i od zewn¹trz zagra¿aj¹ na
stosunkowo rozleg³ym obszarze ogólnemu przedmiotowi ochrony22. Przestêpstwa te godz¹ bowiem w wiêcej ni¿ jeden przedmiot ochrony23. Powstaje
pytanie, czy zaanonsowane typy czynów zabronionych, atakuj¹ce od wewn¹trz prawid³ow¹ dzia³alnoæ instytucji pañstwowych, godz¹ równie¿
w bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny? Za pretekst do sformu³owania
tak w³anie postawionego problemu niech pos³u¿y wyrok Naczelnego S¹du
Administracyjnego z 1 kwietnia 2010 r.24, w którym stwierdzono, ¿e rodzaj
przestêpstwa okrelonego w art. 228 k.k. oraz okolicznoci jego pope³nienia
daj¹ wystarczaj¹c¹ podstawê do przyjêcia, ¿e istnieje niebezpieczeñstwo u¿ycia broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego25.
Nie sposób przeoczyæ, ¿e fraza bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny
poza ustaw¹ o broni i amunicji wystêpuje równie¿ na gruncie kodeksu karnego. Ochrona bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego jako rezultat interwencji zmierzaj¹cej do odparcia zamachu na cudze dobro chronione prawem
(tzw. obrona interwencyjna), pocz¹wszy od 22 marca 2011 r.26, aktualizuje
dla podejmuj¹cego j¹ interwenienta wzmo¿on¹ ochronê prawn¹ (przewi20 I. Andrejew, S. P³awski, Prawo karne. Czêæ szczególna, Warszawa 1953, s. 158; cyt za:
P. Kardas, Odpowiedzialnoæ za nadu¿ycie w³adzy publicznej w przypadku niezawiadomienia
o pope³nieniu przestêpstwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 78. s. 11.
21 Wyrok SN z 12 listopada 1935 r., II K 1617/35, OSN (K) 1936, nr 4, poz. 171.
22 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych..., s. 16.
23 A. Barczak-Oplustil, Rozdzia³ XXIX. Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, [w:] A. Barczak-Oplustil i in., Kodeks karny. Czêæ
szczególna, t. II. Komentarz do art 117277 k.k., pod red. A. Zolla, Warszawa 2013, s. 1204.
24 Sygn. II OSK 2018/09, Lex nr 597470.
25 W analizowanej sprawie skar¿¹cemu  prokuratorowi Prokuratury Okrêgowej w W.,
przeciwko któremu prowadzone by³o postêpowanie karne z art. 228 k.k.  cofniêto pozwolenie
na posiadanie broni palnej bojowej. Zdaniem organu podejrzany nale¿a³ bowiem do kategorii
osób co do których istnieje uzasadniona obawa, ¿e mog¹ u¿yæ broni w celu sprzecznym
z interesem bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, w szczególnoci skazanym prawomocnym orzeczeniem s¹du za przestêpstwo przeciwko ¿yciu, zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy siê postêpowanie karne o pope³nienie takich przestêpstw  art. 15 ust. 1 pkt 6
w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r.,
nr 52, poz. 525 z póñ. zm.)
26 To jest od wejcia w ¿ycie ustawy 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny
oraz ustawy o Policji (Dz.U. nr 240, poz. 1602).
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dzian¹ dla funkcjonariuszy publicznych), daj¹c tym samym wyraz wysokiej
oceny spo³ecznej wartoci ³adu i porz¹dku (scil. bezpieczeñstwa lub porz¹dku
publicznego)27. Nie mo¿e byæ wiêkszych w¹tpliwoci co do tego, ¿e przesuniêcie akcentu na ochronn¹ funkcjê prawa karnego odby³o siê kosztem jego
funkcji gwarancyjnej28. Patrz¹c wszak na art. 25 § 4 k.k. z odwrotnej perspektywy, spostrzegamy, ¿e skutek (cecha) interwencji w postaci ochrony
bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego  a wiêc raczej ma³o dookrelony
 staje siê normatywn¹ podstaw¹ surowszego karania sprawcy, przeciwstawiaj¹cego siê interwenientowi podejmuj¹cemu obronê cudzego dobra chronionego prawem29. Dla nas interesuj¹ce bêdzie w tym miejscu pytanie
o relacjê, w jakiej pozostaje odpieranie zamachu na jakiekolwiek cudze
dobro chronione prawem do ochrony bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego w sytuacji, gdy za wspomniane cudze dobro prawne uznamy to, na
stra¿y którego stoj¹ przepisy art. 228 i art. 231 k.k. Wysubtelniaj¹c kwestiê,
postawmy w¹tpliwoæ: Czy petent, który stanowczo sprzeciwi siê uwarunkowaniu podjêcia czynnoci s³u¿bowej od otrzymania korzyci, tudzie¿ sprzeciwi siê wyranemu zwerbalizowaniu jej ¿¹dania, podejmuje siê interwencyjnej obrony koniecznej? Czy w ten w³anie sposób odpiera on zamach na
jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroni¹c tym samym bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny?
Zostawiaj¹c na boku ocenê trafnoci przywo³anego wy¿ej judykatu ze
wzglêdu na zmianê ustawowych determinant zagro¿eñ dla porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego w ustawie o broni i amunicji30, zagadnienie zwi¹zku
miêdzy porz¹dkiem lub bezpieczeñstwem publicznym a indywidualnymi przestêpstwami z rozdzia³u XXIX k.k. z punktu widzenia zagro¿eñ tego dobra (tych
dóbr), w tym tak¿e ich ochrony w ramach tzw. interwencyjnej obrony koniecznej31, uznajemy za szczególnie istotne, st¹d warte podjêcia. Co wiêcej, poni¿sze
uwagi chcemy uczyniæ przyczynkiem do dyskusji na ten temat. Wymaga to
jednak choæby esencjonalnego nawietlenia kwestii wi¹¿¹cych siê z pojêciem
dobra prawnego, nie pomijaj¹c tych lokuj¹cych siê na poziomie prymarnym.
27 W. Kubala, Pojêcie systemu ochrony porz¹dku publicznego, Studia Kryminologiczne,
Kryminalistyczne i Penitencjarne 1983, t. 13, s. 142.
28 A. Gaberle, Od bezpieczeñstwa prawnego do bezpieczeñstwa osobistego (O kryzysie prawa karnego), Pañstwo i Prawo 2001, nr 5, s. 26 i n.
29 Szerzej P. Palka, Interwencyjna obrona konieczna (art. 25 § 4 i 5 k.k.), Przegl¹d Policyjny 2012, nr 3 (107), s. 125 i n.
30 Zmienione ustaw¹ z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy
o wykonywaniu dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. nr 38, poz. 195).
31 Nie miejsce tu na ocenê tego legislacyjnego posuniêcia z 2010 r. Zob. szerz. J. Giezek,
W obronie granic obrony koniecznej, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, pod red. T. Kalisza, Wroc³aw
2011, s. 50 i n.; T. Bojarski, Wy³¹czenie odpowiedzialnoci karnej, [w:] T. Bojarski i in., Kodeks
karny. Komentarz, pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2012, s. 98 i n.
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W pimiennictwie prawniczym, jakkolwiek dostrzega siê trudnoæ w sformu³owaniu przejrzystej definicji dobra prawnego, a tym samym osi¹gniêciu
zgody co do jego faktycznej u¿ytecznoci jako wyznacznika treci i granic
karnoprawnych regulacji32 wyranie jednak eksponuje siê jego znaczenie na
gruncie prawa karnego33.
Na pocz¹tek doæ przypomnieæ, ¿e rodzajowy przedmiot ochrony staje siê
racj¹ ustanowienia danej normy prawnokarnej, a tak¿e warunkiem w³aciwego  na drodze wyk³adni teleologicznej  jej zrozumienia34. Dzieje siê tak
zarówno wówczas, gdy przyjmiemy, ¿e poszczególne typy przestêpstw zgrupowane w jednym rozdziale kodeksu charakteryzuje ten sam szczególny przedmiot ochrony, który jako przedmiot wspólny wskazany jest w tytule rozdzia³u,
jak i wtedy, gdy potraktujemy przedmiot szczególny jako odmiany gatunkowe
przedmiotu rodzajowego wskazanego w tytule rozdzia³u kodeksu i który
z tego powodu musi byæ bardziej konkretny ni¿ przedmiot rodzajowy oraz
mieciæ siê w jego granicach35.
Jeli dobro prawne traktowaæ jako uznany przez ustawodawcê cel normy
prawnej w jego najkrótszej formie, to jego w³aciwe odkodowanie przek³ada
siê na wyk³adniê zespo³u znamion danego typu czynu zabronionego. Skoro
tak, to granice zakresowe kryminalizacji przewidzianej w przepisach art. 228
i 231 k.k.  a wiêc przestêpstw godz¹cych od wewn¹trz w dzia³alnoæ
instytucji pañstwowych lub samorz¹du terytorialnego  wspó³wyznaczane s¹
przez dobro prawne okrelone w znamionach konkretnego typu czynu zabronionego36. Dookrelaj¹c w ten sposób zakres zachowañ karalnych, pozwala
32 D. Gruszecka, Pojêcie dobra prawnego w prawie karnym, Erazmiañskie Zeszyty Studenckie 2008, z. 1, s. 141. Zdaniem P. Kardasa pojêcie dobra prawnego i jego funkcja
w procesie rekonstrukcji znamion typu czynu zabronionego jest [...] niejednolicie postrzegana
[tak¿e  dop. P.P.] w orzecznictwie SN. P. Kardas, Kontrowersje wokó³ pojêcia osoba pe³ni¹ca
funkcjê publiczn¹. Rzecz o kreatywnej wyk³adni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach
zakresowych typu czynu zabronionego okrelonych w ustawie, Czasopismo Prawa Karnego
i Nauk Penalnych 2011, z. 2, s. 115.
33 Szerzej na ten temat: W. Wróbel, Pojêcie dobra prawnego w wyk³adni przepisów
prawa karnego, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Ksiêga pami¹tkowa z okazji Jubileuszu
70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, pod red. £. Pohla, Poznañ 2009, s. 619 i n.;
H.J. Hirsch, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojêciu dobra prawnego, Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny 2002, nr 1, s. 119; M. Prengiel, Dobro prawne  centralne pojêcie
prawa karnego, Jurysta 2002, nr 5, s. 57; T. Kaczmarek, Dobro prawne i spo³eczna szkodliwoæ czynu, [w:] System prawa karnego. Tom 3. Nauka o przestêpstwie. Zasady odpowiedzialnoci, pod red. R. Dêbskiego, Warszawa 2013, s. 273 i n.
34 Zdaniem R. Dêbskiego dla w³aciwej interpretacji przepisu karnego ustalenie dobra
prawnego posiada wrêcz fundamentalne znaczenie. R. Dêbski, Pozaustawowe znamiona przestêpstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie okrelonych w ustawie, £ód 1995, s. 291; zob. te¿ W. Wróbel, op. cit., s. 629.
35 Takie w³anie odmienne zapatrywania znaleæ mo¿na w: R. Dêbski, Uwagi o przedmiocie ochrony prawnokarnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego 1973, seria I, z. 95,
s. 34 i n.; W. wida, Prawo karne. Czêæ ogólna, Warszawa 1967, s. 115 i n.
36 P. Kardas, Kontrowersje wokó³ pojêcia..., s. 110 i n.
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ono pozostawiæ poza sfer¹ kryminalizacji wszystkie te przejawy aktywnoci
(lub pasywnoci) sprawcy, które nie naruszaj¹ wykszta³conej przez wiedzê
i dowiadczenie regu³y postêpowania z danym dobrem prawnym, a tym samym nie naruszaj¹ i nie nara¿aj¹ tego dobra prawnego na niebezpieczeñstwo37. Trafnie wiêc kryterium rozgraniczaj¹cego przestêpstwo z art. 231 k.k.
od przestêpstwa nadu¿ycia zaufania (art. 296 § 14 k.k.), tak jak i przestêpstwo z art. 228 k.k. od przestêpstwa z art. 296a k.k., poszukuje siê w³anie
na p³aszczynie charakteru pe³nionej dzia³alnoci, w konsekwencji  charakteru i rodzaju posiadanych uprawnieñ i obowi¹zków38. Jeli zachowanie
funkcjonariusza publicznego nie godzi w zasady funkcjonowania instytucji
pañstwowej lub samorz¹du terytorialnego (nie narusza dobra prawnego, jakim jest prawid³owe ich funkcjonowanie), to nie stanowi realizacji znamion
typu okrelonego w art. 231 k.k.39 Nie wyczerpuje ono tak¿e znamion przestêpstwa z art. 228 k.k., do istoty którego nale¿y przekroczenie uprawnieñ
lub niedope³nienie obowi¹zków w sferze dzia³alnoci instytucji pañstwowych
lub samorz¹du terytorialnego i które to zachowanie owemu dobru, jakim jest
prawid³owoæ funkcjonowania tych instytucji, zagra¿a40.
Stwierdzenie upatruj¹ce w przestêpstwie przekupstwa biernego odmiany
przestêpstwa przekroczenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zku tylko
prima facie wydaje siê nieuprawnione. Przyjmijmy, ¿e osoba pe³ni¹ca funkcjê
publiczn¹ przyjmuje korzyæ w formie donatio remuneratoria po dokonaniu
prawid³owej czynnoci s³u¿bowej, nienaruszaj¹cej przepisów prawa i spe³nionej bez liczenia na jakiekolwiek wynagrodzenie. Czy wtedy te¿ mo¿na mówiæ
o przekroczeniu uprawnieñ i dzia³aniu na szkodê interesu (publicznego lub
prywatnego)? Na pytanie to odpowiedzieæ nale¿y twierdz¹co. O przekroczeniu bowiem  w odniesieniu do zachowania sprowadzaj¹cego siê do przyjêcia
(¿¹dania) korzyci w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej  uprawnienia
lub te¿ niedope³nieniu ci¹¿¹cego na funkcjonariuszu publicznym (osobie pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹) obowi¹zku (i dzia³aniu tym samym na szkodê interesu publicznego lub prywatnego) przes¹dza zawarta w art. 231 § 4 k.k.
norma prowadz¹ca do nieuwzglêdniania w kwalifikacji prawnej czynu jednoczynowego zbiegu norm sankcjonowanych  wys³owionej w art. 231 § 2 k.k.
(a wiêc zakazuj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu celowego dzia³ania na
szkodê interesu publicznego lub prywatnego zachowaniem polegaj¹cym na
przekroczeniu przez niego przys³uguj¹cych mu uprawnieñ lub niedope³nieniu
spoczywaj¹cych nañ obowi¹zków)  i której z norm sankcjonowanych wys³o37
38
39

P. Kardas, Kontrowersje wokó³ pojêcia..., s. 115 i n.; W. Wróbel, op. cit., s. 629.
Wyrok SN z 2 czerwca 2009 r., IV KK 11/09, Lex nr 512109.
Odmiennie A. Liszewska, Glosa do wyroku SN z 2 czerwca 2009 r., IV KK 11/09,
Lex/el. 2010.
40 P. Kardas, Kontrowersje wokó³ pojêcia..., s. 113; P. Palka, Sprzedajne nadu¿ycie funkcji
publicznej w niemieckim prawie karnym..., s. 338.
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wionych w art. 228 k.k.41 , nie tylko w art. 228 § 3 k.k.42 W³adys³aw Wolter
móg³ wiêc retorycznie pytaæ: czy przestêpstwo to [³apownictwo bierne  P.P.]
nie opiera siê na »obowi¹zku nieprzyjmowania korzyci maj¹tkowej lub osobistej w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicznej«, wobec czego przyjêcie
takiej korzyci stanowi niedope³nienie obowi¹zku?43.
Wszystko to nie przes¹dza jednak jeszcze o tym, ¿e przestêpstwa z art.
228 i art. 231 k.k. godz¹ w bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny.
Nawi¹zuj¹c do rozwa¿añ powiêconych przedmiotowi ochrony przestêpstw z art. 228 i 231 k.k., trzeba ustaliæ dobro prawne, ewentualnie dobra
prawne w zespole znamion tych typów czynów zabronionych. W tym ostatnim wypadku zasadne jest operowanie g³ównym (bli¿szym)  jako warunkuj¹cym realizacjê danego typu czynu zabronionego  a jeli tak, to równie¿
i pobocznym (dalszym) przedmiotem ochrony44. Zgodziæ siê trzeba jednak,
¿e w sytuacji ochrony przez dany przepis wiêcej ni¿ jednego dobra spo³eczna
szkodliwoæ czynu winna podlegaæ ocenie sumarycznej bez potrzeby rozró¿niania, które z naruszonych dóbr by³o g³ówne, a które dodatkowe45. Konstatacja ta wydaje siê tym bardziej uprawniona, ¿e ju¿ doæ dawno dostrze¿ono,
¿e wspomniana klasyfikacja nie wynika z oceny rangi naruszonych przedmiotów, a jedynie z potrzeby wskazania dobra, na które nacelowane jest
stypizowane w ustawie zachowanie sprawcy46.
41 £. Pohl, Tak zwana subsydiarnoæ ustawowa jako niejednolita dyrektywa usuwania
niezbie¿noci prakseologicznej norm prawnych w polskim prawie karnym, Studia Prawnicze
2009, z. 12, s. 291 i n.; Z. Kallaus, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych
oraz samorz¹du terytorialnego. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze,
Warszawa 1997, z. 2, s. 67.
42 Tak te¿ J. Potêpa, dla którego w stanie faktycznym typu podstawowego przestêpstwa
sprzedajnoci mieci siê sankcja za naruszenie podstawowego obowi¹zku urzêdnika, który
streszcza siê w zakazie przyjmowania nienale¿nej korzyci b¹d jej obietnicy w zwi¹zku
z urzêdowaniem. J. Potêpa, Glosa do wyroku SN z 26 kwietnia 1960 r., IV K 118/60, Pañstwo
i Prawo 1961, nr 89, s. 450. Analogicznie S. Budziñski: przedajnoæ [...] zawiera w sobie dwa
karygodne momenta, a mianowicie, nie tylko os³abienie powagi reprezentowanej przez urzêdnika w³adzy, podobnie jak i w braniu datków, lecz zarazem i naruszenie obowi¹zków s³u¿by.
S. Budziñski, O przestêpstwach w szczególnoci. Wyk³ad porównawczy z uwzglêdnieniem praw
obowi¹zuj¹cych w Królestwie Polskiem i Galicyi Austryackiej, Warszawa 1883, s. 321.
43 W. Wolter, Odpowiedzialnoæ karna osób pe³ni¹cych funkcjê publiczn¹, Pañstwo i Prawo 1969, nr 6, s. 971; A. Spotowski, op. cit., s. 11.
44 W. Cielak, Niektóre zagadnienia przedmiotu karnoprawnej ochrony, Pañstwo i Prawo
1983, nr 1112, s. 67; E. P³ywaczewski, Przedmiot i strona przedmiotowa przestêpstwa, [w:]
Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, pod red. A. Marka, Warszawa 1986, s. 65;
D. Pleñska, Glosa do uchwa³y SN z 4 lutego 1961 r., IV KO 52/64, OSPiKA 1966, nr 2, s. 84 i n.
Zdaniem W. Kubali precyzyjne ujmowanie przedmiotu ochrony zapobiegaæ ma dowolnoci
w zakresie uznawania pewnych dóbr za przedmioty g³ówne, innych za  za dodatkowe.
W. Kubala, Porz¹dek publiczny jako rodzajowy przedmiot ochrony przepisów prawa karnego,
Palestra 1981, nr 79, s. 55.
45 W. Cielak, op. cit., s. 67.
46 L. Lernell, W³asnoæ spo³eczna jako przedmiot ochrony prawa karnego, Warszawa 1959,
s. 34. Tak¿e dla ustalenia podobieñstwa przestêpstw jako ustawowej przes³anki zarówno recydywy szczególnej (art. 64 §1 k.k.), jak i obligatoryjnego zarz¹dzenia wykonania kary warunkowo
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W ramach uogólniaj¹cej uwagi spostrzec trzeba, ¿e ród³em i przyczyn¹
przepisów chroni¹cych prawid³owoæ funkcji publicznej, w tym g³ównie przez
dzia³alnoæ organów wyposa¿onych w kompetencje i wykonuj¹cych w³adcze
funkcje pañstwa, determinowan¹ zadaniami dla realizowania których zosta³y
one powo³ane i zapewniaj¹cych w ten sposób gwarancjê optymalnych warunków
trwania tych organizmów przez prawid³ow¹ koegzystencjê obywateli w zorganizowanym w pañstwo spo³eczeñstwie  jest zbiorowoæ47. Przyjête podejcie do
materialnej zawartoci dóbr prawnie chronionych przez przepisy typizuj¹ce nadu¿ycie funkcji publicznej usprawiedliwia szukanie racji ich ustanowienia w spo³ecznym wartociowaniu jako punktu odniesienia poza prawem, w owej szczególnej metaprawnej w³aciwoci czynu le¿¹cej u podstaw zakazu karnego48.
Jeli przyj¹æ za Oktawi¹ Górniok, ¿e ka¿dego typu dzia³alnoæ stanowi
aktywnoæ przejawian¹ w okrelonym kierunku, to zgodziæ siê trzeba, ¿e
wspólnym rodzajowym przedmiotem ochrony wybranych przestêpstw nadu¿ycia funkcji publicznej (art. 231 i art. 228 k.k.) bêdzie dzia³alnoæ instytucji
pañstwowych i samorz¹dowych w zakresie warunków jej prawid³owoci49.
Dokonana z kolei poszczególnymi typami czynów zabronionych konkretyzacja przedmiotu ochrony utwierdza w przekonaniu, ¿e sk³adaj¹ siê one na
pojêcie dobra zbiorowego, bêd¹cego istotn¹ czêci¹ sumy wartoci chronionych przez system prawa karnego50. Rzecz idzie tu bowiem o przestrzeganie
przez funkcjonariuszy publicznych, przydzielonego im pe³nion¹ funkcj¹ puzawieszonej (art. 75 § 1 k.k.) nie ma znaczenia, czy wymagany przez art. 115 § 3 k.k. stosunek
to¿samoci zachodzi miêdzy g³ównymi, ubocznymi czy te¿ mieszanymi (po jednej stronie g³ówny,
po drugiej uboczny) przedmiotami ochrony. Zob. np. A. Kabat, To¿samoæ rodzajowa przestêpstw
i jej kryteria w wietle orzecznictwa S¹du Najwy¿szego, Palestra 1967, nr 12, s. 51; D. Pleñska,
Przedmiotowe podobieñstwo przestêpstw, Nowe Prawo 1971, nr 10, s. 1423; A. W¹sek, Glosa do
postanowienia SN z 20 kwietnia 2001r., V KKN 47/01, OSP 2002, z. 3, s. 163 i n.; B. Kieres, Glosa
do wyroku SN z 7 lutego 1972 r., II KR 302/71, Nowe Prawo 1973, nr 6, s. 974 i n.
47 Por. B. Bachmat, Przedmiot przestêpstw sprzedajnoci i przekupstwa osoby pe³ni¹cej
funkcjê publiczn¹, cz. II, Jurysta 2005, nr 12 , s. 5 i n.
48 T. Kaczmarek, Materialna istota przestêpstwa i jego ustawowe znamiona, Acta Universitatis Wratislaviensis 1968, nr 100: Prawo XXVI, s. 8 i n.
49 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych..., s. 16 i n.;
P. Bachmat, Przedmiot przestêpstw sprzedajnoci i przekupstwa osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹,
cz. I, Jurysta 2005, nr 1011, s. 18. Dodaæ trzeba, ¿e zapatrywanie to dominuje w doktrynie.
Eksponuje siê jednoczenie to, ¿e naruszeniu tej prawid³owoci zagra¿aj¹ zarówno zamachy
dokonywane przez zawê¿ony kr¹g funkcjonariuszy publicznych lub osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne, a wiêc zamachy godz¹ce w ni¹ od wewn¹trz, jak i godz¹ce z zewn¹trz przez ka¿d¹
osobê naruszaj¹c¹ prawid³owe funkcjonowanie tych instytucji. Z. Kallaus, Przestêpne nadu¿ycie
w³adzy, Warszawa 1982, s. 43; O. Górniok, Z problematyki ochrony instytucji..., s. 751. W obu
grupach tych zachowañ zamach skierowany jest na ten sam przedmiot, które to kryterium (nie
za w³aciwoæ podmiotu przestêpstwa) pos³u¿y³o do wyodrêbnienia zbioru przestêpstw s³u¿¹cych ochronie dóbr, jakimi s¹: prawid³owoæ funkcjonowania instytucji pañstwowych i samorz¹du terytorialnego, bezstronnoæ osób pe³ni¹cych funkcje publiczne oraz zaufanie do organów
i instytucji realizuj¹cych te funkcje. W. Wolter, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji
pañstwowych i spo³ecznych, [w:] I. Andrejew, W wida, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 740.
50 O. Górniok, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych..., s. 16.
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bliczn¹, zakresu obowi¹zków i uprawnieñ gwarantuj¹cych ochronê interesu
publicznego lub prywatnego51, bezinteresownoæ funkcjonowania instytucji
pañstwowych i samorz¹du terytorialnego czy wreszcie autorytet (dobre imiê)
tych organów52 reprezentowanych przez osoby pe³ni¹ce w nich wspomniane
funkcje publiczne53. Przyj¹æ trzeba niew¹tpliwe trafny pogl¹d, ¿e istota bezprawia przestêpstw indywidualnych w³aciwych (a wiêc przestêpstw z art.
228 i art. 231 k.k.) tkwi nie tylko w naruszeniu okrelonego dobra, lecz tak¿e
w prze³amaniu spo³ecznego zaufania zwi¹zanego z pe³nion¹ publiczn¹ funkcj¹
udzielon¹ danemu podmiotowi, w przeciwstawieniu siê okrelonym w tym
wzglêdzie oczekiwaniom spo³ecznym54.
Nie od rzeczy bêdzie jednak maj¹ce cechy ucilenia podkrelenie, ¿e
wspólnym przedmiotem ochrony analizowanych przestêpstw nie jest wy³¹cznie prawid³owa dzia³alnoæ instytucji pañstwowych czy organów pañstwa.
Wszystko to jest jedynie niezbêdnym rodkiem ochrony dóbr indywidualnych
i spo³ecznych (publicznych)55. Tak wiêc za bezporedni przedmiot ochrony
51 S. Hoc, Odpowiedzialnoæ karna za nadu¿ycie w³adzy, Wojskowy Przegl¹d Prawniczy
2005, nr 4, s. 51; D. Mocarska, Przes³anki karnomaterialnej odpowiedzialnoci za przestêpstwo
nadu¿ycia w³adzy, Przegl¹d Policyjny 2010, nr 4 (100), s. 154.
52 A. M³ynarska-Sobaczewska przekonuje, ¿e kategoria autorytetu ma  podobnie jak
pojêcie w³adzy  dwie konotacje  autorytetu osoby i autorytetu struktury w³adzy, samej
organizacji [...]. Mo¿na wiêc przymiot autorytetu przyznaæ osobie albo funkcji, czy miejscu
w strukturze, a tak¿e samej strukturze  w szczególnoci pañstwowej. A. M³ynarska-Sobaczewska, Autorytet pañstwa. Legitymizacyjne znaczenie prawa w pañstwie transformacji ustrojowej,
Toruñ 2010, s. 29. Tak czy inaczej to w³anie z zaufania obywateli do realizuj¹cych s³u¿bê
funkcjonariuszy publicznych czerpie sw¹ moc autorytet pañstwa i jego organów. M. Zdyb,
Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do pañstwa i prawa, [w:] Miêdzy tradycj¹ a przysz³oci¹
w nauce prawa administracyjnego. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wroc³aw 2009, s. 807.
53 Por. wyrok SN z 7 padziernika 1980 r., III KR 269/80, OSNPG 1981, nr 6, poz. 70.
W odniesieniu do stanu sêdziowskiego podobn¹ myl znajdujemy ju¿ u K. Ma³kowskiego, który
pisa³: Nikt sêdziemu nie winien podziêkowania za jego sprawiedliwoæ; on pe³ni sw¹ powinnoæ. Podarki po sprawie nie przystoj¹ godnoci sêdziego. One mu odejmuj¹ pewnoæ siebie
i uczucie godnoci, i poufal¹ go z przedajnoci¹. Gdyby raz przyjêtem by³o nagradzaæ sêdziego po
sprawie, tedy nadzieja lepszego datku tyle¿ dokazaæ by zdo³a³a ile i samo przekupienie. Sêdzia t¹
sam¹ nadziej¹ by³by ju¿ przekupiony, i mo¿e niemniej skutecznie, jak zapewnieniem datku przed
spraw¹. [...] ¯aden rz¹d podobnych datków cierpieæ nie mo¿e; inaczej wystawi³by na szwank
i zacnoæ stanu sêdziego i wiarê w prawoæ s¹downictwa. K. Ma³kowski, Wyk³ad prawa karnego
pod³ug obecnego stanu nauki, na podstawie niemieckiego orygina³u, Warszawa 1866, s. 307.
54 Zob. W. Wolter, Glosa do uchwa³y sk³adu 7 sêdziów z 13 lipca 1976 r., VII KZP 9/76,
Pañstwo i Prawo 1977, nr 4, s. 178; A. Zoll, Pod¿eganie i pomocnictwo do przestêpstw indywidualnych w projekcie zmian przepisów kodeksu karnego, Pañstwo i Prawo 1982, nr 34, s. 121 i n.;
M. Surkont, Uregulowanie sprzedajnoci w projekcie polskiego kodeksu karnego, Przegl¹d S¹dowy 1995, nr 7-8, s. 107.
55 L. Gardocki, Przestêpstwa s³u¿bowe..., s. 158; W. Wolter, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci..., s. 764. Urzêdnik  wed³ug F. Maciejowskiego  który maj¹c sobie powierzon¹
w³adzê, przez uchybienia, nadu¿ycia i niepilnoæ w urzêdzie lub s³u¿bie nie tylko os³abia moc
i powagê w³adz przez Najwy¿sz¹ W³adzê postanowionych i staje siê niegodnym zaufania jakie
w nim w³adza pok³ada, zw³aszcza, ¿e do rzetelnego pe³nienia obowi¹zków przysiêg¹ siê obowi¹zuje, ale nadto mo¿e ³atwo nadwerê¿yæ prawa osób, nad któremi w³adzê rozci¹ga. F. Maciejowski, Wyk³ad prawa karnego w ogólnoci, Warszawa 1848, s. 304 i n.
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przepisu art. 231 k.k. uznaæ trzeba prawid³owoæ wykonywania uprawnieñ
i obowi¹zków funkcjonariusza publicznego w zakresie zagwarantowania ochrony dóbr spo³ecznych i jednostki56. W³adys³aw Wolter podnosi³, ¿e przepis
typizuj¹cy przestêpstwo nadu¿ycia w³adzy rozszerza ochronê interesów publicznych poza zakres typów przestêpstw przeciwko dobrom ogó³u oraz rozszerza ochronê interesów prywatnych poza zakres typów przestêpstw przeciwko dobrom jednostek. Chroni on te interesy najwszechstronniej, skoro
wystarcza jakiekolwiek dzia³anie na szkodê, a wiêc i te nieobjête ¿adnym
innym z typów czynu zabronionego, w przypadku za dzia³ania na szkodê
interesu publicznego czynów czêsto w ogóle niedostêpnych dla osób niebêd¹cych funkcjonariuszami publicznymi57.
Bêd¹ce z kolei przedmiotem ochrony przepisu art. 228 k.k. dobro
w postaci normalnej, efektywnej i prawid³owej dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego (cilej: okrelonego standardu prowadzenia tej dzia³alnoci, wyznaczonego w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym58) uszczegó³awiaj¹ wszystkie te wypowiedzi, które cel przestêpnego
zamachu identyfikuj¹ dodatkowo z naruszeniem zasady bezstronnoci, obiektywizmu, rzetelnoci¹ funkcjonowania tych instytucji, bezinteresownoci¹
tego funkcjonowania59 czy wreszcie wykorzystywaniem mo¿liwoci monopolizacyjnych urzêdów przez w³asnociowe traktowanie stanowisk publicznych60.
Niew¹tpliwie jednak okrelenie indywidualnego przedmiotu ochrony aktów sprzedajnoci i przekupstwa ujêtych w art. 228 i 229 k.k. nie jest spraw¹
prost¹. Nie podlega dyskusji, ¿e z dniem wejcia w ¿ycie nowelizacji kodeksu
karnego z 9 wrzenia 2000 r.61 uleg³ on znacznemu rozszerzeniu, by jak
listkiem figowym przykryæ brak jakiejkolwiek korekty przedmiotu rodzajowego. Maj¹c na uwadze, i¿ podmiotem sprzedajnoci, a tak¿e przedmiotem
56
57

Z. Kallaus, Przestêpne nadu¿ycie..., s. 44.
W. Wolter, Przestêpstwo z art. 286 k.k. w zwi¹zku z przepisem art. 46 m.k.k., Pañstwo
i Prawo 1948, z. 4, s. 32 i n.
58 S³usznie zwróci³ na to uwagê P. Bachmat w: Przedmiot przestêpstw..., s. 5 i n. oraz
Przestêpstwa sprzedajnoci i przekupstwa (analiza dogmatyczna i praktyka cigania), Warszawa
2005, s. 16 i n.
59 Ochronê dzia³alnoci instytucji pañstwowych w zakresie pe³nienia funkcji publicznej
bez osi¹gania korzyci ubocznych o charakterze bezprawnym eksponowa³ O. Chybiñski, Przestêpstwa przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych i spo³ecznych, [w:] O. Chybiñski,
W. Gutekunst, W. wida, Prawo karne. Czêæ szczególna, pod red. W. widy, Warszawa 1971,
s. 360.
60 K. Nowakowski, Korupcja jako problem teoretyczny i spo³eczno-ekonomiczny, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1996, z. 2, s. 81; J. Itrich-Drabarek, Dysfunkcje
w sferze publicznej i ich wp³yw na bezpieczeñstwo pañstwa, w: Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
pañstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Sulowskiego i M. Brzeziñskiego, Warszawa 2009,
s. 282 i n.
61 Ustawa o zmianie ustawy  Kodeks karny, ustawy  Kodeks postêpowania karnego,
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy
 Prawo bankowe (Dz.U. nr 93, poz. 1027).
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oddzia³ywania przy przekupstwie sta³a siê dodatkowo osoba pe³ni¹ca funkcjê
w pañstwie obcym lub w organizacji miêdzynarodowej, trzeba zaznaczyæ, i¿
zakres ochrony art. 228 k.k. (tak jak i art. 229 k.k.) obejmuje równie¿ dzia³alnoæ instytucji realizuj¹cych funkcjê publiczn¹ w innych pañstwach (nie tylko cz³onkowskich Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich), jak te¿ dzia³alnoæ organizacji miêdzynarodowych zak³ócan¹ przypadkami ³apownictwa62.
Uwzglêdniaj¹c uregulowania wewnêtrzne pañstw obcych oraz umów miêdzynarodowych w odniesieniu do organizacji miêdzynarodowych i oczywicie
krajowych podmiotów, w których realizowana jest funkcja publiczna, indywidualnym przedmiotem ochrony  poza ochron¹ okrelonych standardów
funkcjonowania wspomnianych instytucji publicznych63  jest tak¿e zasada
obiektywnego traktowania obywateli w sferze publicznej64, wespó³ z towarzysz¹c¹ jej ochron¹ zaufania obywateli do rzeczonych instytucji publicznych65,
w tym tak¿e w pañstwach obcych oraz organizacjach miêdzynarodowych.
Patrz¹c przez pryzmat aktów prawa miêdzynarodowego stanowi¹cych czêæ
krajowego porz¹dku prawnego, dostrzega siê w art. 228 i 229 k.k. inne
jeszcze dobra bêd¹ce przedmiotem ochrony, takie jak: interesy finansowe
Wspólnot Europejskich, miêdzynarodowy rozwój gospodarczy, a tak¿e miêdzynarodow¹ konkurencjê w stosunkach gospodarczych66 .
Celem prawa karnego jest ochrona systemu wartoci przyjêtego w danym spo³eczeñstwie i potwierdzonego normami prawa karnego67 przez
ochronê szczególnych przedmiotów ochrony, zamachy na które stanowi¹ zarazem, choæ w sposób poredni, atak na przedmiot ogólny68. Z tak zarysowanej perspektywy zapo¿yczmy od Jacka Giezka pytanie69, czy w takim razie
62 P. Bachmat, Przedmiot przestêpstw sprzedajnoci..., cz. II, s. 9. Poczyñmy jednak w tym
miejscu uwagê, ¿e traktatowe zobowi¹zanie do kryminalizacji okrelonych zachowañ korupcyjnych nie jest to¿same z »umiêdzynarodowieniem« danego czynu zabronionego b¹d przypisaniem mu miana »przestêpstwa miêdzynarodowego«. M. Balcerzak, Korupcja jako zagro¿enie
dla spo³ecznoci miêdzynarodowej i praw cz³owieka, [w:] wiat wobec wspó³czesnych wyzwañ
i zagro¿eñ, pod red. J. Simonides, Warszawa 2010, s. 539.
63 J. liwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 504.
64 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. II, Warszawa 1987, s. 388.
65 M. Bojarski, [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Czêæ
ogólna i szczególna, pod red. M. Bojarskiego, Warszawa 2004, s. 469; P.K. Sowiñski, Zniesienie
karalnoci ³apownictwa czynnego jako element walki ze zjawiskami korupcyjnymi (art. 229 § 6 k.k.),
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, nr 53 (Prawo 7), pod red. E. Dyni, s. 205.
66 P. Bachmat, Przedmiot przestêpstw sprzedajnoci..., cz. II, s. 5 i n.
67 T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa 2002, s. 94.
68 Por. R. Dêbski, Uwagi o przedmiocie ochrony..., s. 34. Wed³ug T. Bojarskiego wszystkie
czyny zabronione, godz¹ce w poszczególne konkretne dobra prawne, godz¹ w istocie porednio
w ogólny porz¹dek publiczny. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e porz¹dek publiczny stanowi ogólny
przedmiot ochrony, konkretnym dobrem chronionym (rodzajowym lub indywidualnym) jest natomiast dobro prawne, w które sprawca godzi bezporednio. T. Bojarski, Uwagi o przestêpstwach przeciwko porz¹dkowi publicznemu na tle projektowanych zmian kodeksu karnego, [w:]
Problemy stosowania prawa sadowego. Ksiêga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrêtowiczowi, pod red. I. Nowikowskiego, Lublin 2007, s. 22.
69 J. Giezek, W obronie granic obrony koniecznej..., s. 65.
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wystêpuj¹c w obronie jakiegokolwiek cudzego dobra prawnego (tak¿e zbiorowego), interweniuj¹cy nie chroni w ten sposób (enigmatycznie okrelonego)
bezpieczeñstwa lub co najmniej porz¹dku publicznego, rozumianych, abstrahuj¹c w tym miejscu od kwestii cis³oci, jako stan stabilizacji i spokoju, brak
zagro¿eñ i poczucie pewnoci?70 W ustawie o broni i amunicji w¹tpliwoci co
do tego ju¿ nie ma: ex lege zagro¿eniem dla porz¹dku lub bezpieczeñstwa
publicznego jest dopuszczenie siê jakiegokolwiek umylnego przestêpstwa, bez
wzglêdu na formê jego pope³nienia czy tryb cigania71, wszelk¹ za ostro¿noæ ustawodawcy tam, gdzie w grê wchodzi interes bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, traktuje siê jako z oczywistych wzglêdów uzasadnion¹72.
Terminy bezpieczeñstwo, porz¹dek publiczny  z jednej strony zbli¿one, w wielu przypadkach pokrywaj¹ce siê  uznaæ trzeba za trudne do precyzyjnego oddzielenia i niew¹tpliwie niejednoznaczne73. Nie doczeka³y siê one
definicji legalnych. Nie stanowi³oby to wiêkszego problemu, gdyby pojêcia te
by³y tylko oznaczeniem rodzajowego przedmiotu ochrony, a wiêc gdyby ich
celem by³a funkcja zawê¿aj¹ca w stosunku do typów czynów zabronionych
ujêtych w rozdziale kodeksu b¹d te¿ kierunkuj¹ca wyk³adniê znamion
tych typów74. Gorzej jest, gdy przybieraj¹ one postaæ elementu syntaktycznego,
sk³adaj¹cego siê na zrêbowy przepis analizowanego tu w³anie art. 25 § 4 k.k.75
Trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e w odniesieniu do terminu bezpieczeñstwo
70 Z. Janku, Prawo jednostki do bezpieczeñstwa (teoria, prawo, praktyka), [w:] Bezpieczeñstwo wewnêtrzne we wspó³czesnym pañstwie, pod red. E. Ury, K. Rajchela, M. Pomyka³y,
S. Pieprznego, Rzeszów 2008, s. 13; S. Pieprzny, Administracja bezpieczeñstwa i porz¹dku
publicznego, Rzeszów 2008, s. 11. Etymologicznym odpowiednikiem s³owa bezpieczeñstwo jest
securitas (³ac. se  bez, cura  obawa, troska). Przytaczam za: T. Guz, Filozoficzne aspekty
problematyki bezpieczeñstwa cz³owieka, [w:] Spo³eczno-moralna potrzeba bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, pod red. J. witki, M. Kuæ, G. Gozdóra, Lublin 2007, s. 59.
71 Pomijamy w tym miejscu ustawow¹ przes³ankê zagro¿enia dla porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego w postaci pope³nienia nieumylnego przestêpstwa przeciwko ¿yciu i (co
oczywiste  winno byæ lub) zdrowiu, przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji pope³nione
w stanie nietrzewoci lub gdy sprawca zbieg³ z miejsca zdarzenia.
72 Zob. np. wyrok WSA w Warszawie z 21 marca 2012 r., II SA/Wa 2807/11, Lex
nr 1139007. I choæ zagro¿enie w ustawie o broni i amunicji nie jest równoznaczne z zamachem
na dobro prawne, jakim pozostaje porz¹dek lub bezpieczeñstwo publiczne, nie zmienia to
faktu, ¿e zasadnoæ normatywnego ujêcia przes³anki cofniêcia (odmowy) pozwolenia na broñ
w postaci skutku bli¿szego (zagro¿enie dla bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego) i skutku
dalszego (prawomocne skazanie za jakiekolwiek przestêpstwo umylne) jest dyskusyjna. Domylaæ
siê jedynie mo¿na, ¿e racj¹ owego legislacyjnego posuniêcia by³a chêæ zobiektywizowania enigmatycznie ujêtego zagro¿enia dla porz¹dku lub bezpieczeñstwa publicznego b¹d te¿ pos³u¿enie siê
w przepisie owym dogmatycznoprawnym konceptem pomylane zosta³o jako aksjologiczne uzasadnienie, reglamentacyjnej b¹d co b¹d ustawy, mocniejsze w swej wymowie ni¿ fakt dopuszczenia
siê jakiegokolwiek (umylnego) przestêpstwa. Tak czy owak sztafa¿ ten uznaæ nale¿y za zbêdny.
73 E. Ura, Zagadnienie teoretyczne ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, [w:]
Prawo. Administracja. Gospodarka. Ksiêga ku czci Profesora Ludwika Bara, pod red. J. £êtowskiego i J.P. Pruszyñskiego, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1983, s. 499 i n.;
S. Pikulski, op. cit., s. 100 i n.
74 W. Wróbel, op. cit., s. 629 i n.
75 Por. J. Giezek, W obronie granic obrony koniecznej..., s. 65 i n.
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eksponuje siê szczególnie mocno wieloæ, ró¿norodnoæ, zmiennoæ i brak
legalnych cezur miêdzy najprzeró¿niejszymi przymiotnikami bezpieczeñstwa
u¿ywanymi przez prawodawcê76.
Definiowanie spotykanej frazy bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny
podejmowane na gruncie ró¿nych dyscyplin nauki prawa  z tej racji, ¿e
s³u¿y ono ich w³asnym dzia³om77  koñczy fiaskiem wszelkie próby wypracowania jej uniwersalnej interpretacji i sprawia, ¿e stworzone definicje nie mog¹
byæ automatycznie uznane za adekwatne na gruncie nauki prawa karnego78.
Trudnoci w eksplikacji terminu bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny wynikaj¹ tymczasem nie tylko st¹d, ¿e wystêpuje on w kontekcie zachowañ szkodliwych, nieprzychylnych, niszcz¹cych, kieruj¹c uwagê w stronê
zarówno prawnokarnie rozumianych dóbr prawnych, jak i pewnych stanów
(takich w³anie jak bezpieczeñstwo czy porz¹dek), lecz tak¿e st¹d, ¿e pojêcie
to mieci w sobie nierozdzielnie wartoci z ró¿nym nasileniem elementów
interesu publicznego, o ró¿nym zasiêgu i znaczeniu zagro¿eñ p³yn¹cych dla
tych wartoci. Spotykane wyra¿enia porz¹dek publiczny czy te¿ bezpieczeñstwo cechuje raczej niedookrelonoæ, ewentualnie objanianie metod¹
nieznane przez nieznane. Zdaj¹ siê one te¿ pokrywaæ z ogólnym przedmiotem ochrony wszystkich przepisów karnych79.
Zarówno bezpieczeñstwo, jak i porz¹dek publiczny na gruncie art. 25
§ 4 k.k. wi¹zaæ trzeba z ochron¹ wartoci oraz dóbr, niekoniecznie przy tym
w miejscach publicznych, zorientowanych na interes w tej samej mierze
zbiorowy (pañstwa i spo³eczeñstwa) co indywidualny (jednostki)80, obejmuj¹c
nim tak¿e pewien po¿¹dany stan w tym zakresie81. Najogólniej rzecz ujmu76
77

J. Boæ, op. cit., s. 22.
Por. T. Sokólska, Policja administracyjna  rodzaje dóbr chronionych  bezpieczeñstwo
i porz¹dek publiczny, Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne 2003, nr 2 (8), s. 174; S. Bolesta,
Pojêcie porz¹dku publicznego w prawie administracyjnym, Studia Prawnicze 1983, z. 1 (75), s. 229.
78 Przyk³adem mo¿e byæ tu pogl¹d J. Cabana, wed³ug którego pojêcie »bezpieczeñstwo
i porz¹dek publiczny« odzwierciedla czêsto u¿ywany skrót mylowy wyznaczaj¹cy zakres funkcjonowania s³u¿b i formacji administracji specjalnej rz¹dowej i samorz¹dowej [...], których
celem jest: 1) respektowanie ³adu prawnego, 2) ochrona bezpieczeñstwa jednostki (obywatela),
3) ochrona i obrona bezpieczeñstwa pañstwa, 4) ochrona bezpieczeñstwa publicznego, 5) egzekwowanie przestrzegania porz¹dku publicznego. J. Caban, Elementy systemu ochrony i obrony
bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, [w:] Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Materia³y
z konferencji zorganizowanej w dniu 19.X.1994 r. przez Komisjê Administracji i Spraw Wewnêtrznych oraz Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 1994, s. 59. Podobnie M. Brzeziñski,
Rodzaje bezpieczeñstwa pañstwa, [w:] Bezpieczeñstwo wewnêtrzne pañstwa. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Sulowskiego i M. Brzeziñskiego, Warszawa 2009, s. 40.
79 Zob. W. Kubala, Niektóre kwestie porz¹dku publicznego na tle przepisów prawa karnego,
Problemy Praworz¹dnoci 1982, nr 6, s. 25 i n.
80 Na dialektyczn¹ jednoæ interesów zbiorowych oraz interesów indywidualnych zwraca
uwagê W. Kubala, Niektóre kwestie..., s. 30. Zdaniem M. Smarzewskiego ka¿de przestêpstwo
powoduje naruszenie lub zagro¿enie szeroko pojêtego interesu publicznego, nawet je¿eli nie jest
ono ukierunkowane bezporednio przeciwko interesowi pañstwa. M. Smarzewski, Podmiot
bierny jako element struktury przestêpstwa, Rocznik Nauk Prawnych 2010, t. XX, nr 2, s. 119.
81 Por. S. Bolesta, op. cit., s. 243.
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j¹c, kwalifikator publiczny (³ac. publicus) znaczy ogólnie dostêpny, stworzony dla ludzi i im s³u¿¹cy w imiê dobra ogólnego, wspólny dla wszystkich, to
co przeznaczone do u¿ytku zbiorowego, powszechnego82. Z podanym wy¿ej
rozumieniem sformu³owania bezpieczeñstwo lub porz¹dek publiczny, jako
odwo³uj¹cego siê do wartoci (dóbr) wyobra¿onych, idealnych (niemaj¹cych
odpowiedników w realnej rzeczywistoci), konweniuj¹ wszystkie te wypowiedzi, które sprowadzaj¹ go do pewnego ³adu spo³ecznego: wewnêtrznego uporz¹dkowania, harmonii zapewniaj¹cej normalne i prawid³owe funkcjonowanie spo³eczeñstwa  i to zarówno w sferze stosunków miêdzy samymi
obywatelami, jak i miêdzy pañstwem a spo³eczeñstwem83. Nie dziwi przeto,
¿e to w³anie ochrona bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego jako konstytutywny wymóg zaistnienia tzw. interwencyjnej obrony koniecznej znalaz³a swe miejsce w instytucji, któr¹ zwyk³o siê postrzegaæ jako istotne narzêdzie polityki kryminalnej84.
Przy ca³ej wiadomoci niepokrywania siê pojêcia przedmiotu czynnoci
wykonawczej z pojêciem pokrzywdzonego w znaczeniu karnoprocesowym i wiktymologicznym  choæ pozostawania tych¿e w okrelonej relacji do przedmiotu ochrony  na uwagê zas³uguje zg³oszony postulat wyodrêbnienia pojêcia
osoby zbiorowej. Nawi¹zuje ono do interesów, którym prawo karne udziela
ochrony na gruncie przestêpstw atakuj¹cych wartoci (interesy) zbiorowe85.
Przestêpstwo nadu¿ycia w³adzy i przestêpstwo ³apownictwa nale¿¹ do typów
zachowañ wykazuj¹cych wiêcej ni¿ jeden przedmiot pokrzywdzenia. Poza
interesem jednostki naruszaj¹ one tak¿e dobra o charakterze zbiorowym,
które sk³adaj¹ siê na tzw. wyobra¿one (idealne) dobro, jakim jest bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny86. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e bêd¹c¹ konsekwencj¹
tego typu zachowañ nierz¹dnoæ (ungovernability) zarówno z punktu widzenia bezpieczeñstwa, jak i porz¹dku publicznego zaliczymy do zjawisk
o implikacjach powa¿niejszych ni¿ siê to zazwyczaj uwiadamia87.
82 M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007, s. 97; Z. Woniak, Publiczne  czyli czyje?,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 3, s. 137.
83 Por. J. Gajda, Pojêcie i funkcje klauzuli porz¹dku publicznego w polskim prawie materialnym oraz kolizyjnym (zagadnienia wybrane), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo  Ekonomia 1995, t. XVII, s. 20.; W. Kubala, Niektóre problemy przestêpstw przeciwko porz¹dkowi
publicznemu, Nowe Prawo 1982, nr 912, s. 154.
84 Szerzej A. Marek, Obrona konieczna..., s. 16 i n.; zob. te¿ G. Gozdór, Prawne podstawy
dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego  analiza wybranych zagadnieñ, [w:]
Spo³eczno-moralna..., s. 54. Gozdór kontratyp obrony koniecznej traktuje jako prawny fundament tzw. indywidualnej obywatelskiej samoobrony i samoobrony kolektywnej.
85 W. Kubala, Przestêpstwa przeciwko porz¹dkowi publicznemu (Spór wokó³ przedmiotu
czynnoci wykonawczej), Zeszyty Naukowe IBPS 1982, nr 12, s. 61.
86 O. Górniok, Z problematyki ochrony instytucji..., s. 750. Podkrela siê to tak¿e
w pimiennictwie prawoadministracyjnym. Zob. np. S. Bolesta, op. cit., s. 252.
87 A.Z. Kamiñski, Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolnoci pañstwa, Kontrola Pañstwowa 1997, nr 6, s. 3; zob. te¿ J. Itrich-Drabarek, op. cit., s. 282 i n.
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Czas powróciæ do postawionego na wstêpie pytania.
Ka¿da osoba dzia³aj¹ca w ramach tzw. pomocy koniecznej, a nawet ta
odpieraj¹ca bezprawny zamach celem ochrony w³asnego dobra dzia³a na
rzecz ochrony bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego88. Instytucja obrony
koniecznej w przeciwieñstwie do stanu wy¿szej koniecznoci nie wprowadza
warunku proporcjonalnoci dóbr, a tak¿e  z wyj¹tkami  zasady subsydiarnoci89. Obecnie nie ma przeto ¿adnych powodów, by nie rozci¹gaæ wzmo¿onej ochrony za naruszenie dóbr osób podejmuj¹cych siê ochrony dóbr wspólnych przeciwko czynom z art. 228 i 231 k.k.

Summary
Crimes against the activites of state institutions and local self
goverment in the protection of security and public order
Key words: security and public order, intervention defense, abuse of power and Bribery, good
for a colllective.

This article poses the question of the relationsip in which the remains
repulsing the attack protect the security of a copyrighted peoples welfare or
public order in a situation where these peoples legal interests are involved;
we feel that it protects the proviosions of Articles 228 and 231 of the Criminal Code.
A source as well as a cause of the rules protecting the activities of state
institutions and local self goverment; it is the conept of collective goods,
a significant part of the sum of values protected by criminal law.
Offenses including the abuse of power and use of bribery often belong to
the typical behavior of an induvidual exhibitng more than one aspect of
victimization. Beyond the interests of the individul, they also violate the
rights of a collective, that make up for the good of the security and public
order. This leads the author to the conclusion that an induvidual fending off
the attack of someone elses copyrighted works for security and public order
is used as a form of intervention in so called self defense.

88 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy
 Kodeks karny oraz ustawy o Policji (wersja z 26 marca 2010 r.), [online] <bip.ms.gov.pl>.
89 Zob. np. postanowienie SN z 16 listopada 2009 r., IV KK 105/09, OSNwSK 2009, nr 1,
poz. 2257; wyrok SA w Rzeszowie z 30 grudnia 2010 r., II Aka 115/10, KZS 2011, nr 78, poz. 59.
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Problematyka prawnej ochrony munduru
na tle rozwi¹zañ ustawy z 12 grudnia 1978 r.
o mundurach i odznakach
Mundur jako charakterystyczny, regulowany przepisami ubiór cz³onków
jakiej organizacji, grupy lub formacji militarnej na sta³e wpisa³ siê w obraz
wspó³czesnego spo³eczeñstwa. W Polsce jednolity ubiór formacji zbrojnych
pojawi³ siê w okresie przedrozbiorowym, na dobre za zacz¹³ funkcjonowaæ
w okresie wojen napoleoñskich. Ju¿ z samego za³o¿enia mundur mia³ reprezentowaæ przynale¿noæ nosz¹cej go osoby do okrelonej formacji, pierwotnie
g³ównie o charakterze wojskowym. Funkcjê dystynktywn¹ mundurów dostrzeg³o prawo miêdzynarodowe, przyznaj¹c ochronê wynikaj¹c¹ z prawa wojennego tylko osobom umundurowanym1. Mundur poza funkcjami u¿ytkowymi mia³ tak¿e pokazywaæ presti¿, przywi¹zanie do pañstwowych tradycji
i wartoci, a tak¿e esprit de corps. Mundury noszone by³y jednak nie tylko przez
formacje wojskowe, lecz te¿ formacje o charakterze policyjnym, administracjê,
organizacje paramilitarne, m³odzie¿owe czy polityczne. Z czasem umundurowanie zosta³o wykorzystane w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej.
Badaniem dziejów munduru zajmuje siê nauka pomocnicza historii, jak¹
jest mundurologia2. Przedmiotem badania mundurologii pozostaje przede
wszystkim historia munduru wojskowego, za mundurologia cywilna, w tym
s³u¿b porz¹dku publicznego, pozostaje nieco na uboczu3.
Problematyka prawna zwi¹zana z mundurami i ich ochron¹ w ostatnich
latach zdaje siê prze¿ywaæ renesans. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.
1 Zob. art. 37, 39 i 44 Protoko³ów Dodatkowych do Konwencji genewskich z 12 sierpnia
1949 r., dotycz¹cych ochrony ofiar miêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokó³ I) oraz
ofiar niemiêdzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokó³ II), sporz¹dzonych w Genewie dnia
8 czerwca 1977 r., (Dz.U. z dnia 20 maja 1992 r., nr 41, poz. 175).
2 M. Ró¿yñski, Mundurologia jako nauka pomocnicza historii wojskowoci w badaniu
dziejów 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, [online] <http://zhw.amu.edu.pl/pdf/
on15.pdf>, dostêp: 24.11.2010 r.
3 L.S. Prêcikowski, Ludzie lasu i ich mundur, Elbl¹g 2008, s. 9 i nast.
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W chwili obecnej w Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje przesz³o dwadziecia
rodzajów s³u¿b, które z mocy ustawy uprawnione s¹ do korzystania z umundurowania4. Od pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia dynamicznie rozwijaj¹ siê
organizacje harcerskie i skautowskie, grupy paramilitarne oraz grupy i stowarzyszenia odtwórstwa historycznego5. Mundur wykorzystuj¹ te¿ przedsiêbiorcy, przede wszystkim agencje ochrony osób i mienia, pocztowcy, personel
linii lotniczych oraz kolejowych. Bardzo prê¿nie dzia³a rynek kolekcjonerski,
na terenie ca³ego kraju funkcjonuje kilkanacie gie³d mundurowych, wydawanych jest kilka tytu³ów prasowych powiêconych tym zagadnieniom.
Burzliwa historia naszego kraju uczyni³a z munduru (zw³aszcza wojskowego) symbol niezwykle wa¿ny. Jak s³usznie zauwa¿a Miko³aj Klorek, mundur sta³ siê symbolem suwerennoci pañstwa polskiego. W spo³eczeñstwie
polskim, zw³aszcza w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, traktowany
by³ z niezwyk³ym szacunkiem, na równi z god³em, barwami pañstwowymi
i hymnem6. Dzi co prawda ustawodawca nie wymienia munduru jako dobra
chronionego konstytucyjnie, nie oznacza to jednak, ¿e problematyka mundurowa pozostaje na marginesie jego zainteresowañ.
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym przedmiotowe zagadnienie
jest ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach7. Zawiera ona
definicjê legaln¹ munduru, stwierdzaj¹c w art. 10, ¿e jest to ubiór lub jego
czêci s³u¿¹ce oznaczeniu przynale¿noci do okrelonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania okrelonych funkcji albo s³u¿by. Mundur jest wiêc
ubiorem specjalnym, z którego noszeniem wi¹¿¹ siê pewne przywileje i obowi¹zki. Zadaniem munduru jest po pierwsze  u³atwienie identyfikacji nosz¹cych je osób, po drugie  wzbudzenie przekonania, ¿e osoba u¿ywaj¹ca
okrelonego munduru posiada okrelone ustawowo prawa i obowi¹zki. Ma to
4 W chwili obecnej do u¿ywania munduru na podstawie ustawy uprawnione s¹: Wojsko
Polskie, ¯andarmeria Wojskowa, S³u¿ba Wywiadu Wojskowego, S³u¿ba Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencja Wywiadu, Stra¿ Graniczna, S³u¿ba Wiêzienna, Biuro Ochrony Rz¹du, Stra¿ Ochrony Kolei, Stra¿e Gminne, Stra¿ Marsza³kowska,
Wewnêtrzne S³u¿by Ochrony, S³u¿ba Celna, Kontrola Skarbowa, Obrona Cywilna, pracownicy
Zak³adów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Pañstwowa Stra¿ Rybacka, Stra¿ Lena, S³u¿ba Parków Krajobrazowych, S³u¿ba Parków Narodowych, Pañstwowa Stra¿ £owiecka, Inspekcja Transportu Drogowego, Pañstwowa Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakoci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, pracownicy Urzêdów Morskich, Urzêdów ¯eglugi ródl¹dowej,
Regionalnych Zarz¹dów Gospodarki Wodnej.
5 A. Poszewiecki, Rekonstrukcja Historyczna?, Do Broni! 2004, nr 1; P. Rozd¿estwieñski,
S. Cisowski, Popularna rekonstrukcja historyczna skuteczn¹ form¹ edukacji, Wojsko w Spo³eczeñstwie 2006, nr 1, s. 47 i nast.; M. Bogacki, Czy historia mo¿e byæ atrakcyjna? Czyli
o przesz³oci i jej ¿ywych przejawach w pocz¹tku XXI wieku, Zeszyty Dziedzictwa Kulturowego, pod red. K. £opateckiego i W. Walczaka, Bia³ystok 2007, s. 201-221.
6 M. Klorek, W wojskowym drelichu i pó³bucikach czyli przyczynek do symboliki i umundurowania OPKdOK i OPWK w latach 19281939, Biuletyn Fundacji Genera³ El¿biety Zawackiej 2009, nr 2, s. 23 i nast.
7 Dz.U. z 30 grudnia 1978 r., nr 31, poz. 130.
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niepoledni¹ rolê zw³aszcza w przypadku s³u¿b, których celem jest utrzymanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Oprócz funkcji typowo praktycznej, mundur  jak ju¿ wspomniano  pe³ni tak¿e funkcjê reprezentacyjne.
S³u¿y przekazywaniu i podtrzymywaniu zarówno tradycji s³u¿by, jak i tradycji patriotycznych.
Zgodnie z art. 11 ustawy z 1978 r. Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia okrela osoby uprawnione do noszenia mundurów oraz ich wzór
i kolor. Niestety, zauwa¿yæ nale¿y, i¿ przepis ten w chwili obecnej pozostaje
przepisem martwym. Mundury oraz s³u¿by upowa¿nione do ich noszenia s¹
bowiem okrelane przepisami rangi ustawowej. Kolor i wzór mundurów reguluj¹ z kolei rozporz¹dzenia wykonawcze odpowiednich ministrów. Z praktyk¹ t¹ koreluje zreszt¹ brzmienie art. 12 omawianej ustawy, zgodnie
z którym mundury ustanawiane na podstawie ustawy powinny ró¿niæ siê
w sposób widoczny od pozostaj¹cych pod szczególn¹ ochron¹ mundurów Wojska Polskiego, Policji i Stra¿y Granicznej. Maj¹c to na uwadze, stwierdziæ
nale¿y, i¿ w chwili obecnej przepis art. 11 ustawy o mundurach i odznakach
stanowi superfluum ustawowe.
Ustawa o mundurach i odznakach w sposób szczególny wyró¿nia dwie
kategorie mundurów. Zgodnie z przepisem art. 12 pod szczególn¹ ochron¹
pozostaj¹  jak zasygnalizowano wczeniej  mundury Wojska Polskiego,
bêd¹ce symbolem tradycji wolnociowych i postaw patriotycznych Narodu
Polskiego oraz mundury Policji, Stra¿y Granicznej, bêd¹ce symbolem poszanowania prawa oraz ³adu i porz¹dku publicznego. Wyró¿nienie tych mundurów i przyznanie im szczególnej ochrony uznaæ nale¿y ze wszech miar za
s³uszne. Mundur Wojska Polskiego jest bowiem nonikiem wartoci i tradycji
patriotycznych, które powinny pozostawaæ pod szczególn¹ ochron¹ pañstwa.
Uregulowanie to mo¿na uznaæ za realizacjê zapisanego w art. 5 Konstytucji
Rzeczpospolitej obowi¹zku strze¿enia dziedzictwa narodowego. Polski mundur wojskowy, poza oczywist¹ funkcj¹ dystynktywn¹, jest jednym z najlepiej
rozpoznawanych spo³ecznie symboli ci¹g³oci pañstwowoci polskiej oraz starañ Narodu Polskiego o istnienie polskiej pañstwowoci. Podobnie za zasadne uznaæ nale¿y wyró¿nienie mundurów Policji oraz Stra¿y Granicznej. Zauwa¿yæ przy tym trzeba, ¿e ustawodawca, stwierdzaj¹c, ¿e mundury tych¿e
s³u¿b s¹ symbolem poszanowania prawa oraz ³adu i porz¹dku publicznego,
pomin¹³ niestety piêkn¹ kartê tradycji i zas³ug w budowaniu polskiej pañstwowoci, jak¹ zapisali funkcjonariusze s³u¿b porz¹dku publicznego. W ocenie autora tak¿e w odniesieniu do mundurów s³u¿b powinno znaleæ siê
choæby zdawkowe odniesienie do ich tradycji.
Na marginesie tych uwag zauwa¿yæ nale¿y, ¿e ustawodawca pomin¹³
w tym przepisie inne niezwykle zas³u¿one formacje mundurowe, takie jak
chocia¿by S³u¿ba Wiêzienna i S³u¿ba Celna, których umundurowanie, a co za
tym idzie tradycja równie¿ powinny pozostawaæ pod szczególn¹ ochron¹ pañ-
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stwa. Przez szczególn¹ ochronê rozumieæ nale¿y wynikaj¹cy z brzmienia
ust. 1 art. 12 ww. ustawy nakaz ustanawiania mundurów dla pozosta³ych
formacji w taki sposób, by ró¿ni³y siê one w sposób widoczny od mundurów
wojskowych oraz policyjnych, a tak¿e mundurów Stra¿y Granicznej. Ze
struktury cytowanego przepisu, konkretnie z ust. 2, wynika, i¿ owa szczególna ochrona polegaæ ma tak¿e na tym, i¿ Minister Obrony Narodowej
w odniesieniu do munduru wojskowego, a minister w³aciwy do spraw wewnêtrznych w odniesieniu do munduru policyjnego i Stra¿y Granicznej mog¹
wprowadziæ, w drodze rozporz¹dzeñ, zakaz u¿ywania munduru lub jego czêci, chocia¿by nawet zosta³y one pozbawione oznak okrelonych w przepisach
o ustanowieniu munduru, uwzglêdniaj¹c obowi¹zuj¹ce wzory umundurowania wyjciowego i polowego stosowanego w Si³ach Zbrojnych, Policji i Stra¿y
Granicznej.
Na podstawie upowa¿nienia ustawowego wskazanego w tym¿e przepisie
wydane zosta³y dwa rozporz¹dzenia wykonawcze  rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu
u¿ywania munduru policyjnego lub jego czêci8 oraz rozporz¹dzenie Ministra
Obrony Narodowej z 19 padziernika 2005 r. w sprawie zakazu u¿ywania
munduru wojskowego lub jego czêci9. Regulacje zawarte w tych¿e rozporz¹dzeniach okrelaj¹, z jakich elementów sk³adaj¹ siê ww. mundury oraz wprowadzaj¹ zakaz ich u¿ywania nawet w przypadku pozbawienia ich oznak
odpowiednio policyjnych i wojskowych. Godzien uwagi jest wyj¹tek od tej
zasady, przewidziany przez § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Obrony Narodowej z 19 padziernika 2005 r., zgodnie z którym zakaz u¿ywania munduru
wojskowego i jego czêci nie dotyczy u¿ywania munduru lub jego czêci pozbawionych oznak wojskowych okrelonych przepisami wskazanymi w rozporz¹dzeniu przez m³odzie¿, instruktorów i specjalistów zrzeszonych w stowarzyszeniach lub organizacjach spo³ecznych, które zawar³y porozumienia o wspó³pracy
z Ministrem Obrony Narodowej, a ich statuty przewiduj¹ prowadzenie dzia³alnoci na rzecz obronnoci pañstwa, oraz m³odzie¿ szkoln¹ i akademick¹ realizuj¹c¹ przedsiêwziêcia w ramach przysposobienia obronnego, obozów specjalistycznych i podczas uroczystoci o charakterze patriotycznym.
Niestety, deklarowana w ustawie szczególna ochrona pozostaje w praktyce iluzoryczn¹. Jak s³usznie zauwa¿a Wojciech Kotowski, w praktyce do
mundurów policyjnych upodobniaj¹ siê pracownicy s³u¿b ochroniarskich, jak
równie¿ funkcjonariusze stra¿y gminnych10.
Zgodnie z ust. 3 art. 12 ustawy o mundurach i odznakach, organem
uprawnionym do kontrolowania uprawnieñ do u¿ywania odznak i mundurów
8
9
10

Dz.U. z 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1398 z pón. zm.
Dz.U. z 31 padziernika 2005 r., nr 216, poz. 1827 z pón. zm.
W. Kotowski, Komentarz praktyczny do art. 21 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia, LexEl 2003.
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wojskowych jest ¯andarmeria Wojskowa. Przepis nie okrela, jakie organa s¹
upowa¿nione do kontrolowania uprawnieñ do u¿ywania odznak i mundurów
niebêd¹cych wojskowymi. Domniemywaæ nale¿y, ¿e organami tymi bêd¹ wiêc
odpowiednio Policja i Stra¿ Graniczna, a tak¿e inne podmioty uprawnione
ustawowo do prowadzenia postêpowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawodawca okreli³ te¿ sposób korzystania z mundurów pañstw obcych. Maj¹c na uwadze fakt, i¿ Polska od 1999 r. jest cz³onkiem Paktu
Pó³nocnoatlantyckiego, za od 2010 r. stacjonuj¹ na jej terenie wojska Stanów Zjednoczonych, zagadnienie to pozostaje niezwykle aktualne. Jak wskazuje treæ art. 13 omawianej ustawy, u¿ywanie munduru zagranicznego wymaga zezwolenia terenowego organu administracji pañstwowej stopnia
wojewódzkiego. Od tego obowi¹zku ustawa przewiduje jednak istotne wyj¹tki. Obowi¹zek uzyskania zezwolenia nie dotyczy bowiem cz³onków personelu
dyplomatycznego obcych przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzêdników konsularnych obcych urzêdów konsularnych, cz³onków personelu administracyjnego i technicznego obcych przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzêdów konsularnych z zastrze¿eniem zasady wzajemnoci oraz innych
osób, które mog¹ u¿ywaæ w Polsce munduru na mocy umów albo zwyczajów
miêdzynarodowych.
Rzeczpospolita Polska zawar³a szereg umów miêdzynarodowych, w których
przewidziane zosta³o uprawnienie do korzystania z mundurów s³u¿bowych przez
¿o³nierzy si³ zbrojnych innych pañstw oraz przez s³u¿by bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Najwa¿niejsz¹ z punktu widzenia historycznej donios³oci
jest z pewnoci¹ umowa miêdzy pañstwami-stronami Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego dotycz¹ca statusu ich si³ zbrojnych, sporz¹dzona w Londynie
19 czerwca 1951 r.11 Jak wskazuje artyku³ V tej¿e umowy, cz³onkowie si³
zbrojnych powinni zazwyczaj nosiæ mundury, za podczas przekraczania granicy regularne oddzia³y lub formacje si³ zbrojnych powinny byæ umundurowane.
Kwestiê umundurowania ¿o³nierzy Stanów Zjednoczonych stacjonuj¹cych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej reguluje treæ umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Stanów Zjednoczonych Ameryki
o statusie si³ zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisana w Warszawie 11 grudnia 2009 r.12 Umowa
ta w art. 6 przewiduje, ¿e podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w trakcie wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych cz³onkowie si³ zbrojnych Stanów Zjednoczonych powinni co do zasady nosiæ umundurowanie.
Drug¹ grupê umów miêdzynarodowych, reguluj¹cych omawian¹ problematykê, stanowi¹ umowy dotycz¹ce zagadnieñ wspó³pracy pomiêdzy organami bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. S¹ wród nich umowy dotycz¹ce
11
12

Dz.U. z dnia 29 marca 2000 r., nr 21, poz. 257.
Dz.U. z dnia 22 kwietnia 2010 r., nr 66, poz. 422.
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wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoci i utrzymaniu porz¹dku publicznego
na terenach przygranicznych. Umowy takie zosta³y zawarte pomiêdzy Polsk¹
a Niemcami13, Litw¹14, Czechami15 i S³owacj¹16. Postanowienia tych¿e
umów przewiduj¹ mo¿liwoæ korzystania z umundurowania przez funkcjonariuszy s³u¿b porz¹dku publicznego pañstw obcych na terenach przygranicznych17. Nadto wskazuj¹, ¿e w przypadku podjêcia pocigu, który jest kontynuowany na terenie Polski, funkcjonariusze pañstw obcych musz¹ byæ
umundurowani18. Uprawnienie do korzystania z munduru zagranicznego
przewiduje tak¿e szereg zawartych przez Polskê umów miêdzynarodowych
dotycz¹cych wspó³pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klêskom ¿ywio³owym i innym powa¿nym wypadkom oraz usuwania
ich nastêpstw19.
Zamykaj¹cy problematykê munduru w ustawie z 1978 r. art. 14 stwierdza, ¿e przepisy ustawy nie naruszaj¹ przepisów o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej, o znakach Si³ Zbrojnych oraz przepisów szczególnych
o odznakach i mundurach.
Wypada pokusiæ siê o kilka uwag odnonie do obecnie obowi¹zuj¹cej
regulacji dotycz¹cej munduru. Po pierwsze, zdecydowanie rzuca siê w oczy
13 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec o wspó³pracy policji i stra¿y granicznych na terenach przygranicznych, podpisana w Berlinie
18 lutego 2002 r. (Dz.U. z 9 listopada 2005 r., nr 223, poz. 1915)  dalej: umowa polsko-niemiecka.
14 Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej
o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoci zorganizowanej i innych przestêpstw oraz wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych, podpisana w Wilnie 14 marca 2006 r. (Dz.U. z 26 wrzenia
2007 r., nr 177, poz. 1244)  dalej: umowa polsko-litewska.
15 Umowa miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Czesk¹ o wspó³pracy w zwalczaniu
przestêpczoci, ochronie porz¹dku publicznego oraz o wspó³pracy na terenach przygranicznych,
podpisana w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz.U. z dnia 26 wrzenia 2007 r., nr 177,
poz. 1246)  dalej: umowa polsko-czeska.
16 Umowa miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ S³owack¹ o wspó³pracy w zwalczaniu przestêpczoci oraz o wspó³dzia³aniu na terenach przygranicznych, podpisana w Warszawie
23 marca 2004 r. (Dz.U. z 15 maja 2007 r., nr 85, poz. 568)  dalej: umowa polsko-s³owacka.
17 Patrz: art. 18 ust. 3 pkt 1 umowy polsko-niemieckiej, art. 20 ust. 2 umowy polsko-litewskiej, art. 14 ust. 2A umowy polsko-czeskiej, art. 13 ust. 2 umowy polsko-s³owackiej.
18 Patrz: art. 11 ust. 5 pkt 1c umowy polsko-litewskiej, art. 11 ust. 3C umowy polsko-czeskiej.
19 S¹ to nastêpuj¹ce umowy: umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klêskom ¿ywio³owym i innym nadzwyczajnym wydarzeniom oraz usuwania ich nastêpstw
podpisana 19 lipca 2002 r. (Dz.U. z dnia 26 lipca 2004 r., nr 166, poz. 1737); umowa miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Wêgiersk¹ o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie
zapobiegania katastrofom, klêskom ¿ywio³owym i innym powa¿nym wypadkom oraz usuwania
ich nastêpstw, z 6 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z dnia 10 marca 2004 r., nr 38, poz. 347); umowa
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Republiki Litewskiej o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klêsk ¿ywio³owych i innych powa¿nych wypadków
z 4 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z 10 marca 2004 r., nr 38 poz. 341); umowa miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ oraz Republik¹ Czesk¹ o wspó³pracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klêsk
¿ywio³owych i innych nadzwyczajnych wydarzeñ z 8 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 8 marca 2004 r.,
nr 36, poz. 325).
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lakonicznoæ regulacji ustawowej. Nie jest to wad¹ samo przez siê  w istocie
w doktrynie prawa niejednokrotnie podkrelano, ¿e tekst aktu normatywnego powinien byæ maksymalnie skondensowany. Jednak¿e nie mo¿e dochodziæ
do sytuacji, w której akt prawny maj¹cy stanowiæ podstawê kompleksowego
uregulowania okrelonej problematyki w istocie reguluje jedynie jej wycinek.
Tak jest w przypadku ustawy o odznakach i mundurach. Ustawa poza swoim
zakresem pozostawia bowiem istotn¹ grupê stosunków spo³ecznych. W najmniejszym stopniu nie okrela chocia¿by zagadnieñ zwi¹zanych z u¿ywaniem munduru przez przedsiêbiorców, pracowników, organizacje m³odzie¿owe, grupy paramilitarne i tym podobne. Szcz¹tkowe s¹ regulacje pozosta³ych
ustaw odnosz¹cych siê do wskazanego problemu. Ustawa z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia20 w art. 21 stwierdza jedynie, ¿e ubiory
pracowników ochrony zatrudnianych przez przedsiêbiorcê powinny posiadaæ
oznaczenia ró¿ni¹ce je w sposób widoczny od mundurów pozostaj¹cych pod
szczególn¹ ochron¹ lub których wzory zosta³y wprowadzone na podstawie
odrêbnych przepisów. Jak zreszt¹ s³usznie zauwa¿a W. Kotowski: w praktyce wielokrotnie jest odwrotnie, ni¿ nakazuje dyspozycja tego¿ przepisu. Pracownicy ochrony staraj¹ siê upodobniæ szczególnie do policjantów. Dominuje
zatem kolor czarny przypominaj¹cy s³u¿bê patrolowo-interwencyjn¹ Policji
oraz niebieski kojarz¹cy siê z oddzia³ami prewencji Policji. Z kolei dodatki do
umundurowania w postaci kamizelek odblaskowych w kolorze zielonym
przypominaj¹ od strony wizualnej sekcjê pogotowia wypadkowego wydzia³u
ruchu drogowego. S¹ to oczywicie z³e nawyki, które z pe³n¹ konsekwencj¹
powinny byæ eliminowane21. Ustawowo uregulowano równie¿ kwestiê mundurów górniczych22.
Ustawê o odznakach i mundurach z 1978 r. cechuj¹ nadto przepisy bez
normatywnego znaczenia oraz brak wewnêtrznej spójnoci przyjêtych rozwi¹zañ. Zauwa¿yæ te¿ trzeba, ¿e ustawa wielokrotnie rozmija siê z praktyk¹,
a jej rozwi¹zania nie pozostaj¹ czêstokroæ w zgodzie z przepisami innych
ustaw. Wskazaæ nale¿y np. pewn¹ niekompatybilnoæ z przepisami art. 61 § 2
kodeksu wykroczeñ. Ustawa o odznakach i mundurach nie wskazuje bowiem,
jaki podmiot upowa¿niony jest do wydania zakazu u¿ywania okrelonych
mundurów oraz w jakich sytuacjach zakaz taki móg³by byæ wydany. Domniemywaæ bowiem nale¿y, ¿e zakaz, o którym mowa w art. 12 omawianej ustawy, objêty jest dyspozycj¹ art. 61 § 1 kodeksu wykroczeñ. Jednak¿e zakaz ten
nie wype³nia wszystkich mo¿liwych stanów faktycznych. W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e problematyka karnoprawnej ochrony munduru zas³uguje na
powiêcenie jej odrêbnej uwagi.
20
21
22

Tekst jedn.: Dz.U. z 4 sierpnia 2005 r., nr 145, poz. 1221.
W. Kotowski, op. cit.
Ustawa z 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych
i mundurach górniczych (Dz.U. z 28 marca 2003 r., nr 52, poz. 449).
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Przy tak licznych niedoskona³ociach obecnie obowi¹zuj¹cego uregulowania prawnego kwestii mundurów postulowaæ nale¿y zmianê przepisów, maj¹c¹ na celu ujednolicenie rozwi¹zañ ustawowych. Moim zdaniem doskona³ym
wzorcem dla przysz³ej ustawy mog¹ byæ przepisy dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 2 padziernika 1935 r. o odznakach i mundurach23 oraz
rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 15 listopada 1935 r.
wydanego w porozumieniu z ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych oraz Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego o wykonaniu
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 padziernika 1935 r. o odznakach i mundurach24.
Zgodnie z przepisami dekretu z 1935 r., ustanawianie i u¿ywanie mundurów wymaga³o pozwolenia w³adzy. Pozwolenie mog³o byæ wydane tylko
organizacji prawnie istniej¹cej, mog³o okrelaæ warunki ustanowienia i u¿ywania odznaki lub munduru, a tak¿e byæ cofniête w przypadku uznania, ¿e
wymaga tego bezpieczeñstwo, spokój lub porz¹dek publiczny. Przez w³adzê
zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych rozumiano: wojewodê (Komisarz Rz¹du na m.st. Warszawê)  dla organizacji,
których dzia³alnoæ nie przekracza³a granic jednego województwa (m.st. Warszawy) oraz Ministra Spraw Wewnêtrznych  organizacjom, których dzia³alnoæ obejmuje wiêkszy obszar. Pozwolenia na ustanowienie mundurów wydawano dla organizacji, których dzia³alnoæ nie wykracza³a poza granice
jednego województwa, w porozumieniu z dowódc¹ okrêgu korpusu w³aciwym dla siedziby organizacji, za w przypadku organizacji ogólnokrajowej
 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.
Przepisy cytowanego rozporz¹dzenia okrela³y warunki formalne wniosku o pozwolenie na ustanowienie munduru. Zgodnie z brzmieniem § 3
rozporz¹dzenia, organizacja ubiegaj¹ca siê o pozwolenie na ustanowienie
munduru obowi¹zana by³a podaæ w³adzy w³aciwej do jego wydania powody
i cel zamierzonego ustanowienia odznaki lub munduru, nadto zobowi¹zana
by³a do okrelenia kategorii osób uprawnionych do u¿ywania munduru oraz
warunki ich otrzymywania. Organizacja winna tak¿e okreliæ dok³adny wzór
projektowanego munduru, tj. przedstawiæ go na rysunku we w³aciwych barwach, z podaniem wymiarów, kroju itp. w trzech egzemplarzach.
Przepisy okreli³y tak¿e sytuacje, w których pozwolenie na ustanowienie
munduru nie mog³o byæ wydane, mianowicie: nie mo¿na by³o wydaæ pozwolenia dla mundurów maj¹cych na celu wyró¿nienie za zas³ugi, mundurów
barw¹ i krojem odpowiadaj¹cych umundurowaniu Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej lub mog¹cych wprowadziæ w b³¹d ze wzglêdu na swe podobieñstwo do takiego umundurowania oraz odznak stanowi¹cych zasadnicze
23
24

Dz.U. z 3 padziernika 1935 r., nr 72, poz. 455.
Dz.U. z 28 listopada 1935 r., nr 86, poz. 534.
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cechy tego¿ umundurowania, mundurów kszta³tu, koloru i kroju odznak albo
strojów s³u¿¹cych osobom duchownym i cz³onkom zakonów nale¿¹cym do
kocio³ów i zwi¹zków religijnych, uznanych przez Pañstwo lub s³u¿¹cych tym
kocio³om i zwi¹zkom do wykonywania obrzêdów religijnych. Pozwolenie na
ustanowienie munduru uprawnia³o do jego u¿ywania w zakresie w nim okrelonym.
Dekret Prezydenta RP o odznakach i mundurach okrela³, dla u¿ytkowania jakich kategorii mundurów uzyskanie pozwolenia nie by³o konieczne. Do
kategorii tej nale¿a³y mundury ustanawiane przez prywatne zak³ady gospodarcze i ich pracowników w celach zwi¹zanych z ich dzia³alnoci¹, mundury
u¿ywane w gospodarstwie domowym, mundury wykorzystywane w doranych przedsiêwziêciach rozrywkowych. Dodatkowo, rozporz¹dzenie pozwala³o Ministrowi Spraw Wewnêtrznych na zwolnienie innych organizacji od obowi¹zku uzyskania pozwolenia w drodze rozporz¹dzenia. Na podstawie tego
upowa¿nienia zezwolono na korzystanie z mundurów bez obowi¹zku uzyskania zezwolenia organizacjom sportowym, jednak¿e tylko w celach zwi¹zanych bezporednio i wy³¹cznie z uprawianiem okrelonych sportów.
Jasno okrelono tak¿e przes³anki wydania zakazu u¿ywania okrelonego
rodzaju munduru. Zgodnie z art. 4 dekretu, organem w³aciwym dla tego
celu by³ Minister Spraw Wewnêtrznych. Zakaz móg³ byæ wydany, nawet jeli
na u¿ywanie munduru nie by³o konieczne uzyskanie pozwolenia. Przes³ankami wydania takiego zakazu by³y wzglêdy bezpieczeñstwa, spokoju lub porz¹dku publicznego.
Dekret osobom do tego nieuprawnionym zakazywa³ u¿ywaæ odznak
i mundurów ustalonych dla okrelonej kategorii osób lub okrelonej instytucji w drodze przepisu, zarz¹dzenia w³adzy pañstwowej lub samorz¹dowej
albo pozwolenia w³adzy. Zakazane by³o tak¿e wytwarzanie, rozpowszechnianie i u¿ywanie mundurów, co do których wydany zosta³ zakaz, oraz mundurów organizacji zawieszonych, rozwi¹zanych lub prawnie nieistniej¹cych. Decyzja o cofniêciu pozwolenia oraz o wydaniu zakazu u¿ywania munduru
og³aszana by³a w Monitorze Polskim.
Nawet doæ pobie¿na lektura przepisów przedwojennych pozwala stwierdziæ, ¿e ustawodawca stworzy³ wówczas niezwykle udany akt prawny. Regulacja problematyki mundurowej w prawie miêdzywojnia mo¿e byæ uznana za
modelow¹. Mo¿na z pewnoci¹ zastanowiæ siê, czy w miejsce kolejnych nowelizacji ustawy z 1978 r. nie pokusiæ siê o transponowanie do obecnego porz¹dku prawnego rozwi¹zañ dobrze sprawdzonych. Rozwi¹zania te, przyjête przesz³o 75 lat temu, o wiele lepiej pasuj¹ do wspó³czesnej nam rzeczywistoci,
nie pozostaj¹c w kolizji z przepisami innych ustaw, w szczególnoci uzupe³nia³yby dyspozycjê art. 61 kodeksu wykroczeñ.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, postulowaæ nale¿y zmianê niedoskona³ej
ustawy z 1978 r. Obecny stan prawny jest bowiem niejasny zarówno dla
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przedstawicieli Wojska Polskiego oraz tzw. s³u¿b mundurowych, jak równie¿
i innych podmiotów, które w swej dzia³alnoci wykorzystuj¹ uniformy. Przepisy ustawy z 1978 r. nie zapewniaj¹, pomimo intencji ustawodawcy, nale¿ytej ochrony mundurom pañstwowym. Niestety, czêste s¹ przypadki, w których mundury lub ich elementy wykorzystywane s¹  ³agodnie mówi¹c  przez
osoby do tego niegodne. Z drugiej strony ustawodawca powinien umo¿liwiæ
swobodne dzia³anie organizacjom, w których mundur bêdzie sposobem do
propagowania wartoci patriotycznych, proobronnych czy te¿ bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego.
Wspomnieæ te¿ nale¿y, ¿e nawet najlepiej opracowane przepisy nie przywróc¹ nale¿ytej rangi i znaczenia mundurom le zaprojektowanym, niewygodnym i nieestetycznym. Mundur dla tysiêcy osób jest w istocie codziennym
narzêdziem pracy, musi byæ wiêc zaprojektowany tak, by by³ odpowiednio
funkcjonalny. Nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e odpowiednio zaprojektowany mundur podnosi morale poszczególnego u¿ytkownika, jak te¿ wp³ywa na
polepszenie opinii o ca³ej u¿ywaj¹cej go s³u¿bie. Jak wskazuj¹ chocia¿by
dowiadczenia Bostonu i Nowego Jorku, ka¿dy dolar zainwestowany w odpowiednie umundurowanie i wyposa¿enie funkcjonariuszy zwróci siê poprzez
zwiêkszenie poziomu bezpieczeñstwa25. Najlepszym przyk³adem ilustruj¹cym powy¿sze stwierdzenie jest policja Agencji Transportu Zatoki Massachusetts26. W momencie obejmowania tego departamentu przez Williama Brattona bostoñskie metro by³o jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w ca³ym
miecie, policja metra by³a niedofinansowana, za jej funkcjonariusze mieli
niezwykle niskie morale. Jedn¹ z pierwszych decyzji nowego szefa by³a wymiana umundurowania i poprawa wizerunku s³u¿by. W krótkim czasie od
reformy mundurowej, na skutek poprawy morale funkcjonariuszy, przestêpczoæ w bostoñskim metrze zosta³a drastycznie ograniczona27.
Przywrócenie mundurom nale¿nej im rangi nie jest w zwi¹zku z tym
kwesti¹ jedynie symboliczn¹. Ma ona, jak dowiedziono, znaczny wp³yw na
poprawê warunków ¿ycia obywateli w demokratycznym pañstwie prawa.
Nadto zapewnia organom pañstwowym nale¿ny im szacunek. Ma to szczególnie du¿e znaczenie zw³aszcza obecnie, podczas procesu wymiany umundurowania w Policji oraz przygotowywania reformy mundurowej Wojska Polskiego oraz Stra¿y Granicznej.

25 W. Bratton, Prze³om. Jak szef Policji Nowojorskiej powstrzyma³ epidemiê przestêpstw,
Poznañ 2004, s. 173.
26 Massachusetts Bay Transportation Authority.
27 W. Bratton, op. cit., s. 175 i nast.
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Summary
Legal protection of uniform in 1978 Uniforms and awards act
Key words: uniform, law, police, army, state services, NATO.

The uniform as a characteristic wear, regulated by laws, used by state
services, civil groups or military formation has become a part of modern
society. The problem of usage of uniforms is regulated by 1978 Awards and
Uniforms Act. The Author analyzes regulations of that act and compares it to
other regulations of Polish law in that matter. The Author suggests that
current regulations should be replaced by new one. New regulations shall be
inspired by the law of inter-war Poland (1935 Uniforms Act)
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Zadania kontroli i audytu wewnêtrznego
w samorz¹dzie województwa
Wprowadzenie
Ka¿da jednostka samorz¹du terytorialnego d¹¿y do realizacji wyznaczonych celów. Cele te bywaj¹ czêsto ró¿nie zdefiniowane. Wyra¿aj¹ siê w d¹¿eniu do pe³nej zgodnoci podejmowanych dzia³añ z przepisami prawa (zasada
legalnoci) oraz zapewnieniem, ¿e polityka finansowa jest realizowana rzetelnie i przejrzycie. Pomocnym narzêdziem do osi¹gania powy¿szych celów jest
skuteczny system kontroli wewnêtrznej oraz audyt wewnêtrzny. Obydwa
wspomniane mechanizmy wspieraj¹ kierownika jednostki sektora finansów
publicznych w prawid³owym sposobie realizacji zadañ. Ponadto kontrola oraz
audyt wewnêtrzny  szczególnie na poziomie administracji samorz¹dowej
 wyznacza okrelone dobre wzorce zachowañ i praktyk, które s¹ wspomagane odpowiednim systemem zarz¹dczym realizowanym przez nowy system
kontroli zarz¹dczej.
G³ównym celem pracy jest wskazanie mo¿liwoci wspierania kierownictwa samorz¹dów lokalnych w podejmowaniu strategicznych dla wspólnot
samorz¹dowych decyzji. Wsparcie takie najczêciej udzielane jest przed odpowiednie, przyjête w jednostce procedury systemu kontroli zarz¹dczej (wewnêtrznej) oraz procedury audytu wewnêtrznego. Samorz¹d województwa
jako przedstawiciel administracji lokalnej jest przyk³adem wykorzystywania
narzêdzi kontrolnych i audytowych do realizacji zadañ.

System kontroli w jednostce sektora finansów publicznych
System kontroli wewnêtrznej ka¿dego województwa to nie to samo, co
dzia³ania s³u¿b audytu, zwanych te¿ czêsto s³u¿bami kontroli, kontrol¹ instytucjonaln¹, a kiedy rewizj¹ gospodarcz¹. Ich rola w systemie kontroli jest
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specyficzna i wyj¹tkowa. Zadaniem audytu jest ocenianie efektywnoci systemu kontroli wewnêtrznej, kontrola natomiast ocenia ró¿nicê pomiêdzy stanem rzeczywistym a postulowanym i wskazuje powody ewentualnych odstêpstw. Mówi¹c inaczej  rol¹ audytu jest ocenianie, czy zastosowane
rozwi¹zania gwarantuj¹, ¿e czynnoci wykonywane w ramach codziennych
prac bêd¹ prowadzone zgodnie z interesem danej organizacji. Dzia³ania takie
sprowadzaj¹ siê najczêciej do badania: (1) czy zidentyfikowane zosta³y
wszystkie ryzyka mog¹ce spowodowaæ, ¿e procesy nie zostan¹ w³aciwie zrealizowane oraz (2) czy ryzykom tym zosta³y przeciwstawione mechanizmy
maj¹ce za zadanie zapobieganie problemom, wykrywanie nieprawid³owoci
i minimalizowanie strat.
Koncepcja systemu kontroli wewnêtrznej w jednostkach sektora finansów publicznych nie jest koncepcj¹ now¹. Najprociej mówi¹c  system kontroli wystêpuj¹cy w danej organizacji to zbiór wszystkich dzia³añ i rodków,
które stosuje siê, aby zaplanowane czynnoci wykonywane by³y zgodnie
z przyjêtym przez kierownictwo poziomem priorytetowoci. Najczêciej na
system kontroli w sektorze finansów publicznych sk³adaj¹ siê:
 wewnêtrzne i zewnêtrzne zarz¹dzenia, instrukcje oraz procedury,
 obowi¹zuj¹ce upowa¿nienia, formalne zastêpstwa itp.,
 przyjête zakresy czynnoci i obowi¹zków,
 formalne ograniczenia uprawnieñ,
 hierarchiczna struktura organizacyjna jednostki,
 przyjête procedury autoryzacji wszystkich transakcji1.
Stosowanie tych, jak i wielu innych rodków sprawia, ¿e to, co dzieje siê
w samorz¹dzie terytorialnym, nie jest bezw³adn¹ mas¹ nieskoordynowanych
czynnoci, lecz uporz¹dkowanym dzia³aniem. Wszystkie te dzia³ania tworz¹
spójn¹ ca³oæ nazywan¹ systemem kontroli wewnêtrznej, a rodki, z których
z³o¿ony jest system kontroli, zwane s¹ mechanizmami kontrolnymi. We w³aciwie funkcjonuj¹cym systemie kontroli musz¹ funkcjonowaæ rozwi¹zania:
1) zapobiegaj¹ce problemom oraz b³êdom,
2) wykrywaj¹ce i raportuj¹ce problemy,
3) koryguj¹ce wykryte b³êdy i minimalizuj¹ce ich skutki2.

Samorz¹d województwa a jego cele
Ka¿dy organ administracji publicznej  w opisywanym przypadku samorz¹d województwa  d¹¿y do realizacji okrelonych celów. Cele te mog¹ byæ
ró¿nie zdefiniowane, w zale¿noci od przyjêtych priorytetów i specyfiki po1 Por. S. Jêdrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej, Comer, Toruñ 2005,
s. 3256.
2 Por. J. Jagielski, Kontrola w administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2006, s. 4773.
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szczególnych województw. Ogólnie stwierdziæ jednak mo¿na, ¿e marsza³ek
województwa, dzia³aj¹cy w imieniu zarz¹du województwa, d¹¿y do maksymalizacji wartoci swojej organizacji. Równoczenie zale¿y mu na mo¿liwie
wysokim poziomie bezpieczeñstwa prowadzonej dzia³alnoci. Z wymienionymi w ustawie o samorz¹dzie województwa3 zadaniami i celami (zadania
o charakterze wojewódzkim), które zarz¹d województwa realizuje, zwi¹zane s¹
okrelone kryteria oceny stosowane w procesie kontroli wewnêtrznej (art. 14).
Najczêciej na ka¿dym poziomie funkcjonowania administracji terytorialnej,
wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kryteria:
1. sprawnoæ organizacji  rozumiana jako zdolnoæ przystosowywania siê organu administracji publicznej do zmieniaj¹cych siê warunków otoczenia, np. do zmieniaj¹cych siê oczekiwañ klientów;
2. celowoæ  umiejêtnoæ podejmowania dzia³añ umo¿liwiaj¹cych osi¹ganie za³o¿onych rezultatów;
3. gospodarnoæ  osi¹gniêcie maksymalnej realizacji celu przy minimalnych nak³adach rodków;
4. rzetelnoæ  zgodnoæ dokumentacji ze stanem faktycznym;
5. legalnoæ  zgodnoæ okrelonego dzia³ania lub decyzji z obowi¹zuj¹cym prawem.
Istot¹ kontroli wewnêtrznej w samorz¹dzie województwa jest wiêc to, ¿e
pozwala ona na skuteczne i sprawne zarz¹dzanie jednostk¹ poprzez okrelenie narzêdzi pomocnych do jej przeprowadzenia oraz powo³anie osób za ni¹
odpowiedzialnych. W przypadku wykrycia ewentualnych nieprawid³owoci
daje mo¿liwoæ ich szybkiego skorygowania lub usuniêcia.

Osoby uczestnicz¹ce w systemie kontroli wewnêtrznej
Skutecznoæ i jakoæ systemu kontroli wewnêtrznej s¹ uzale¿nione
w du¿ej mierze od ludzi. Dlatego tak wa¿ne jest uwiadomienie sobie roli,
jak¹ poszczególne grupy pracowników pe³ni¹ w systemie kontroli wewnêtrznej4. Marsza³ek województwa, jako kierownik jednostki w myl znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, ponosi jednak najwiêksz¹ odpowiedzialnoæ za dzia³anie ka¿dego systemu i dlatego powinien siê identyfikowaæ
z ka¿dym problemem, jaki siê pojawi. Jako ¿e przyk³ad idzie góry, nastawienie kierownictwa jednostki do kontroli wewnêtrznej wp³ywa na sposób jej
traktowania przez pozosta³ych pracowników. Rol¹ kierownictwa jest wyznaczanie kierunków dzia³ania, kontrolowanie realizacji celów organu administracji publicznej oraz przekazywanie odpowiednich wytycznych kadrze kie3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. z 2001 r., nr 142,
poz. 1590 ze zm.).
4 Por. J. Jagielski, op. cit., s. 2456.
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rowniczej. Kadra ta z kolei deleguje ni¿ej czêæ odpowiedzialnoci za realizacjê wyznaczonych celów i egzekwuje ich wykonanie. Pozytywne nastawienie
kadry kierowniczej i w³aciwe motywowanie podleg³ych pracowników mog¹
tak¿e przes¹dziæ o efektywnoci systemu kontroli wewnêtrznej. Natomiast
rola audytorów wewnêtrznych, realizuj¹cych swoje zadania dla dobra województwa, jest chyba najbardziej oczywista. Polega ona przede wszystkim na
monitorowaniu dzia³ania i doskonaleniu systemu. Pozostali pracownicy w ramach pe³nionych obowi¹zków tak¿e stanowi¹ ogniwa systemu kontroli wewnêtrznej, bez których system nie móg³by funkcjonowaæ. Dlatego tak wa¿ne
jest uwiadomienie tego pracownikom, a nawet wskazanie wprost np. w kartach stanowisk pracy.
Warto zaznaczyæ, i¿ kontrola wewnêtrzna realizowana przez samorz¹d
województwa stanowi sumê systemów i procedur maj¹cych na celu:
 zapewnienie uporz¹dkowanej, gospodarnej, efektywnej, skutecznej i racjonalnej dzia³alnoci zgodnej z zadaniami samorz¹du województwa;
 zabezpieczenie zasobów przed stratami wynikaj¹cymi z marnotrawstwa,
nadu¿yæ, z³ego zarz¹dzania, b³êdów, oszustw oraz innych nieprawid³owoci;
 przestrzeganie ustaw, przepisów i regulacji prawnych oraz zarz¹dzeñ kierownictwa;
 opracowanie i prowadzenie rzetelnej, dok³adnej i sporz¹dzanej terminowo
ewidencji danych finansowych i zarz¹dczych oraz ujawnianie tych danych
w stosownych sprawozdaniach5.
Zbudowanie dobrze dzia³aj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej wymaga
podjêcia dzia³añ w okrelonej kolejnoci z zachowaniem przyjêtych i cile
okrelonych zasad postêpowania. Dzia³ania lub zaniechania wystêpuj¹ce na
wczeniejszych etapach mog¹ wywo³ywaæ negatywne skutki na etapach nastêpnych: pozostawienie wadliwego rodowiska kontroli spowoduje, ¿e procedury kontroli nie bêd¹ przestrzegane; niew³aciwe okrelenie celów sprawi,
¿e system nie bêdzie wspiera³ realizacji powierzonych jednostce zadañ; b³êdne okrelenie poziomu ryzyka doprowadzi do nieodpowiednich mechanizmów
kontroli (nadmiernych lub niewystarczaj¹cych); nieadekwatne mechanizmy
kontroli nie zmniejsz¹ ryzyka zagro¿eñ realizacji celów; brak nadzoru nad
systemem kontroli mo¿e spowodowaæ, ¿e nie zostanie ujawniony fakt niestosowania procedur b¹d ¿e s¹ one nieodpowiednie; niezapewnienie w³aciwego
przep³ywu potrzebnych informacji mo¿e przyczyniæ siê do podejmowania nietrafnych decyzji, m.in. co do systemu kontroli.

5 Por. S. Ka³u¿ny, Kontrola wewnêtrzna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
2008, s. 4565.
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Idea kontroli zarz¹dczej w jednostce sektora
finansów publicznych
Istotn¹ zmian¹ wprowadzon¹ do znowelizowanej ustawy o finansach publicznych6 jest wprowadzenie kontroli zarz¹dczej. Kontrolê zarz¹dcz¹ w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogó³ dzia³añ podejmowanych
dla zapewnienia realizacji celów i zadañ w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczêdny i terminowy. Podstaw¹ prawn¹ standardów kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych jest Komunikat Ministra Finansów7.
Celem standardów kontroli zarz¹dczej, realizowanych na poziomie samorz¹du województwa, jest promowanie wdra¿ania w sektorze finansów publicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli zarz¹dczej zgodnego z miêdzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzglêdnieniem specyficznych
zadañ jednostki, która j¹ wdra¿a i warunków, w jakich jednostka dzia³a.
Standardy te stanowi¹ dodatkowo uporz¹dkowany zbiór wskazówek, które
osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarz¹dczej powinny wykorzystywaæ do tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kontroli zarz¹dczej.
Celem kontroli zarz¹dczej w ka¿dym samorz¹dzie terytorialnym jest zapewnienie realizacji siedmiu strategicznych obszarów, do których nale¿y:
 zgodnoæ dzia³alnoci z przepisami prawa oraz procedurami wewnêtrznymi,
 skutecznoæ i efektywnoæ dzia³ania,
 wiarygodnoæ sprawozdañ,
 ochrona zasobów,
 przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postêpowania,
 efektywnoæ i skutecznoæ przep³ywu informacji,
 zarz¹dzanie ryzykiem.
Ponadto pojawi³y siê nowe obowi¹zki dla kierownika jednostki w ramach
kontroli zarz¹dczej. W myl zapisu art. 69 ustawy o finansach publicznych
zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarz¹dczej nale¿y do obowi¹zków:
1) ministra w kierowanych przez niego dzia³ach administracji rz¹dowej;
2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodnicz¹cego zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego;
3) kierownika jednostki (marsza³ka województwa).
G³ówne zadania marsza³ka województwa wynikaj¹ce z wprowadzenia
kontroli wewnêtrznej to te same obowi¹zki, które ci¹¿¹ na kierowniku z racji
powierzonej mu funkcji. Ró¿nica polega tylko na tym, ¿e obowi¹zki te
w systemie kontroli wewnêtrznej s¹ odpowiednio wyartyku³owane i uporz¹d6
7

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów
kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. M.F. z dnia 30 grudnia 2009 r.,
nr 15, poz. 84).
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kowane w kompletny system kontroli, co u³atwia kierownikowi wykonywanie
jego zadañ oraz stwarza mo¿liwoæ dokonania zewnêtrznej oceny jakoci
przez audyt wewnêtrzny lub zewnêtrzny. Kierownik ka¿dej jednostki (wójt,
burmistrz, prezydent miasta, starosta i marsza³ek województwa) obowi¹zany
jest odpowiednio zorganizowaæ pracê jednostki, przyj¹æ w³aciwy sposób zarz¹dzania t¹ jednostk¹, zatrudniaæ pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, upowszechniaæ zachowania etyczne wród pracowników i kierownictwa;
jednym s³owem  zadbaæ o odpowiedni poziom rodowiska kontroli kierowanej
przez siebie jednostki. Marsza³ek województwa powinien rozwa¿yæ, co mo¿e
przeszkodziæ w realizacji tych celów i jakie to bêdzie mia³o znaczenie dla
jednostki. Oznacza to, ¿e powinien zidentyfikowaæ ryzyko kontroli, jego
prawdopodobieñstwo i znaczenie, jakie ma ono dla realizacji celów jednostki8. Stosownie do dokonanej oceny ryzyka powinien podj¹æ odpowiednie dzia³ania zaradcze w postaci mechanizmów kontroli ograniczaj¹cych ryzyko niewykonania powierzonych jednostce zadañ.
Z tego wynika, ¿e wprowadzenie obowi¹zku kontroli wewnêtrznej i audytu nie jest ¿adnym dodatkowym zadaniem dla danej jednostki, lecz instrumentem sprawiaj¹cym, ¿e jednostki publiczne bêd¹ dzia³a³y w sposób efektywny i jakoæ tego dzia³ania da siê sprawdziæ. Wyartyku³owanie w ustawie
obowi¹zków kierownika jednostki mobilizuje go do zracjonalizowania zarz¹dzania jednostk¹ wed³ug sprawdzonych miêdzynarodowych standardów. Takie dzia³ania pozwol¹ na dokonanie oceny sposobu i stopnia realizacji tych
obowi¹zków przez audyt lub kontrolê. Efektywnoæ takich kontroli bêdzie
nieporównanie wy¿sza od dotychczasowych kontroli (tradycyjnych), z zasady
ograniczaj¹cych siê do badania legalnoci i zalecaj¹cych raczej usuwanie
objawów ni¿ przyczyn nieprawid³owoci.

Rola audytu wewnêtrznego
Audyt wewnêtrzny w samorz¹dzie województwa jest dzia³alnoci¹ niezale¿n¹ i obiektywn¹, której celem jest wspieranie ministra kieruj¹cego dzia³em lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadañ przez systematyczn¹
ocenê kontroli zarz¹dczej oraz czynnoci doradcze (art. 272 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych). Ocena ta dotyczy w szczególnoci adekwatnoci,
skutecznoci i efektywnoci kontroli zarz¹dczej w dziale administracji rz¹dowej lub danego samorz¹du lokalnego, w tym samorz¹du województwa.
Minister Finansów okreli³ w formie komunikatu i og³osi³ w Dzienniku
Urzêdowym Ministra Finansów standardy audytu wewnêtrznego dla jedno8 Por. J. Hausner (red.), Administracja publiczna, zagadnienia ogólne, PWN, Warszawa
2008, s. 4569.
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stek sektora finansów publicznych, zgodne z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnêtrznego. Audyt wewnêtrzny w samorz¹dzie województwa prowadzi audytor wewnêtrzny zatrudniony w jednostce albo us³ugodawca niezatrudniony w jednostce. Kieruje siê on przy tym wskazówkami
zawartymi w standardach audytu wewnêtrznego.
W jednostce samorz¹du terytorialnego zadania przypisane kierownikowi
jednostki zwi¹zane z audytem wewnêtrznym wykonuj¹ odpowiednio: wójt,
burmistrz, prezydent miasta oraz przewodnicz¹cy zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego. W omawianym obszarze za takie dzia³ania odpowiada
marsza³ek województwa. Kierownik komórki audytu wewnêtrznego podlega
bezporednio marsza³kowi, a w urzêdzie administracji rz¹dowej, w którym
tworzy siê stanowisko dyrektora generalnego urzêdu  dyrektorowi generalnemu w zakresie okrelonym odrêbnymi ustawami. Rozwi¹zanie stosunku
pracy ani zmiana warunków p³acy i pracy kierownika komórki audytu wewnêtrznego ministerstwa oraz jednostki w dziale nie mo¿e nast¹piæ bez zgody w³aciwego komitetu audytu. Marsza³ek województwa, a w urzêdzie administracji rz¹dowej, w którym tworzy siê stanowisko dyrektora generalnego
urzêdu  dyrektor generalny zapewnia warunki niezbêdne do niezale¿nego,
obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnêtrznego, w tym gwarantuje organizacyjn¹ odrêbnoæ komórki audytu wewnêtrznego oraz ci¹g³oæ
prowadzenia audytu wewnêtrznego w jednostce.
Audytor wewnêtrzny, dzia³aj¹cy w imieniu marsza³ka, ma prawo wstêpu
do pomieszczeñ jednostki oraz wgl¹du do wszelkich dokumentów, informacji
i danych oraz innych materia³ów zwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostki,
w tym utrwalonych na elektronicznych nonikach danych, jak równie¿ do
sporz¹dzania ich kopii, odpisów, wyci¹gów, zestawieñ lub wydruków z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Pracownicy jednostki
s¹ obowi¹zani udzielaæ informacji i wyjanieñ, a tak¿e sporz¹dzaæ i potwierdzaæ kopie, odpisy, wyci¹gi lub zestawienia (art. 282 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
Audyt wewnêtrzny przeprowadza siê na podstawie rocznego planu audytu wewnêtrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza tym planem. Do
koñca roku kierownik komórki audytu wewnêtrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu
na nastêpny rok. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu
stanowi¹ (udostêpnian¹ na wniosek) informacjê publiczn¹ w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej9. Informacji publicznej nie stanowi¹ inne dokumenty wytworzone przez audytora
wewnêtrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnêtrznego.
9 Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r.,
nr 112, poz. 1198 z pón. zm.).
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Minister Finansów okreli³ w drodze rozporz¹dzenia10 szczegó³owy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnêtrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnêtrznego, w szczególnoci:
 sposób sporz¹dzania oraz elementy planu audytu,
 sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnêtrznego,
 sposób sporz¹dzania oraz elementy wyników audytu wewnêtrznego,
 sposób sporz¹dzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu,
 tryb przeprowadzania audytu wewnêtrznego zleconego,
 tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnêtrznego.
Audytorem wewnêtrznym dzia³aj¹cym w imieniu marsza³ka województwa i realizuj¹cym zadania wynikaj¹ce z art. 286 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych mo¿e byæ osoba, która:
1) ma obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub innego pañstwa, którego obywatelom, na podstawie umów miêdzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przys³uguje prawo podjêcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych oraz korzysta z pe³ni praw
publicznych;
3) nie by³a karana za umylne przestêpstwo lub umylne przestêpstwo
skarbowe;
4) posiada wy¿sze wykszta³cenie;
5) posiada nastêpuj¹ce kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnêtrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment
(CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) z³o¿y³a w latach 20032006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnêtrznego przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Ministra
Finansów, lub
c) uprawnienia bieg³ego rewidenta, lub
d) dwuletni¹ praktykê w zakresie audytu wewnêtrznego i legitymuje siê
dyplomem ukoñczenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnêtrznego, wydanym przez jednostkê organizacyjn¹, która w dniu wydania dyplomu by³a uprawniona, zgodnie z odrêbnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
10 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania
i dokumentowania audytu wewnêtrznego (Dz.U. z 2010 r., nr 21, poz. 108).
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Do przeprowadzania audytu wewnêtrznego w jednostce samorz¹du terytorialnego, w tym w jej jednostkach organizacyjnych, audytora wewnêtrznego zatrudnionego w urzêdzie jednostki samorz¹du terytorialnego upowa¿nia
odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodnicz¹cy zarz¹du
jednostki samorz¹du terytorialnego (marsza³ek województwa). W przypadku,
gdy do przeprowadzenia audytu wewnêtrznego konieczne jest dokonanie
czynnoci w innych jednostkach w dziale, minister kieruj¹cy dzia³em mo¿e
upowa¿niæ audytora wewnêtrznego zatrudnionego w ministerstwie do ich
dokonania11 . Natomiast w przypadku, gdy do przeprowadzenia audytu wewnêtrznego konieczne jest dokonanie czynnoci w jednostce podleg³ej lub
nadzorowanej, kierownik jednostki nadrzêdnej lub nadzoruj¹cej mo¿e upowa¿niæ audytora wewnêtrznego zatrudnionego w tej jednostce do ich dokonania. Jednak gdy do przeprowadzenia audytu wewnêtrznego konieczne jest
dokonanie czynnoci w jednostkach organizacyjnych stanowi¹cych aparat pomocniczy kierowników zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wojewódzkich,
wojewoda do ich dokonania mo¿e upowa¿niaæ audytora wewnêtrznego zatrudnionego w urzêdzie wojewódzkim.
W samorz¹dzie województwa funkcjonuj¹ okrelone zasady dzia³ania
i przyjête procedury, jak np. procedura akceptacji wydatków i kontrola kosztów czy procesów rekrutacyjnych, które s³u¿¹ osi¹gniêciu okrelonych celów
i wyników. Jednak samo istnienie i funkcjonowanie zasad dzia³ania i procedur nie zagwarantuje pe³nego sukcesu danej jednostce, jeli nie bêd¹ im
towarzyszyæ odpowiednie mechanizmy kontroli zarz¹dczych. St¹d rodzi siê
koniecznoæ ochrony posiadanych zasobów oraz sprawowania odpowiedniego
systemu kontroli, realizowanego przez przyjête w jednostce mechanizmy
kontrolne oraz personalnie sprawowane przez osoby wyznaczone do dzia³añ
kontrolnych i nadzorczych.

Podsumowanie
System kontroli wewnêtrznej, za który odpowiada marsza³ek województwa, ma podstawowe znaczenie w nowoczesnym systemie zarz¹dzania oraz
efektywnym osi¹ganiu zadañ i celów strategicznych ka¿dej jednostki. S³abe
kontrole wewnêtrzne zawsze prowadz¹ do wyst¹pienia niepo¿¹danych zjawisk, nadu¿yæ i tym samym nara¿aj¹ jednostkê na straty. Przyk³adem mo¿e
byæ nieefektywna kontrola w obszarze akceptacji wydatków, polegaj¹ca na
akceptacji wszystkich wydatków na wysokim szczeblu w jednostce. Mog³oby
11 Por. K. Knedler (red.), M. Stasik, Audyt wewnêtrzny w praktyce. Audyt operacyjny
i finansowy, Polska Akademia Rachunkowoci, £ód 2005, s. 98132.
12 Por. T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnêtrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 78105.
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siê wydawaæ, ¿e taka kontrola jest najlepsza12. Niemniej takie ustawienie
kontroli powoduje nieefektywne wykorzystanie czasu pracowników na wysokich szczeblach w strukturze, którzy to z racji swoich stanowisk maj¹ innego
typu zadania i odpowiedzialnoæ. Ponadto, aby w³aciwie zaakceptowaæ
wszystkie wydatki, musieliby ka¿dorazowo kontaktowaæ siê z innymi pracownikami w celu uzyskania odpowiednich wyjanieñ co do zasadnoci danego wydatku. Efektywne rozwi¹zania w tym obszarze sugeruj¹ stosowanie
limitów akceptacji na odpowiednich szczeblach w strukturze organizacyjnej
w zale¿noci od skali ponoszonych wydatków, rednich kwot w danych kategoriach wydatków, skomplikowania struktury organizacyjnej itp.
Zmiany wewn¹trz ka¿dej jednostki i w jej otoczeniu gospodarczym powoduj¹, ¿e system kontroli wewnêtrznej z czasem ewoluuje. Jedn¹ z koniecznoci
jest ci¹g³y monitoring, czy na pewno system dzia³a prawid³owo, efektywnie
i jest dostosowany do aktualnych potrzeb jednostki. Samorz¹dy województw
równie¿ ulegaj¹ dynamicznemu rozwojowi i ewaluacji. Takim narzêdziem
wspieraj¹cym proces monitorowania i oceny systemu kontroli wewnêtrznej
jest audyt wewnêtrzny. Zgodnie ze wspomnianymi powy¿ej standardami,
audyt wewnêtrzny pomaga ka¿dej organizacji w osi¹ganiu jej celów poprzez
systematyczne i zdyscyplinowane podejcie do oceny i doskonalenia skutecznoci procesów zarz¹dzania ryzykiem, kontroli i ³adu korporacyjnego.
Co ta definicja oznacza w praktyce? Rol¹ audytu wewnêtrznego w samorz¹dzie województwa jest niezale¿ne monitorowanie, weryfikacja i ocena
skutecznoci procesów zarz¹dzania ryzykiem, kontroli i ³adu korporacyjnego.
W konsekwencji audyt wewnêtrzny wspomaga system kontroli wewnêtrznej
poprzez niezale¿ne spojrzenie na funkcjonowanie, adekwatnoæ i efektywnoæ kontroli, czyli ocenê istnienia i dzia³ania systemu kontroli wewnêtrznej.
Widaæ tutaj cis³e korelacje ³¹cz¹ce oba zjawiska. Audyt wewnêtrzny z jednej
strony mo¿e weryfikowaæ zgodnoæ dzia³añ w obszarze akceptacji wydatków
z wewnêtrznymi regulacjami wszystkich samorz¹dów, a z drugiej rekomendowaæ zmiany dotycz¹ce limitów akceptacji na poszczególnych szczeblach
zarz¹dzania.

Summary
Tasks control and internal audit in the local government
Key words: control, internal audit, auditor, local government, public information.

Local government units shall endeavor to achieve the objectives. These
goals are often defined differently. They express themselves in the pursuit of
the activities undertaken in full compliance with the law (principle of legali-
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ty) and ensuring that the financial policy is implemented fairly and transparently. A useful tool for achieving these goals is an effective system of internal control and internal audit. Both of these mechanisms to support the
head of the public finance sector in the correct manner of execution of tasks.
Internal audit, together with the control system helps any organization in
achieving its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to
evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and
corporate governance.
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Wp³yw ewolucji prawa wyborczego na zmiany
zachodz¹ce na scenie politycznej Ukrainy
W okresie niepodleg³oci na Ukrainie bardzo czêsto dochodzi³o do zmiany
przepisów w prawie wyborczym. W szczególnoci dotyczy³y one systemu wyborczego do Rady Najwy¿szej Ukrainy. Warto podkreliæ, i¿ poza jednym
wyj¹tkiem ka¿da kolejna elekcja parlamentarna odbywa³a siê na podstawie
nowej ordynacji wyborczej. Celem artyku³u jest ukazanie, w jakim stopniu
zmiany ordynacji wyborów parlamentarnych wp³ywa³y na zmiany zachodz¹ce na ukraiñskiej scenie politycznej. Przybli¿one zostan¹ rozwi¹zania prawne, które spowodowa³y wzrost znaczenia partii politycznych w ¿yciu politycznym Ukrainy, a tak¿e i te, które wp³ynê³y na ograniczenie lub zwiêkszenie
liczby ugrupowañ politycznych reprezentowanych w parlamencie. Znaczna
uwaga zosta³a powiêcona przepisom ordynacji wyborczej z 2011 r., której
zasadniczym celem by³o zapewnienie obozowi w³adzy zwyciêstwa w wyborach parlamentarnych 2012 r. Analizie poddane zosta³y nastêpuj¹ce akty
prawne: ustawa Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o wyborze
deputowanych ludowych USRR z dnia 27 padziernika 1989 r.1, ustawa
Ukrainy o wyborze deputowanych ludowych Ukrainy z dnia 18 listopada
1993 r.2, ustawa Ukrainy o wyborze deputowanych ludowych Ukrainy z dnia
24 wrzenia 1997 r.3, ustawa Ukrainy o wyborze deputowanych ludowych
Ukrainy z dnia 18 padziernika 2001 r.4, ustawa Ukrainy o wyborze deputowanych ludowych Ukrainy z dnia 25 marca 2004 r.5, a tak¿e obecnie obwi¹1 Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 27 æîâòíÿ 1989, Â³äîìîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ (dalej: ÂÂÐ) äîäàòîê äî ¹ 1,
ñò. 626 ç íàñòóïíèìè çì³íàìè.
2 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 18 ëèñòîïàäà 1993 ð., ÂÂÐ ¹ 48,
ñò. 455 ç íàñòóïíèìè çì³íàìè.
3 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 24 âåðåñíÿ 1997 ð., ÂÂÐ ¹ 43, ñò. 280.
4 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 18 æîâòíÿ 2001 ð, ÂÂÐ ¹ 5152,
ñò. 265 ç íàñòóïíèìè çì³íàìè.
5 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 25 áåðåçíÿ 2004 ð., ÂÂÐ ¹ 2728,
ñò. 366 ç íàñòóïíèìè çì³íàìè (Ðåäàêö³ÿ çàêîíó â³ä 7 ëèïíÿ 2005 ð., ÂÂÐ ¹ 3839, ñò. 449).
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zuj¹ca ustawa Ukrainy o wyborze deputowanych ludowych Ukrainy z dnia
21 listopada 2011 r.6 Skoncentrujê siê przede wszystkim na tych rozwi¹zaniach prawnych, które wywar³y najwiêkszy wp³yw na ewolucjê ukraiñskiej
sceny politycznej.
Rada Najwy¿sza Ukrainy I kadencji zosta³a wy³oniona w marcu 1990 r.,
a wiêc w okresie, gdy istnia³ jeszcze Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wybory do ówczesnej Rady Najwy¿szej USRR odby³y siê na podstawie ustawy Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej o wyborze
deputowanych ludowych USRR uchwalonej dnia 27 padziernika 1989 r.7
Ordynacja mia³a za zadanie m.in. przybli¿yæ prawo wyborcze do zasad demokratycznych8. Wybory odbywa³y siê w okrêgach jednomandatowych (art. 1),
a w ka¿dym z nich mia³o byæ zarejestrowanych co najmniej dwóch kandydatów (art. 35). O zdobyciu mandatu decydowa³o uzyskanie wiêkszoci bezwzglêdnej, ponadto musia³ byæ spe³niony warunek co najmniej 50-procentowej frekwencji (art. 50). W przypadku, gdy ¿aden z kandydatów nie uzyska³
wymaganej wiêkszoci, przeprowadzane by³o powtórne g³osowanie z udzia³em dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów, a o uzyskaniu mandatu decydowa³a wiêkszoæ wzglêdna (art. 54). Prawo do zg³aszania kandydatów na deputowanych uzyska³y zespo³y pracownicze, organizacje
spo³eczne, zespo³y pracownicze szkó³ zawodowo-technicznych, szkó³ rednich
specjalnych i szkó³ wy¿szych, a tak¿e zebrania wyborców oraz ¿o³nierze poszczególnych jednostek wojskowych (art. 10)9.
Warto podkreliæ, i¿ ordynacja z 1989 r. nie wymienia³a partii politycznych
wród podmiotów uprawnionych do zg³aszania kandydatów na deputowanych.
Ten stan rzeczy uleg³ zmianie wraz z uchwaleniem w dniu 18 listopada 1993 r.
ustawy o wyborze deputowanych ludowych Ukrainy10. W myl przepisów
nowej ordynacji wyborczej prawo do zg³aszania kandydatów uzyska³y partie
polityczne oraz ich koalicje, a mog³y tego dokonaæ za porednictwem swoich
orodków regionalnych (art. 23 ust 1). Ponadto powy¿sze prawo przys³ugiwa³o zespo³om pracowniczym oraz grupie co najmniej 10 wyborców. W procesie
zg³aszania kandydatów w uprzywilejowanej sytuacji znalaz³y siê te dwa
ostatnie podmioty. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e sporód ³¹cznej liczby 5609 kandydatów, partie polityczne zg³osi³y zaledwie 616 (10,98%). W przypadku grup
wyborców ta liczba wynios³a a¿ 3495 (62,31%), za w przypadku zespo³ów
6
7

Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 21 ëèñòîïàäà 2011 ð., ¹ 4061VI.
Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäÿíñüêî¿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ðåñïóáë³êè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â
Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 27 æîâòíÿ 1989, ÂÂÐ äîäàòîê äî ¹ 1, ñò. 626 ç íàñòóïíèìè çì³íàìè.
8 W. Baluk, Kszta³towanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej
(19872004), Wroc³aw 2006, s. 253254.
9 Wymienione podmioty otrzyma³y równie¿ prawo uczestniczenia w tworzeniu komisji
wyborczych (art. 7).
10 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 18 ëèñòîïàäà 1993 ð., ÂÂÐ ¹ 48,
ñò. 455 ç íàñòóïíèìè çì³íàìè.
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pracowniczych 1498 (26,71%)11. Wybór parlamentarzystów, tak jak i wczeniej,
odbywa³ siê w okrêgach jednomandatowych, a o uzyskaniu mandatu decydowa³a wiêkszoæ bezwzglêdna. Ponadto, aby kandydat uzyska³ mandat deputowanego, musia³ byæ spe³niony warunek co najmniej 50% frekwencji (art. 43
ust. 4). Jednak w odró¿nieniu od poprzedniej ordynacji o uzyskaniu mandatu
w drugiej turze decydowa³o uzyskanie wiêkszoci bezwzglêdnej przy co najmniej 50% frekwencji (art. 48). Powy¿sze rozwi¹zania spowodowa³y, i¿ podczas powtórnego g³osowania nie uda³o siê wy³oniæ zwyciêzcy a¿ w 112 okrêgach jednomandatowych. W 92 okrêgach by³o to spowodowane oddaniem
znacznej liczby g³osów przeciwko obu kandydatom, w zwi¹zku z czym ¿aden
z nich nie uzyska³ wiêkszoci bezwzglêdnej. Natomiast o braku rozstrzygniêcia w 20 okrêgach zadecydowa³a niska frekwencja12. Warunki, które musia³y
zostaæ spe³nione w celu uzyskania mandatu, spowodowa³y, i¿ do koñca kadencji nie uda³o siê wy³oniæ ca³ego sk³adu Rady Najwy¿szej13.
Rezultatem uprzywilejowania w procesie wyborczym zespo³ów pracowniczych i grup wyborczych by³ fakt, ¿e wiêkszoæ miejsc w Radzie Najwy¿szej
II kadencji zajêli kandydaci bezpartyjni. Sporód 403 parlamentarzystów zaledwie 176 by³o reprezentantami partii politycznych14. Ponadto, co warte jest
podkrelenia, czêæ partyjna nowo wybranego parlamentu charakteryzowa³a siê znacznym rozdrobnieniem politycznym, gdy¿ w Radzie Najwy¿szej
zasiedli reprezentanci a¿ 14 partii politycznych. Mandaty zdoby³y nastêpuj¹ce ugrupowania: Komunistyczna Partia Ukrainy, Ch³opska Partia Ukrainy,
Socjalistyczna Partia Ukrainy, Ludowy Ruch Ukrainy, Ukraiñska Partia Republikañska, Kongres Ukraiñskich Nacjonalistów, Demokratyczna Partia
Ukrainy, Chrzecijañsko-Demokratyczna Partia Ukrainy, Ukraiñska Konserwatywna Partia Republikañska, Partia Pracy, Partia Demokratycznego Odrodzenia Ukrainy, Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy, Obywatelski Kongres Ukrainy oraz Partia Ekonomicznego Odrodzenia Krymu15. Obecnoæ
w ukraiñskim parlamencie znacznej liczby deputowanych bezpartyjnych negatywnie wp³ywa³a na proces kszta³towania siê systemu partyjnego Ukrainy.
Brak identyfikacji politycznej wród du¿ej czêci cz³onków Rady Najwy¿szej
sprzyja³ zawieraniu porozumieñ na podstawie interesów poszczególnych grup
regionalnych16. Nale¿y podkreliæ, i¿ wa¿niejsz¹ rolê na scenie politycznej
11 ². Êðåñ³íà, ª. Ïåðåãóäà, Ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè â Óêðà¿í³: ïðàâîâ³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðîáëåìè, Êè¿â
2003, s. 46. Por. J. Krawulski, Wybory parlamentarne i prezydenckie u wschodnich s¹siadów
Polski w latach 19921995 (Litwa, Rosja, Ukraina, Bia³oru), Poznañ 1995, s. 71.
12 J. Krawulski, op.cit., s. 72.
13 Í. Áîãàøåâà, Þ. Êëþ÷êîâñüêèé, Ë. Êîë³ñåöüêà, Åâîëþö³ÿ âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè
(19892006). Äåÿê³ àñïåêòè, Êè¿â 2006, s. 1516.
14 Zgodnie ze stanem z grudnia 1994 r.
15 À. Á³ëîóñ, Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè: ðîçòàøóâàííÿ ñèë ³ ïåðñïåêòèâè ïàðò³é, Íîâà ïîë³òèêà
÷åðâåíü-ëèïåíü 1995, s. 30.
16 T.A. Olszañski, Ukraiñska scena polityczna, Wiê 1996, nr 10 (456), s. 31.
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Ukrainy odgrywa³y wówczas nie partie polityczne, ale bezpartyjna partia
w³adzy.
O zwiêkszeniu znaczenia partii politycznych w ¿yciu politycznym Ukrainy i w³aciwym rozwoju systemu partyjnego mia³y zadecydowaæ m.in. zmiany, które wprowadzano w kolejnych latach niepodleg³oci pañstwa. W tym
kontekcie nale¿y przywo³aæ now¹ ordynacjê wyborcz¹ uchwalon¹ przez
Radê Najwy¿sz¹ w dniu 24 wrzenia 1997 r.17 Bardzo istotne by³o wprowadzenie wiêkszociowo-proporcjonalnego systemu wyborczego. Odt¹d wed³ug
zasady wiêkszociowej obsadzano tylko po³owê mandatów w parlamencie,
a o ich uzyskaniu decydowa³a ju¿ wiêkszoæ wzglêdna. Jednoczenie nale¿y
zaznaczyæ, i¿ zrezygnowano z wymogu 50% frekwencji. Druga po³owa mandatów by³a natomiast dzielona miêdzy listy krajowe zg³oszone przez partie
polityczne lub koalicje partii politycznych (art. 1 ust. 2). W podziale tych
mandatów mog³y wzi¹æ udzia³ tylko te ugrupowania, które pokona³y 4-procentowy próg wyborczy (art. 42 ust. 6). W wietle art. 5 prawo zg³aszania
kandydatów w okrêgach jednomandatowych przys³ugiwa³o obywatelom
Ukrainy, którzy mogli tego dokonaæ samodzielnie lub przy pomocy partii
politycznych, koalicji wyborczych, zebrañ obywateli oraz zespo³ów pracowniczych. W przypadku okrêgu wielomandatowego prawo do zg³aszania list krajowych uzyska³y jedynie partie polityczne i koalicje wyborcze (art. 21 ust. 1)18.
Wprowadzenie systemu mieszanego spowodowa³o, i¿ w wyniku wyborów
parlamentarnych 1998 r. reprezentanci partii politycznych obsadzili zdecydowan¹ wiêkszoæ miejsc w Radzie Najwy¿szej. £¹cznie uzyskali ponad 3/4
mandatów. Proporcjonalna czêæ wyborów odegra³a równie¿ wa¿n¹ rolê
w zakresie ograniczenia rozdrobnienia partyjnego w parlamencie. Próg wyborczy pokona³o osiem ugrupowañ: Komunistyczna Partia Ukrainy, Ludowy
Ruch Ukrainy, Koalicja Wyborcza Socjalistycznej Partii Ukrainy i Ch³opskiej
Partii Ukrainy O Prawdê, o Lud, o Ukrainê!, Partia Zielonych Ukrainy,
Partia Ludowo-Demokratyczna, Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie Hromada,
Postêpowa Socjalistyczna Partia Ukrainy oraz Socjaldemokratyczna Partia
Ukrainy (Zjednoczona)19. Niestety powy¿sze osi¹gniêcie, a wiêc zmniejszenie
rozdrobnienia parlamentarnego, zosta³o w znacznym stopniu zniweczone
przez wiêkszociow¹ czêæ wyborów. Otó¿ wyniki wyborów w okrêgach jednomandatowych spowodowa³y, i¿ w Radzie Najwy¿szej Ukrainy zasiedli przedstawiciele a¿ 21 ugrupowañ politycznych20, a ponadto 101 deputowanych
17 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 24 âåðåñíÿ 1997 ð., ÂÂÐ 1997,
¹ 43, ñò. 280).
18 Warto odnotowaæ, i¿ ordynacja zezwoli³a na jednoczesne kandydowanie z listy krajowej
i w okrêgu jednomandatowym (art. 20 ust. 3).
19 Zob. Ï³äñóìêè ãîëîñóâàííÿ ïî ïàðò³ÿõ (âèáîð÷èõ áëîêàõ ïàðò³é), [online] <http://
www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0>.
20 Poza ugrupowaniami, które pokona³y próg wyborczy, w parlamencie swoich reprezentantów mia³y nastêpuj¹ce formacje polityczne: Agrarna Partia Ukrainy, Koalicja Wyborcza
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bezpartyjnych21. Nale¿y przy tym podkreliæ, i¿ liczba bezpartyjnych parlamentarzystów w porównaniu do wyników elekcji sprzed czterech lat wydatnie zmala³a, a decyduj¹cy wp³yw na to bez w¹tpienia mia³o przyjêcie mieszanego systemu wyborczego. O tym, ¿e nowe przepisy prawa wyborczego
wywar³y znaczny wp³yw na zmiany zachodz¹ce na scenie politycznej Ukrainy, wiadczy równie¿ fakt, ¿e wiele partii z myl¹ o elekcji parlamentarnej
przyst¹pi³o do tworzenia koalicji wyborczych, które mia³y byæ gwarancj¹
pokonania klauzuli zaporowej. W wyborach wziê³o udzia³ a¿ 9 koalicji, które
³¹cznie skupi³y 19 partii politycznych22.
Ustawa Ukrainy o wyborach deputowanych ludowych Ukrainy z dnia 18
padziernika 2001 r. kontynuowa³a proces zwiêkszania roli partii politycznych w procesie wyborczym. Do najistotniejszych zmian, które wprowadzi³a
nowa ordynacja wyborcza nale¿y zaliczyæ uniemo¿liwienie zg³aszania kandydatów na deputowanych przez zebrania wyborców oraz zespo³y pracownicze.
W wietle art. 9 obywatele Ukrainy mogli zg³aszaæ kandydatów samodzielnie
lub za porednictwem ju¿ tylko partii politycznych oraz ich koalicji. Warto
tak¿e zwróciæ uwagê, i¿ ordynacja zapewni³a przedstawicielom partii politycznych miejsce w sk³adzie okrêgowych komisji wyborczych (art. 20)23.
Utrzymanie systemu proporcjonalno-wiêkszociowego z 4-procentowym progiem wyborczym dla list krajowych sprzyja³o, tak jak i cztery lata wczeniej,
tworzeniu koalicji wyborczych. Warto odnotowaæ, i¿ w sk³ad 12 koalicji
uczestnicz¹cych w wyborach parlamentarnych 2002 r. wesz³y ³¹cznie a¿ 42
partie polityczne. Na indywidualny udzia³ zdecydowa³a siê tylko 1/3 partii.
Próg wyborczy zdo³a³o pokonaæ 6 ugrupowañ politycznych: Koalicja Wyborcza
Wiktora Juszczenki Nasza Ukraina, Komunistyczna Partia Ukrainy, Koalicja Wyborcza O Jedyn¹ Ukrainê!, Koalicja Wyborcza Julii Tymoszenko,
Socjalistyczna Partia Ukrainy oraz Socjaldemokratyczna Partia Ukrainy
(Zjednoczona)24. Niestety, podobnie jak podczas poprzedniej elekcji to, czego
dokona³y wyniki wyborów proporcjonalnych na polu ograniczenia rozdrobnieFront Narodowy, partia Reformy i Porz¹dek, Koalicja Wyborcza Naprzód, Ukraino!, Koalicja
Wyborcza Partia Pracy i Liberalna Partia  RAZEM!, Chrzecijañsko-Demokratyczna Partia
Ukrainy, Partia Regionalnego Odrodzenia Ukrainy, Koalicja Partii Demokratycznych  NEP
(W³adza Ludu, Gospodarka, Porz¹dek), Koalicja Wyborcza Pracuj¹ca Ukraina, Koalicja
S£On  Zjednoczenie Spo³eczno-Liberalne, Ogólnoukraiñska Partia Pracuj¹cych, Koalicja Wyborcza Mniej S³ów oraz partia Zwi¹zek.
21 Óêðà¿íñüê³ ë³â³: ì³æ ëåí³í³çìîì ³ ñîö³àë-äåìîêðàò³ºþ, çà ðåä. Î. Ãàðàíÿ, Î. Ìàéáîðîäè, Êè¿â
2000, s. 123.
22 R. Gortat, Ukraiñskie wybory. Elekcja parlamentarna 98 a partie polityczne, Warszawa
1998, s. 60.
23 Zgodnie z przepisami poprzedniej ordynacji, partie polityczne oraz ich koalicje, które
zarejestrowa³y w danym okrêgu wyborczym swojego kandydata na deputowanego, mog³y mieæ
tylko przedstawiciela przy okrêgowej komisji wyborczej  swego rodzaju obserwatora. Zob.
Í. Áîãàøåâà, Þ. Êëþ÷êîâñüêèé, Ë. Êîë³ñåöüêà, op.cit., s. 72.
24 Zob. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ/Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ â áàãàòîìàíäàòíîìó îêðóç³ (ïî
ïàðò³ÿõ), <http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v>.
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nia politycznego w parlamencie, zosta³o w znacznym stopniu zmarnowane
przez wyniki wyborów w okrêgach jednomandatowych. Poza ugrupowaniami,
które pokona³y próg wyborczy, w Radzie Najwy¿szej zasiedli przedstawiciele
jeszcze czterech formacji politycznych25, a co istotniejsze  w jej ³awach
zasiad³o równie¿ 94 deputowanych bezpartyjnych.
Nale¿y podkreliæ, i¿ brak zgody prezydenta £eonida Kuczmy na zmianê
ordynacji wyborczej z mieszanej na proporcjonaln¹, za czym opowiada³a siê
Rada Najwy¿sza III kadencji, przyniós³ oczekiwane przez niego skutki. Otó¿
najliczniejszej frakcji w parlamencie nie utworzy³a opozycyjna Koalicja Wiktora Juszczenki Nasza Ukraina, która uzyska³a najwiêksz¹ liczbê g³osów
(23,57%), lecz wspieraj¹ca prezydenta Koalicja Wyborcza Za Jedyn¹ Ukrainê! (11,77%)26. W sk³ad utworzonej przez Nasz¹ Ukrainê frakcji wesz³o
119 deputowanych, podczas gdy w szeregach Jedynej Ukrainy znalaz³o siê
a¿ 175 deputowanych27. Na utworzenie tak licznej frakcji przez proprezydenck¹ koalicjê pozwoli³o zdobycie przez ni¹ du¿ej liczby mandatów w okrêgach jednomandatowych oraz przyci¹gniêcie do swoich szeregów wielu deputowanych bezpartyjnych. Tak wiêc chocia¿ Nasza Ukraina cieszy³a siê
dwukrotnie wiêksz¹ popularnoci¹ wród spo³eczeñstwa od proprezydenckiej
Za Jedyn¹ Ukrainê!, to jednak nie sta³a siê najliczniejsz¹ formacj¹ polityczn¹ w parlamencie. Konsekwencj¹ wprowadzenia systemu proporcjonalnego
w miejsce systemu mieszanego bez w¹tpienia by³by zupe³nie inny uk³ad si³
w nowo wybranym parlamencie. Przeprowadzenie ca³ociowych wyborów na
zasadzie proporcjonalnoci by³oby niekorzystne dla obozu w³adzy.
Wprowadzenie systemu mieszanego w miejsce systemu wiêkszociowego
by³o zmian¹ id¹c¹ w dobrym kierunku. Jednoczenie wyniki wyborów z lat
1998 i 2002 oraz ukszta³towany uk³ad si³ w parlamencie potwierdza³y potrzebê dalszych zmian w prawie wyborczym Ukrainy. Takie zmiany zosta³y wprowadzone przez ustawê Ukrainy o wyborze deputowanych Ukrainy z dnia
25 marca 2004 r. Nowa ordynacja w miejsce systemu mieszanego wprowadzi³a system proporcjonalny (art. 1 ust. 1), za prawo zg³aszania kandydatów na
deputowanych zachowa³y ju¿ tylko partie polityczne i koalicje wyborcze (art. 1
ust. 2). Prawo do podzia³u mandatów otrzyma³y te partie i koalicje, które
pokona³y 3-procentowy próg wyborczy (art. 1 ust. 4, art. 96 ust. 3)28. W wyniku wyborów parlamentarnych 2006 r. przeprowadzonych na podstawie ordynacji proporcjonalnej do Rady Najwy¿szej Ukrainy dosta³o siê ju¿ tylko piêæ
ugrupowañ politycznych: Partia Regionów, Koalicja Julii Tymoszenko, Koali25 By³y to: Koalicja Wyborcza Demokratyczna Partia Ukrainy  Zwi¹zek Demokratyczny,
Koalicja Wyborcza Jednoæ, Partia Narodowo-Ekonomicznego Rozwoju Ukrainy oraz Ukraiñska Partia Morska.
26 Zob. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ....
27 Ó ïàðëàìåíò³ ïîêè ùî 6 ôðàêö³é, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà â³ä 15 òðàâíÿ 2002, [online] <http://
pravda.com.ua/news/2002/5/15/23019.htm>.
28 Tak wiêc klauzula zaporowa zosta³a obni¿ona o jeden punkt procentowy.
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cja Wyborcza Nasza Ukraina, Socjalistyczna Partia Ukrainy i Komunistyczna Partia Ukrainy29. Zrezygnowanie z czêci wiêkszociowej wyborów pozwoli³o zmniejszyæ liczbê ugrupowañ reprezentowanych w parlamencie, a co jeszcze bardziej istotne z punktu w³aciwego rozwoju systemu partyjnego
Ukrainy  zamknê³o mo¿liwoæ wyboru tzw. kandydatów niezale¿nych. Proporcjonalny system wyborczy obowi¹zywa³ równie¿ podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych 2007 r. W ich wyniku do Rady Najwy¿szej
równie¿ dosta³o siê tylko 5 ugrupowañ politycznych: Partia Regionów, Koalicja
Julii Tymoszenko, Koalicja Wyborcza Nasza Ukraina  Ludowa Samoobrona,
Komunistyczna Partia Ukrainy oraz Koalicja £ytwyna30.
Ordynacja wyborcza z 2004 r. by³a wielokrotnie nowelizowana. Jednak
ustawodawca nie wprowadzi³ jednej bardzo istotnej zmiany, która zapewne
przypieszy³aby prawid³owy rozwój systemu partyjnego, a mianowicie nie
wprowadzi³ otwartych list wyborczych. Otó¿ wyborca móg³ nadal oddaæ g³os
tylko na partiê lub koalicjê, bez mo¿liwoci oddania g³osu na konkretnego
kandydata. W przypadku zastosowania mechanizmu preferencji zmala³by
wp³yw cis³ego kierownictwa ugrupowania na to, kto uzyska mandat parlamentarzysty, znacznie wzros³aby rola wyborców, a ponadto zosta³by zahamowany proceder kupowania miejsc na listach krajowych. Bardzo istotne by³oby równie¿ wprowadzenie regulacji prawnych, które ustanowi³yby wymóg,
aby kandydat z danego okrêgu wyborczego by³ jego mieszkañcem. Takie
rozwi¹zanie pozwoli³oby unikn¹æ sytuacji, w której to wiêkszoæ deputowanych jest mieszkañcami stolicy.
Temat otwartych list wyborczych by³ obecny m.in. podczas wyborów prezydenckich 2010 r. Za ich wprowadzeniem opowiedzia³a siê Julia Tymoszenko  ówczesna premier i kandydatka na urz¹d prezydenta31. G³ow¹ pañstwa
zosta³ jednak lider Partii Regionów Wiktor Janukowycz, a utworzenie proprezydenckiej wiêkszoci parlamentarnej spowodowa³o, i¿ na stanowisku
szefa rz¹du Julia Tymoszenko zosta³a zast¹piona przez Myko³ê Azarowa.
Nowa w³adza przyst¹pi³a do prac nad zmianami w prawie wyborczym. Jednak  jak mia³o okazaæ siê niebawem  nie by³a ona zainteresowana udoskonalaniem systemu proporcjonalnego, lecz podjê³a dzia³ania maj¹ce na celu
przywrócenie systemu mieszanego. Ostatecznie w dniu 17 listopada 2011 r.
zosta³a uchwalona nowa ustawa Ukrainy o wyborze deputowanych ludowych
Ukrainy32. Ordynacja wprowadzi³a system proporcjonalno-wiêkszociowy,
29 Zob. Ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ïî Óêðà¿í³, [online] <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/
W6P001>.
30 Zob. ibidem.
31 Ïåðåäâèáîðíà ïðîãðàìà êàíäèäàòà íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Þë³¿ Òèìîøåíêî
Óêðà¿íà ïåðåìîæå. Óêðà¿íà  öå Òè!, [online] <http://gazeta.ua/index.php?id=261925&eid=715>.
32 Çàêîí Óêðà¿íè ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëèñòîïàäà 2011 ð., ÂÂÐ 2012,
¹ 1011, s. 73.
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znowu po³owa mandatów jest obsadzana w 225 jednomandatowych okrêgach
wyborczych, za druga po³owa jest dzielona miêdzy listy krajowe na zasadzie
proporcjonalnoci. O uzyskaniu mandatu w okrêgu jednomandatowym decyduje wiêkszoæ wzglêdna, za do podzia³u mandatów w okrêgu wielomandatowym zosta³y uprawnione partie polityczne, które pokona³y 5-procentowy
próg wyborczy (art. 98 ust. 3). Prawo zg³aszania kandydatów na deputowanych w okrêgach jednomandatowych przys³uguje wyborcom, którzy mog¹
tego dokonaæ za porednictwem partii politycznych lub w drodze samodzielnego zg³oszenia swojej kandydatury. Natomiast w wielomandatowym okrêgu
ogolnopañstwowym prawo zg³aszania list wyborczych otrzyma³y tylko partie
polityczne (art. 52 ust. 2 i 3)33. Warto odnotowaæ, i¿ ordynacja pocz¹tkowo
zezwala³a na jednoczesne ubieganie siê o mandat parlamentarzysty w okrêgu
jednomandatowym i w okrêgu wielomandatowym. Jednak w dniu 5 kwietnia
2012 r. S¹d Konstytucyjny Ukrainy uzna³ ten przepis za niezgodny z konstytucj¹34.
Podczas wyborów parlamentarnych 2012 r. 5-procentowy próg wyborczy
zdo³a³o pokonaæ piêæ partii politycznych: Partia Regionów, Ogólnoukraiñskie
Zjednoczenie Ojczyzna, Ukraiñski Demokratyczny Sojusz na rzecz Reform
(UDAR) Witalija Kliczki, Komunistyczna Partia Ukrainy i Ogólnoukraiñskie
Zjednoczenie Swoboda35. Jednak to, czego dokona³a proporcjonalna czêæ
wyborów w zakresie ograniczenia rozdrobnienia politycznego w parlamencie,
zosta³o znowu w pewnym stopniu zniweczone przez wybory w okrêgach jednomandatowych. W wyniku ich przeprowadzenia w Radzie Najwy¿szej poza
piêcioma wy¿ej wymienionymi ugrupowaniami znaleli siê przedstawiciele
jeszcze czterech partii politycznych. Ponadto mandat parlamentarzysty uzyska³o 43 tzw. deputowanych niezale¿nych36.
Zmiany wprowadzone w systemie wyborczym w listopadzie 2011 r. nale¿y traktowaæ jako rozwi¹zania skierowane przeciwko opozycji. Otó¿ obóz
w³adzy, znacznie trac¹cy poparcie w sonda¿ach opinii publicznej37, doskonale
33

Tak wiêc prawa zg³aszania list krajowych zosta³y pozbawione koalicje wyborcze.
Ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ñïðàâ³ çà êîíñòèòóö³éíèì ïîäàííÿì 51 íàðîäíîãî
äåïóòàòà Óêðà¿íè ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (êîíñòèòóö³éíîñò³) ÷àñòèíè ïÿòî¿ ñòàòò³ 52,
àáçàöó äðóãîãî ÷àñòèíè äåñÿòî¿ ñòàòò³ 98, ÷àñòèòíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 99 Çàêîíó Óêðà¿íè Ïðî âèáîðè
íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè (ñïðàâà ïðî âèñóâàííÿ êàíäèäàò³â ó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè çà
çì³øàíî¿ âèáîð÷î¿ ñèñòåìè) 2012, ¹ 8-ðï.
35 Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â ïî çàãàëüíîäåðæàâíîìó âèáîð÷îìó îêðóãó, [online] <http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp300?PT001F01=900>.
36 Ibidem.
37 Z badañ przeprowadzanych przez Centrum Razumkowa wynika, i¿ w kwietniu 2010 r. na
Partiê Regionów by³o gotowych zag³osowaæ 39,1% obywateli, w padzierniku 2010 r.  26,7%, za
w kwietniu 2011 r. ju¿ tylko 15,7%. Analogiczn¹ tendencjê spadkow¹ odnotowa³ Kijowski Miêdzynarodowy Instytut Socjologii. Zob. ßêáè íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çíîâó â³äáóâàëèñÿ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè, çà ÿêó ïàðò³þ ÷è âèáîð÷èé áëîê Âè ïðîãîëîñóâàëè á? (äèíàì³êà, 20102011), [online]
<http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=115>; Åëåêòîðàëüí³ íàì³ðè âèáîðö³â Óêðà¿íè ùîäî
âèáîð³â äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, [online] <http://kiis.com.ua/ua/news/view-60.html>.
34
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wiedzia³, i¿ jedyn¹ szans¹ na zachowanie wiêkszoci w parlamencie po wyborach 2012 r. jest przywrócenie systemu mieszanego. Wyci¹gniêto odpowiednie wnioski z wyników wyborów 2002 r. Wówczas to, o czym by³a ju¿ mowa,
koalicja Za Jedyn¹ Ukrainê! dozna³a dotkliwej pora¿ki i przegra³a zdecydowanie z opozycyjn¹ Nasz¹ Ukrain¹. Jednak dziêki wynikom w wyborach
wiêkszociowych to proprezydencka koalicja cieszy³a siê z ostatecznego zwyciêstwa. Zgodnie z przewidywaniami taka sytuacja powtórzy³a siê podczas
wyborów parlamentarnych 2012 r. W wielomandatowym okrêgu wyborczym
zdecydowanie wiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³a siê opozycja. Trzy partie opozycyjne  Ojczyzna, UDAR i Swoboda  uzyska³y ³¹cznie ok. 50% g³osów,
podczas gdy Partia Regionów zaledwie 30%38. Ponadto, co warto podkreliæ,
wynik partii w³adzy w du¿ej mierze zosta³ osi¹gniêty dziêki licznym fa³szerstwom wyborczym. Jednak o tym, kto ostatecznie wyjdzie zwyciêsko z rywalizacji wyborczej, mia³y zadecydowaæ, tak jak dziesiêæ lat temu, wyniki wyborów
wiêkszociowych. Ostatecznie zdecydowanie najwiêksz¹ liczbê mandatów zdobyli przedstawiciele Partii Regionów. Niema³¹ liczbê miejsc w parlamencie
uzyskali równie¿ kandydaci bezpartyjni, sporód których wielu zdecydowa³o
o przyst¹pieniu do frakcji Partii Regionów. Tym samym potwierdzi³o siê, i¿
tzw. deputowani niezale¿ni znacznie chêtniej przy³¹czaj¹ siê do obozu w³adzy
ani¿eli do opozycji. Tak¹ sam¹ tendencjê mo¿na by³o zaobserwowaæ po wyborach 1998 i 2002 r. W pierwszym wypadku znaczna liczba deputowanych
bezpartyjnych wesz³a w sk³ad frakcji Partii Ludowo-Demokratycznej, za
w drugim sukces na polu przyci¹gania deputowanych bezpartyjnych osi¹gnê³a Koalicja Wyborcza O Jedyn¹ Ukrainê!. Partia Ludowo-Demokratyczna
w wyborach zdoby³a 31 mandatów, a w sk³ad jej frakcji wesz³o 89 deputowanych39. Natomiast O Jedyn¹ Ukrainê! zdoby³a 101 mandatów, a do utworzonej przez ni¹ frakcji wesz³o 175 deputowanych.
Za zmianê maj¹c¹ na celu utrudnienie opozycji utworzenia wiêkszoci
parlamentarnej mo¿na równie¿ uznaæ zwiêkszenie progu wyborczego.
W chwili, gdy trwa³y prace nad projektem ustawy, podniesienie klauzuli
zaporowej do 5% oznacza³o, ¿e poza parlamentem znajd¹ siê dwie partie
opozycyjne: UDAR Witalija Kliczki oraz Ogólnoukraiñskie Zjednoczenie
Swoboda. W kwietniu 2011 r. poparcie dla partii UDAR wynosi³o 3,2%, za
dla Swobody 3,1%40. Faktem jednak jest, i¿ oba ugrupowania nie wyra¿a³y
szczególnych obaw z powodu mo¿liwego podniesienia progu wyborczego. By³y
raczej przekonane, i¿ zdo³aj¹ go pokonaæ. Tak¹ opiniê wyrazi³ m.in. Witalij
38

Zob. Â³äîìîñò³ ïðî ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â âèáîðö³â....
Óêðà¿íñüê³ ë³â³..., s. 123 i 135.
40 ßêáè íàéáëèæ÷èì.... Wed³ug KMIS poparcie dla Swobody w kwietniu 2011 r. wynosi³o
2,7%, za dla Partii UDAR 3,1%. Zob. Åëåêòîðàëüí³ íàì³ðè Por. Ì. Ïîáîê³í, Âèáîð÷èé êîäåêñ
â³ä ßíóêîâè÷à: Âèáîðè áåç ïðàâà íà âèá³ð, Íîâèíàð â³ä 20 êâ³òíÿ 2011, [online] <http://novynar.com.ua/analytics/government/165024/print>.
39
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Kliczko41, a tak¿e przewodnicz¹cy kijowskiej organizacji WO Swoboda Andrij Illienko42. Jak mia³o okazaæ siê 28 padziernika 2012 r., przekonanie
obu ugrupowañ o pokonaniu progu wyborczego by³o s³uszne.
Do zmian maj¹cych na celu zmniejszenie szans wyborczych opozycji
w wyborach parlamentarnych trzeba równie¿ odnieæ uniemo¿liwienie zg³aszania kandydatur na deputowanych przez koalicje wyborcze. Nale¿y pamiêtaæ,
i¿ partie postpomarañczowe osi¹ga³y bardzo dobry wynik wyborczy w 2006
i 2007 r. m.in. dlatego, ¿e uczestniczy³y w nich w ramach koalicji. O tym, ¿e
nie by³y przygotowane do indywidualnego uczestnictwa w rywalizacji wyborczej, mog¹ wiadczyæ wyniki wyborów samorz¹dowych z 31 padziernika
2010 r.43 W zwi¹zku z uniemo¿liwieniem koalicjom wyborczym uczestnictwa
w elekcji parlamentarnej 2012 r. opozycyjne partie polityczne zaczê³y szukaæ
innej formy integracji. Okaza³ siê ni¹ pomys³ zawieszenia cz³onkostwa we
w³asnej partii z jednoczesnym kandydowaniem z listy wyborczej Ogólnoukraiñskiego Zjednoczenia Ojczyzna. Odpowiednie porozumienie dotycz¹ce
wspólnego udzia³u w wyborach zawar³y m.in. Ojczyzna oraz Front Zmian,
a wiêc partie polityczne, które mog³y byæ pewne pokonania klauzuli zaporowej nawet w pojedynkê. W Deklaracji Jednoci podpisanej w kwietniu 2012
r. przez liderów obu ugrupowañ, a wiêc przez uwiêzion¹ Juliê Tymoszenko
oraz Arsenija Jaceniuka, owiadczono, ¿e partie zg³osz¹ wspóln¹ listê wyborcz¹ w okrêgu wielomandatowym oraz uzgodni¹ kandydatów w okrêgach jednomandatowych44. O udziale w wyborach pod szyldem Ojczyzny zdecydowa³y tak¿e inne ugrupowania postpomarañczowe: Pozycja Obywatelska,
Ludowy Ruch Ukrainy, Partia Reformy i Porz¹dek, Za Ukrainê! oraz Ludowa Samoobrona. Czêæ ugrupowañ postpomarañczowych, a mianowicie
Ukraiñska Partia Ludowa oraz Kongres Ukraiñskich Nacjonalistów, zdecydowa³a o udziale w wyborach pod szyldem Naszej Ukrainy Wiktora Juszczenki. Liderzy tego projektu liczyli, i¿ ta prawicowa formacja uzyska nawet
10% poparcia45. Jak pokaza³y wyniki wyborów, decyzja o wysuniêciu odrêbnej listy na czele z by³ym prezydentem nie zakoñczy³a siê powodzeniem. Za
jedyne osi¹gniêcie mo¿na uznaæ odebranie partiom opozycyjnym, które pokona³y próg wyborczy, ponad jednego procenta g³osów.
Chocia¿ zakaz udzia³u koalicji wyborczych mo¿na traktowaæ jako rozwi¹zanie wymierzone przeciwko opozycji, to jednak w d³u¿szej perspektywie
41 Â³òàë³é Êëè÷êî: Ïåðåêîíàíèé, ùî ïàðò³ÿ ÓÄÀÐ ïîäîëàº 5% áàðºð, [online] <http://
klichko.org/news/id/296>.
42 ²ëëºíêî: Ñâîáîäà ïîäîëàº 5%-é áàðºð ³ îá³éäåòüñÿ áåçáàëàñòó, [online] <http://
www.obozrevatel.com/politics/llenko-svoboda-podolae-5-ij-barer-i-obijdetsya-bez-balastu.htm>.
43 Wybory odby³y siê na podstawie ordynacji samorz¹dowej z dnia 10 lipca 2010 r., która
tak¿e nie przewidywa³a mo¿liwoci zg³aszania kandydatur przez koalicje wyborcze.
44 Òèìîøåíêî ³ ßöåíþê îáºäíàëèñÿ. Äåêëàðàö³ÿ ºäíîñò³, Óêðà¿íñüêà ïðàâäà â³ä 23 êâ³òíÿ
2012, [online] <http://www.pravda.com.ua/news/2012/04/23/6963250/>.
45 Ñòåïàí Áðàöþíü: Çà ³äåþ, à íå çà ãðîø³, Íàö³ÿ ³ äåðæàâà â³ä 6 âåðåñíÿ 2012, s. 3.
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mo¿e on przynieæ wiêcej po¿ytku ni¿ szkód ukraiñskiemu systemowi partyjnemu. Mo¿liwe, i¿ dziêki niemu dojdzie do trwa³ej integracji znacznej czêci ugrupowañ postpomarañczowych, w wyniku czego na scenie politycznej ukszta³towa³yby siê dwie-trzy wp³ywowe partie polityczne w miejsce dotychczasowych
ma³o stabilnych koalicji wyborczych. W ostatecznym rozrachunku na procesy
integracyjne w obozie postpomarañczowym powinno równie¿ pozytywnie
wp³yn¹æ podniesienie progu wyborczego do 5%.
Podsumowuj¹c nale¿y podkreliæ, i¿ wraz z uchwalaniem kolejnych ordynacji wyborczych zwiêksza³o siê znaczenie partii politycznych w ¿yciu politycznym Ukrainy. Prze³omowymi by³y ustawy o wyborze deputowanych ludowych
z 1997 i 2004 r. Pierwsza wprowadzi³a system proporcjonalno-wiêkszociowy
w miejsce wiêkszociowego, dziêki czemu wyborca zosta³ zmuszony do okrelenia swojej orientacji politycznej. Tym samym przyczyni³a siê do zmniejszenia liczby deputowanych bezpartyjnych. Druga za wprowadzi³a system proporcjonalny w miejsce mieszanego, dziêki czemu wszyscy deputowani stali
siê reprezentantami partii politycznych lub ich koalicji. Natomiast niew¹tpliwym krokiem wstecz okaza³a siê byæ ordynacja wyborcza z 2011 r., która
przywróci³a system mieszany. Umo¿liwienie samodzielnego zg³oszenia kandydatury w okrêgach jednomandatowych spowodowa³o pewne ograniczenie
roli partii politycznych w procesie wyborczym. Warto odnotowaæ, i¿ ewolucja
prawa wyborczego, a przede wszystkim wprowadzenie proporcjonalnego systemu wyborczego w miejsce systemu mieszanego sprzyja³o ograniczeniu liczby formacji politycznych reprezentowanych w parlamencie. W wyniku wyborów parlamentarnych 2002 r. do Rady Najwy¿szej dosta³o siê dziesiêæ
ugrupowañ politycznych, podczas gdy w 2006 i 2007 r. takich ugrupowañ
by³o ju¿ tylko piêæ. Niestety przywrócenie systemu mieszanego i przeprowadzenie na jego podstawie wyborów parlamentarnych 2012 r. rozpoczê³o proces odwrotny  zwiêkszanie rozdrobnienia politycznego w parlamencie.
W wyniku ostatnich wyborów do Rady Najwy¿szej dosta³o siê dziewiêæ ugrupowañ politycznych i ponad 40 tzw. deputowanych niezale¿nych.
Nale¿y podkreliæ, i¿ przywrócenie ordynacji mieszanej wp³ynê³o nie tylko na zwiêkszenie liczby ugrupowañ reprezentowanych w parlamencie, ale
 co jeszcze bardziej istotne  spowodowa³o zniekszta³cenie wyników wyborczych. Z puli mandatów obsadzanych na zasadzie proporcjonalnoci opozycji
przypad³o 121, za Partii Regionów 72. Jednak wyniki wyborów wiêkszociowych spowodowa³y, i¿ to partia w³adzy, a nie opozycja cieszy³a siê z ostatecznego zwyciêstwa. W sk³ad frakcji Partii Regionów wesz³o 210 deputowanych,
podczas gdy w sk³adzie trzech frakcji opozycyjnych znalaz³o siê tylko 178
deputowanych46. W tym miejscu warto odnotowaæ, i¿ w rywalizacji wyborczej
46 Zgodnie ze stanem z 12 grudnia 2012 r. Zob. Â³äêðèëàñÿ ïåðøà ñåñ³ÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ñüîìîãî ñêëèêàííÿ, [online] <http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/
news_left?art_id=323997&cat_id=33449>.
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o mandaty parlamentarne w okrêgach jednomandatowych bardzo czêsto dochodzi³o do przypadków ³amania prawa, aby wymieniæ choæby kupowanie
g³osów, wykorzystywanie czynnika administracyjnego, zastraszanie wyborców, agitatorów i kandydatów na deputowanych czy wreszcie fa³szowanie
wyników wyborów przez okrêgowe i obwodowe komisje wyborcze na korzyæ
proprezydenckich kandydatów. W przypadku zastosowania systemu proporcjonalnego w miejsce systemu mieszanego to opozycja, i to w sposób zdecydowany, zwyciê¿y³aby w padziernikowych wyborach 2012 r. Z tego jednak
doskonale sobie zdawa³ sprawê prezydent Wiktor Janukowycz oraz Partia
Regionów. Dlatego te¿ nie podjêto dzia³añ maj¹cych na celu udoskonalenie
systemu proporcjonalnego poprzez wprowadzenie otwartych list wyborczych,
lecz postanowiono przywróciæ system mieszany, który w warunkach ukraiñskich jest bardzo korzystny dla partii w³adzy, ale w ¿adnym wypadku dla
opozycji i ukraiñskiej demokracji.

Summary
The impact of the development of electoral law on changes
in Ukraines political arena
Key words: electoral law, election statute, parliamentary election, political party, political arena,
Ukraine.

During the period of independence in Ukraine, electoral law was altered
a number of times. In fact, with only one exception, each subsequent election
to the Supreme Council was based on a new election statute. The aim of this
article is to present the impact of the development of electoral law on changes in Ukraines political arena. Provisions of election statutes from the
years 1989, 1993, 1997, 2001 and 2004, as well as the current ones from
2011, have been analysed. The main focus was placed on the legal solutions
which influenced the changes in Ukrainian political scene to the highest
degree.
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Konstytucyjna zasada powszechnoci
opodatkowania  wybrane zagadnienia
1. Zasady podatkowe a zasady prawa podatkowego
Zasady odnosz¹ce siê do podatków i prawa podatkowego to ogólne regu³y
postêpowania oraz wskazówki maj¹ce doprowadziæ do po¿¹danych prakseologicznie b¹d aksjologicznie rezultatów w dziedzinie opodatkowania1. S¹ adresowane do organów tworz¹cych i stosuj¹cych prawo i mog¹ byæ kryteriami
oceny ich dzia³ania2.
Zasady podatkowe wyra¿aj¹ postulaty formu³owane w doktrynie, wskazuj¹ce istotne cechy podatków, systemu podatkowego i polityki podatkowej.
Zawieraj¹ odwo³ania do wartoci etycznych oraz techniki nak³adania i poboru podatków3. Niektóre z nich zyskuj¹ postaæ norm prawnych w Konstytucji
lub ustawodawstwie zwyk³ym i zostaj¹ uznane za zasady prawa podatkowego  odzwierciedlaj¹ce jego charakter i cele4.
Z kolei w najbardziej ogólnym ujêciu zasady prawa podatkowego s¹
normami, którym  podobnie jak w innych ga³êziach systemu prawnego i ich
1 Por. B. Brzeziñski, Zasady zwi¹zane z prawem podatkowym (zarys problematyki),
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2009, nr 1, s. 9.
2 Por. T. Gizbert-Studnicki, Zasady i regu³y prawne, Pañstwo i Prawo 1988, z. 3, s. 25;
L. Morawski, Zasady wyk³adni prawa  komentarz krytyczny, [w:] Studia z filozofii prawa, pod
red. J. Stelmacha, Kraków 2000, s. 133.
3 Por. M. Weralski, Pojêcie podatku, [w:] System instytucji prawno-finansowych PRL,
t. III, cz. II, pod red. M. Weralskiego, Ossolineum 1985, s. 41; A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe  ich systematyka i znaczenie, Prawo i Podatki, wyd. specj. nr 4, s. 1822 oraz idem,
Zasady podatkowe wczoraj i dzi, DW ABC 2001, s. 1112 i idem, Zasady podatkowe, [w:]
Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, pod red. B. Brzeziñskiego, Toruñ 2009,
s. 13; A. Mariañski, Rozstrzyganie w¹tpliwoci na korzyæ podatnika. Zasada prawa podatkowego, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 44.
4 Por. C. Kosikowski, Podatki. Problem w³adzy publicznej i podatników, Warszawa 2007,
s. 84; B. Brzeziñski, W. Nykiel, Zasady ogólne prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe.
Teoria , s. 136.
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instytucjach  przypisuje siê szczególne znaczenie5. Gdy w akcie prawnym
brak wskazañ do wyznaczenia zasady prawnej (a taka sytuacja charakteryzuje prawo podatkowe), w orzecznictwie i doktrynie siêga siê zw³aszcza do
kryterium miejsca danej normy w systemie prawa oraz jej fundamentalnej
roli dla konstrukcji i aksjologii tego systemu lub jego elementów6. W znaczeniu opisowym zasada prawna jest wzorcem ukszta³towania pewnej instytucji
prawnej lub zespo³u takich instytucji w szczególnie donios³ych aspektach.
Tak zostaje zakrelony sposób rozstrzygniêcia wybranych kwestii, choæ mo¿e
on mieæ charakter wzorca odtworzonego z obowi¹zuj¹cych norm. Nadrzêdna
za rola zasady prawnej wobec innych norm systemu prawnego wyra¿a jej
znaczenie dyrektywalne7.
Pod wzglêdem ontologicznym w odniesieniu do prawa podatkowego mo¿na wyró¿niæ zasady normatywne, doktrynalne i orzecznicze8. Trafna jest
uwaga, ¿e przy braku w polskim prawie podatkowym normatywnego katalogu zasad ogólnych istnieje ryzyko, ¿e zasady formu³owane przez doktrynê
b¹d orzecznictwo bêd¹ zaledwie projekcjami oczekiwañ wobec ustawodawcy
i wyobra¿eñ o dobrym prawie osób zasady takie formu³uj¹cych9. Jednak
uwzglêdnienie niektórych z owych zasad w przepisach Konstytucji uzasadnia
pogl¹d, ¿e zbêdne jest ich powtarzanie w ustawach podatkowych10.
Zasady podatkowe, odzwierciedlaj¹ce pewne warunki spo³ecznej akceptacji podatków i ekonomiczne prawid³owoci ich nak³adania, wp³ywaj¹ na
treæ zasad prawa podatkowego. W aspekcie historycznym wyprzedzaj¹ one
ustalenie zasad prawa podatkowego11.
Charakterystyka zasad podatkowych i zasad prawa podatkowego w ostatnich latach sta³a siê przedmiotem opracowañ w polskiej doktrynie12, co pozwala odst¹piæ w tym artykule od ich klasyfikacji i opisu. Podjêty temat wymaga
wszak podkrelenia przytoczonej ju¿ uwagi, ¿e ze wzglêdu na pewn¹ donios³oæ niektóre zasady doktrynalne mog¹ zyskaæ walor zasad prawnych. Doty5 Por. T. Gizbert-Studnicki, op. cit., s. 16; A. Mariañski, op. cit., s. 4546. Por. tak¿e
G. Maroñ, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wyk³adni prawa i orzecznictwie
konstytucyjnym, Poznañ 2011, s. 5659.
6 Por. L. Morawski, Zasady wyk³adni prawa, wyd. 2, Toruñ 2010, s. 131.
7 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiñski, Zarys teorii pañstwa i prawa, Warszawa
1994, s. 224225; idem, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974; por. te¿:
M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznañ 2012, s. 177194.
8 B. Brzeziñski, Zasady ogólne prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Teoria...,
s. 136137.
9 Ibidem, s. 138139 i idem, Zasady zwi¹zane z prawem..., s. 1415.
10 A. Mariañski, op. cit., s. 5556.
11 A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe wczoraj..., s. 2627; B. Brzeziñski, Zasady zwi¹zane
z prawem..., s. 10.
12 Por. B. Brzeziñski, W. Nykiel, Zasady ogólne prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Teoria..., s. 135145; A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe wczoraj..., passim, i idem, Zasady
podatkowe, [w:] System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, pod red. L. Etela, Warszawa 2010, s. 99130; M. Kosek-Wojnar, Zasady podatkowe w teorii i praktyce, Warszawa 2012.
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czy to powszechnoci opodatkowania  tradycyjnej zasady podatkowej, która
w polskim systemie prawnym zyska³a rangê konstytucyjn¹13. Przedmiotem niniejszego opracowania bêd¹ wybrane aspekty tej zasady, a zw³aszcza jej relacja
do równoci na gruncie prawa podatkowego. Przedstawione zostan¹ zg³oszone
w ostatnich latach stanowiska w nauce polskiej i wybrane wypowiedzi
w nauce obcej, w szczególnoci obszernej w tym zakresie nauce niemieckiej.
Zaznaczyæ jeszcze nale¿y, ¿e wobec ogólnego charakteru ka¿dej zasady
prawnej jej analizy naukowe s¹ zwykle wieloaspektowe. W orzecznictwie
s¹dowym za treæ zasad prawnych jest przedstawiana zwiêle  jako wzorzec kontroli szczegó³owych unormowañ czy trybu ich stosowania b¹d jako
argument w uzasadnieniu rozstrzygniêcia. Poniewa¿ analizie niektórych zagadnieñ zwi¹zanych z tytu³ow¹ zasad¹ powiêca siê wiele uwagi w opracowaniach naukowych, zostan¹ w niniejszym opracowaniu przywo³ane tylko wybrane orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.
Pewne w¹tpliwoci natury jêzykowej mo¿e te¿ budziæ sformu³owanie tytu³owej zasady. We wspó³czesnej koncepcji obowi¹zku podatkowego opodatkowane s¹ zdarzenia ze sfery obrotu prawnego, a nie podmioty maj¹ce z nimi
zwi¹zek. Wobec tego rzec mo¿na, ¿e podatnicy generalnie podlegaj¹ opodatkowaniu ze wzglêdu na stosunek do przedmiotu opodatkowania, ale nie ich
status osobisty14. W konstytucyjnej zasadzie powszechnoci opodatkowania
akcentowana jest zatem podmiotowa strona konstrukcji podatkowych.

2. Powszechnoæ opodatkowania w unormowaniach
konstytucyjnych
2.1. Istota powszechnoci opodatkowania a system podatkowy
Powszechnoæ opodatkowania mo¿na rozumieæ w ten sposób, i¿ podatki
winny wystêpowaæ przy ich ródle ekonomicznym, czyli obci¹¿aæ wszystkie
podmioty uzyskuj¹ce dochody lub posiadaj¹ce maj¹tek. Jej aspekt prawny to
obci¹¿enie bez wyj¹tków wszystkich podmiotów, u których wystêpuj¹ zjawiska stanowi¹ce przedmiot opodatkowania15.
13 C. Kosikowski, op. cit., s. 86; A. Mariañski, op. cit., s. 44; A. Krzywoñ, Podatki i inne
daniny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 81. Por. te¿: T. Zalasiñski,
W sprawie pojêcia konstytucyjnej zasady prawa, Pañstwo i Prawo 2004, z. 8, s. 1829;
A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe, [w:] System prawa finansowego..., s. 119121.
14 Por. R. Mastalski, Prawo podatkowe, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 4446; W. Nykiel,
Norma prawa podatkowego a elementy konstrukcji podatku, [w:] Ex iniuria non oritur ius.
Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Wojciecha £¹czkowskiego, pod red. A. Gomu³owicza,
J. Ma³eckiego, Poznañ 2003, s. 232234; M. Kalinowski, Podmiotowoæ podatkowoprawna, [w:]
Prawo podatkowe. Teoria..., s. 63.
15 Por. B. Brzeziñski, J. Jezierski, Opodatkowanie gospodarki uspo³ecznionej w wietle
zasad podatkowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo XXV  Nauki Humanistyczno-Spo³eczne, z. 172, Toruñ 1987, s. 116.
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Art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.16 stanowi: Ka¿dy jest obowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, w tym podatków, okrelonych w ustawie. Obowi¹zek poniesienia podatku dotyczy wiêc ka¿dego, do kogo jest adresowany obowi¹zek zap³aty
podatku, stosownie do regulacji danej ustawy podatkowej. Ponoszenie podatku oznacza postawê i zachowanie jednostki wobec takiego sposobu uszczuplenia jej maj¹tku, a tak¿e zwi¹zanych z tym powinnoci instrumentalnych.
Winna to byæ zarówno osobista wp³ata, jak i umo¿liwienie pobrania podatku
przez upowa¿nione podmioty. W ten sposób jest realizowane w³aciwie to
drugie z wy¿ej podanych ujêæ powszechnoci podatkowej, tzn. okrelanie
podmiotów podatku w sposób generalny, uniwersalny, bez wyj¹tków.
Na gruncie konstytucyjnych obowi¹zków omawiana zasada zak³ada powinnoæ poniesienia podatku kosztem maj¹tku jednostki. Legitymizuje siê
w ten sposób dzia³anie ustawodawcy we wprowadzaniu obowi¹zku podatkowego i kszta³towaniu jego treci. W wietle art. 84 Konstytucji niezbêdne jest
zatem okrelenie kategorii podmiotów danego podatku, w tym ze wzglêdów
prawid³owej legislacji i wprowadzania ich w formie ustawy. Ma to istotne
znaczenie dla wyk³adni i stosowania przepisów wyznaczaj¹cych te podmioty
oraz ich prawa i obowi¹zki, a profiskalna wyk³adnia prowadzi do samowoli
w ich stosowaniu17.
W literaturze wskazano, i¿ art. 84 Konstytucji zakazuje uchylania siê od
obowi¹zku na³o¿onego i zakrelonego w sposób nieprzekraczalny w drodze
ustawowej18. Istnieje te¿ pogl¹d, ¿e przepis ten nie zawiera nakazu kierowanego bezporednio do jednostki, lecz do prawodawcy  by stworzy³ jej prawne
mo¿liwoci wywi¹zania siê z obowi¹zków, wyznaczaj¹c istotne elementy stosunku daninowego i odpowiednie procedury19.
W¹tpliwoci co do znaczenia s³owa ka¿dy w art. 84 Konstytucji rozstrzyga³ Trybuna³ Konstytucyjny. Ponoszenie ciê¿arów i wiadczeñ publicznych okrelonych w ustawie ci¹¿y na osobie fizycznej  obywatelu, cudzoziemcu, jak równie¿ na osobie prawnej20. To przepisy ustaw podatkowych
wyznaczaj¹ kr¹g podmiotów, od których mo¿na ¿¹daæ zap³aty podatków21,
uwzglêdniaj¹c konstrukcje z innych dziedzin systemu prawnego. Zreszt¹
16
17

Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
Por. A. Gomu³owicz, Ochrona wolnoci i praw ekonomicznych a granice opodatkowania
 zasady i kontrowersje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2005, z. 3, s. 22.
18 Por. B. Brzeziñski, Podstawy wyk³adni prawa podatkowego, Gdañsk 2008, s. 144; orzeczenie TK z 26 listopada 2007 r., sygn. P 24/06, [w:] Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych
Trybuna³u Konstytucyjnego i wybranych s¹dów, pod red. M. Zubika, Warszawa 2011, s. 498.
19 Por. A. Bieñ-Kaca³a, Zasada w³adztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruñ
2005, s. 38.
20 Por. wyrok TK z 16 marca 2010 r., sygn. K 24/08, [w:] Konstytucja III RP w tezach ,
s. 497.
21 Por. B. Brzeziñski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruñ 2008, s. 189.
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w art. 7 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej22 w ogólnej definicji podatnika zastrze¿ono, ¿e ustawy podatkowe mog¹ ustanawiaæ podatnikami inne podmioty
ni¿ osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej. Powszechnoæ podatkowa bêdzie dotyczyæ tak¿e tych innych podmiotów, obowi¹zanych do ponoszenia podatków.
2.2. Powszechnoæ a cele opodatkowania
Wspó³czenie w zasadzie powszechnoci opodatkowania dostrzega siê deklaracjê powszechnoci obowi¹zku utrzymywania pañstwa i podtrzymywania jego funkcji przez wszystkich tych, którzy z opieki Pañstwa Polskiego
korzystaj¹ oraz gotowoæ do ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ nie tylko
akcydentalnych i okazjonalnych, lecz przede wszystkim sta³ych oraz powtarzalnych23.
Ponoszenie podatków wyra¿a zwi¹zek jednostki z pañstwem (wspólnym
dobrem wg art. 1 Konstytucji) i odpowiedzialnoæ za materialne podstawy
jego funkcjonowania. Uzasadnienie powinnoci ponoszenia podatków przez
ka¿dego wywieæ te¿ mo¿na z preambu³y do Konstytucji (równi w powinnociach wobec dobra wspólnego)24. Wobec tego nawet powo³ywanie w aktach
normatywnych celu wprowadzenia podatku nie zmieni³oby jego charakteru
jako wiadczenia ogólnego, nieodp³atnego i przymusowego25. Podatki mo¿na
bowiem uznaæ za cywilizacyjn¹ cenê uczestniczenia jednostki w ¿yciu spo³ecznym26 poprzez pomniejszenie jej maj¹tku za rzeczywiste, zak³adane albo
deklarowane korzyci ze sprawnego funkcjonowania pañstwa27. W ocenie
Trybuna³u Konstytucyjnego z uwagi na to, ¿e regulacja prawna dotycz¹ca
obowi¹zków podatkowych ma wyran¹ podstawê konstytucyjn¹, jej dopuszczalnoæ nie mo¿e byæ rozpatrywana w kategoriach ograniczeñ w korzystaniu
z konstytucyjnych wolnoci i praw (art. 31 ust. 3 Konstytucji), lecz w kategoriach relacji miêdzy obowi¹zkami konstytucyjnymi z jednej strony i ochron¹
konstytucyjnych wolnoci i praw z drugiej strony28.
22 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 749 ze zm.), dalej: O.p.
23 T. Dêbowska-Romanowska, Prawo finansowe. Czêæ konstytucyjna wraz z czêci¹ ogóln¹, Warszawa 2010, s. 123. Ta argumentacja nawi¹zuje do zasad etyki opodatkowania  por.
szerzej: A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe wczoraj..., s. 8890.
24 Por. szerzej A. Bieñ-Kaca³a, op. cit., s. 36.
25 Por. art. 6 O.p. Brak tu wskazania, i¿ podatek s³u¿y do pokrycia niezbêdnych wydatków
publicznych, wype³niania zasad i osi¹gania celów wyra¿onych w konstytucji, czyli jest instrumentem polityki gospodarczej  jak w art. 2 ust. 1 hiszpañskiej Ley general tributaria
z 17 grudnia 2003 (BOE num. 302) czy bardziej ogólnie w § 3 (1) niemieckiej Abgabenordnung
z 16 marca 1976 r. (BGBl. I S. 613, 1977 S. 269).
26 Por. H.-J. Pezzer, Gleichmäßiger Gesetzesvollzug in der Steuerrechtsordnung, Steuer
und Wirtschaft 2007, nr 2, s. 101.
27 Por. wyrok TK z 12 czerwca 2008 r., sygn. K 50/06, OTK Z.U. 2008, A, nr 5, poz. 79.
28 Wyrok z 13 padziernika 2008 r., sygn. K 16/07, OTK Z.U. 2008, A, nr 8, poz. 136.
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Zaznaczyæ nale¿y, ¿e uzasadnienie opodatkowania jest mo¿liwe tylko na
poziomie ogólnospo³ecznym, a niewykonalne (i zbêdne) w sprawach indywidualnych. Taka jest konsekwencja powszechnego charakteru opodatkowania.
Jednak¿e w procesie tworzenia i stosowania prawa, z uwzglêdnieniem te¿
innych zasad konstytucyjnych, zwiêkszone s¹ wymogi uzasadnienia wyj¹tków od powszechnoci opodatkowania.
Za trafne nale¿y uznaæ nastêpuj¹ce tezy z orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego: uchylanie siê od ponoszenia ciê¿arów publicznych narusza zasadê dobra wspólnego, bo odbywa siê na koszt pozosta³ych podatników29, jak
równie¿: Dziêki obowi¹zkom podatkowym mo¿liwe jest pe³niejsze zabezpieczenie konstytucyjnych praw i wolnoci, w tym te¿ prawa w³asnoci. W tym
kontekcie nale¿y mówiæ o relacyjnych zwi¹zkach praw i wolnoci obywatelskich oraz obowi¹zków. St¹d te¿ tak¿e w Konstytucji prawa i obowi¹zki
zamieszczone zosta³y w jednym rozdziale, co wskazuje na cis³y zwi¹zek
pomiêdzy nimi. Nie jest bowiem mo¿liwe realizowanie praw bez obowi¹zków
koniecznych m.in. dla ich zabezpieczenia (i odwrotnie). W tym zatem sensie
obowi¹zki (w tym obowi¹zek ponoszenia ciê¿arów publicznych) s¹ konstytucyjnym korelatem praw30.
2.3. Wyj¹tki od powszechnoci opodatkowania
Przeciwieñstwa powszechnoci to indywidualizacja31, wyj¹tek, zró¿nicowanie czy wreszcie dyskryminacja. Unormowania podatkowe dopuszczaj¹ce
odstêpstwa od powszechnoci winny byæ oparte na racjonalnych podstawach
i zgodne z szeregiem zasad i wartoci konstytucyjnych, bo w ten sposób
rezygnuje siê z ponoszenia przez wszystkich wk³adu na finansowanie wspólnych ciê¿arów32. Powszechnoæ podatkowa ma prowadziæ do ponoszenia podatku przez wszystkie podmioty okrelone w danej ustawie i to kryterium
ma kluczowe, wymierne znaczenie, a postulaty jednakowego traktowania
przez w³adzê czy spe³nienia tego obowi¹zku przez inne podmioty  w dalszej
kolejnoci. Za sprawiedliwy w wietle Konstytucji uznaæ mo¿na podatek ponoszony przez ka¿dego i na zasadzie równoci33.
29

Por. J. Oniszczuk: omówienie wyroku TK z 16 kwietnia 2002 r., sygn. SK 23/01, [w:]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego na pocz¹tku
XXI w., Zakamycze 2004, s. 354.
30 Wyrok TK z 16 kwietnia 2002 r., sygn. SK 23/01, [w:] Konstytucja III RP..., s. 498499.
31 Por. J. Szo³no-Koguc, Polski system podatkowy w kontekcie wybranych zasad podatkowych  kilka uwag krytycznych, [w:] Ksiêga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego.
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wroc³aw 2009, s. 429 i n.
32 Y. Hangartner, Der Grundsatz der Allgemeinheit der Besteuerung, [w:] Steuerrecht.
Ausgewählte Probleme am Ende des 20. Jahrhunderts. Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst
Höhn, hsgb. F. Cagianut, K.A. Vallender, Bern  Stuttgart  Wien 1995, s. 92.
33 Por. A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny w Konstytucji..., s. 80.
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Wyznaczanie podmiotów podatku stanowi bardziej ograniczon¹ sferê
swobody prawodawcy ni¿ np. okrelanie jego przedmiotu. Niektóre kategorie
podmiotów potrzeba przecie¿ z ró¿nych powodów wy³¹czyæ z obowi¹zku poniesienia podatku  ale z uwzglêdnieniem zmiennych kryteriów sprawiedliwoci spo³ecznej, zasady demokratycznego pañstwa prawnego oraz równoci
wobec prawa (art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji). Kszta³towanie elementów
obowi¹zku podatkowego nie mo¿e nastêpowaæ arbitralnie, tzn. z pominiêciem
konstytucyjnie zagwarantowanych praw i wolnoci (zw³aszcza z art. 2022
i 64), prawa do prywatnoci oraz zasady dzia³ania organów w³adzy publicznej na podstawie i w granicach prawa (art. 7)34. Tak¿e zasada nienaruszalnoci godnoci cz³owieka (art. 30 Konstytucji) wymaga wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych o charakterze korekcyjnym, gdy podatnik nie jest w stanie
ponieæ ciê¿arów podatkowych35.
Istotê i treæ podmiotowoci podatkowej wyra¿aj¹ uprawnienia i obowi¹zki
ujête w elementach konstrukcyjnych danego podatku. Mo¿liwe jest ró¿nicowanie praw i obowi¹zków poszczególnych grup podatników z uwzglêdnieniem
sformalizowanych kwalifikacji personalnych lub cech sytuacji faktycznej,
w której siê znajduj¹. Ustawodawca wybiera kryteria zró¿nicowañ w sposób
dyskrecjonalny, ale nie ma w tym wzglêdzie pe³nej swobody. Nawet z³o¿ona
terminologia aktu prawnego przy ustanowieniu podmiotu podatku wymaga
ucilenia zakresu podmiotowego opodatkowania w formie zwolnieñ podmiotowych36.
Z art. 84 Konstytucji wywieæ nale¿y zakaz uprzywilejowania podatkowego przez wy³¹czenie b¹d ograniczenie obowi¹zku poniesienia podatku ze
wzglêdu na indywidualne cechy jednostek lub bez uwzglêdnienia istotnych
ró¿nic uzasadniaj¹cych odmienne traktowanie37. Równych bowiem nale¿y
traktowaæ równo, a podobnych podobnie38. Tylko wa¿ne przyczyny spo³eczne
i gospodarcze mog¹ uzasadniæ nierównomierny rozk³ad ciê¿aru podatkowego
i wyj¹tki od powszechnoci opodatkowania (np. niepe³nosprawnych, rodzin
wielodzietnych, przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w trudnych warunkach czy realizuj¹cych wa¿ne projekty dla gospodarki narodowej) oparte na znamionach
wyró¿niaj¹cych sytuacje faktyczne osób, tzn. elementy przedmiotu opodatko34 Por. A. Gomu³owicz, Ochrona wolnoci i praw ekonomicznych..., s. 23; K. Tipke, Das
Steuerrechtsverhältnis und seine Elemente, [w:] Steuerrecht. Ausgewählte Probleme..., s. 405406;
W. Leisner, Der Gleichheitsstaat. Macht durch Nivellierung, Berlin 1980, s. 2324.
35 J. Ma³ecki, Obowi¹zek podatkowy a godnoæ podatnika, [w:] Prawo i godnoæ..., s. 139.
36 Por. M. Kalinowski, op. cit., s. 59.
37 Por. A. Gomu³owicz, [w:] A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011, s. 254; idem, Zasada sprawiedliwoci podatkowej w orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego. Aspekt materialny, DW ABC, 2003, s. 1821; wyrok TK z 17 stycznia 2001 r.,
sygn. K 5/00, OTK Z.U. 2001, nr 1, poz. 2; M. Kalinowski, op. cit., s. 60 i tam cyt. orzecznictwo.
38 Por. J. Oniszczuk, Równoæ  najpierwsza z zasad i orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego, Warszawa 2004, s. 55 i n. oraz tam cyt. orzecznictwo; A. Krzywoñ, Podatki i inne
daniny publiczne w Konstytucji..., s. 80.
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wania39. Wyznaczenie podmiotów zwolnionych od podatków dopuszcza art.
217, ale merytoryczne tego uzasadnienie winno byæ zgodne z art. 2, art. 32
ust. 1 i art. 84 Konstytucji40. Odrêbne miejsce zajmuj¹ tu unormowania tzw.
ulg w sp³acie podatków (art. 67a i n. O.p.). Uzasadnianie takiego odst¹pienia
od powszechnoci opodatkowania zostaje w istocie przeniesione na grunt
stosowania prawa41.
Szczególny charakter maj¹ tak¿e przyjête w umowach miêdzynarodowych przywileje dyplomatyczne i konsularne. Ranga i charakter stosunków,
z którymi siê one ³¹cz¹, oraz pierwszeñstwo ratyfikowanych umów miêdzynarodowych w systemie róde³ prawa wyklucza uznanie, ¿e takie przywileje
s¹ sprzeczne z zasad¹ powszechnoci podatkowej. Przez przywilej nieuzasadniony i niezgodny z t¹ zasad¹ nale¿y bowiem rozumieæ faworyzowanie oraz
przyznanie korzyci (realnych) podatnikom wskutek odst¹pienia od generalnych za³o¿eñ konstrukcji danego podatku. Nieusprawiedliwione s¹ zatem
ulgi czy jakkolwiek pojête korzyci przyznane tylko na u¿ytek grupy podatników  ze wzglêdu na ich wybrane cechy, a nie z przyczyn ogólnospo³ecznych42.
Wyj¹tkiem od powszechnoci opodatkowania jest tak¿e zwiêkszanie
wiadczenia podatkowego od niektórych kategorii podmiotów w nastêpstwie
okrelonych zdarzeñ. Tzw. zwy¿ki podatkowe skutkuj¹ wzrostem kwoty zobowi¹zania podatkowego przez jej zwielokrotnienie, podwy¿szenie podstawy
opodatkowania czy pozbawienie zwolnieñ lub ulg. Przypisuje siê niektórym
takim konstrukcjom charakter sankcji podatkowych43. Wa¿ne jest to, by po³¹czenie celów represyjnych z fiskalnymi nie mia³o w toku stosowania prawa
charakteru konfiskacyjnego i dyskryminacyjnego.
Specyficznym odstêpstwem od powszechnoci podatkowej s¹ tzw. podatki
specjalne, zwiêkszaj¹ce w istocie wiadczenie od niektórych tylko kategorii
podatników44. Tak¿e takie konstrukcje nie maj¹ oparcia w cechach indywidualnych podmiotów, ale w kwalifikacji ich stosunku do w¹sko oznaczonego
39 Por. A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoci podatkowej..., s. 2833 oraz wyroki TK:
z 13 kwietnia 2001 r., sygn. K 13/01, OTK Z.U. 2001, nr 4, poz. 81 i z 12 kwietnia 2011 r., sygn.
SK 62/08, OTK Z.U. 2011, A, nr 3, poz. 22.
40 Por. A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego. Najnowsze tendencje, Przegl¹d Sejmowy 2012, nr 1, s. 2526 i tam cyt. literatura.
41 Por. szerzej: B. Biga, Kierunkowe dyrektywy wyboru a uznanie administracyjne w kontekcie przewidywalnoci rozstrzygniêæ organów podatkowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, nr 1, s. 2535; J. Or³owski, Uzasadnienie decyzji w sprawie ulgi w sp³acie zobowi¹zania podatkowego niebêd¹cej pomoc¹ publiczn¹, [w:] Ordynacja podatkowa. Wokó³ nowelizacji,
pod red. R. Dowgiera, Bia³ystok 2009, s. 173 i n.
42 Por. J. Lang, [w:] K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, wyd. 18, Köln 2005, s. 175.
43 Por. szerzej: P. Majka, Sankcje w prawie podatkowym, Warszawa 2011, s. 144155;
M. Duda, Z problematyki sankcji w prawie podatkowym ze szczególnym uwzglêdnieniem sankcji
represyjnych w podatku od towarów i us³ug, Gdañskie Studia Prawnicze 2007, t. XVI, s. 243268;
J. Or³owski, Pojêcie i klasyfikacje sankcji w polskim prawie podatkowym, Studia Prawnoustrojowe
2008, nr 8, s. 113133.
44 Por. Y. Hangartner, op. cit., s. 95.
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przedmiotu opodatkowania, uzasadnionej wzglêdami gospodarczymi i spo³ecznymi. Aktualnie w polskim systemie podatkowym za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ podatek od wydobycia niektórych kopalin45. Podatnikami s¹ podmioty
wydobywaj¹ce rudy miedzi i srebra w ramach dzia³alnoci gospodarczej.
W aspekcie powszechnoci opodatkowania nale¿y podkreliæ, ¿e obowi¹zkowi
podatkowemu z tego tytu³u ze wzglêdów faktycznych (iloæ rozpoznanych
i nadaj¹cych siê do eksploatacji z³ó¿ tych rud oraz koncentracja kapita³u
zwi¹zanego z ich wydobyciem) mo¿e podlegaæ w Polsce niewielu przedsiêbiorców. Ten podatek nabiera zatem o tyle specjalnego charakteru, ¿e jego zakres
podmiotowy jest ograniczony (pod wzglêdem ilociowym).
Z³o¿one kwestie powszechnoci podatkowej mog¹ wyst¹piæ te¿ w podatku
repartycyjnym czy kontyngentowym. Wskazano w doktrynie, ¿e system repartycji mo¿e byæ przyczyn¹ wielu pomy³ek, niesprawiedliwoci i nierównoci, nasilaj¹cych siê na kolejnych szczeblach i pog³êbiaj¹cych siê z roku na
rok46. W Polsce tego rodzaju opodatkowanie aktualnie nie wystêpuje.
2.4. Zasada w³adztwa daninowego a powszechnoæ opodatkowania
Z art. 84 w zw. z art. 168 i art. 217 Konstytucji wywodzi siê zasadê
w³adztwa daninowego, wedle której tylko w³adza ustawodawcza mo¿e nak³adaæ daniny publiczne. Ta zasada obejmuje treci proceduralne i materialne,
wp³ywa na konstrukcje systemu prawnego i przes¹dza o sposobie tworzenia
prawa; spe³nia te¿ funkcjê gwarancyjn¹ dla praw jednostki, wskazuj¹c swoist¹ aksjologiê regulacji daninowych oraz winna byæ postrzegana jako zasada
ustroju spo³eczno-gospodarczego w sferze dochodów bud¿etowych47. Zwiêkszona bowiem swoboda polityczna ustawodawcy w stanowieniu podatków
i innych danin publicznych ³¹czy siê z domniemaniem wykorzystania ich do
utrzymania pañstwa oraz pozostawieniem decyzji o ich wysokoci przedstawicielom narodu. Inne wiadczenia i ciê¿ary s¹ form¹ pomocy udzielanej
w³adzom i organom pañstwa, podlegaj¹ zatem ocenie w wietle zasady proporcjonalnoci w ograniczaniu praw i wolnoci obywatelskich48.
Obowi¹zkowi ponoszenia podatków przypisuje siê charakter d³ugu konstytucyjnego, gdzie wierzycielem jest pañstwo. Przepisy konstytucyjne odnosz¹ siê do praw, wolnoci i obowi¹zku jednostki ponoszenia ciê¿arów publicznych49. W art. 84 Konstytucji zawarta jest wiêc wyrana podstawa regulacji
45 Ustawa z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 362).
46 M. Bouvier, Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku, Warszawa 2000, s. 40.
47 A. Bieñ-Kaca³a, op. cit., s. 5556.
48 Por. T. Dêbowska-Romanowska, Pojêcie podatków i innych danin publicznych w wietle
konstytucji, [w:] Ksiêga pami¹tkowa Profesora Ryszarda Mastalskiego..., s. 114.
49 Por. wyrok TK z 20 listopada 2002 r., sygn. K 41/02, [w:] Konstytucja III RP..., s. 499.
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obowi¹zków podatkowych. Nie mo¿e byæ ona rozpatrywana jako ograniczanie
wolnoci i praw, lecz w kontekcie relacji ich ochrony wobec konstytucyjnych
obowi¹zków50.
Trybuna³ Konstytucyjny, wypowiadaj¹c siê o zwi¹zkach powszechnoci
podatkowej z zasad¹ w³adztwa daninowego wskazywa³, ¿e swoboda ustawodawcy w kszta³towaniu materialnych treci prawa podatkowego jest ograniczona koniecznoci¹ respektowania proceduralnych wymogów demokratycznego pañstwa prawnego. Relacje konstytucyjnych wolnoci i praw cz³owieka
do obowi¹zków podatkowych wyznaczaj¹ przede wszystkim zasady powszechnoci i równoci opodatkowania. Wspó³czenie akcentuje siê nadto
w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego potrzebê uwzglêdniania zdolnoci ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ publicznych przez obywateli, podlegaj¹c¹ kontroli z punktu widzenia zgodnoci z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Równoæ obci¹¿eñ podatkowych w zwi¹zku z zasad¹ sprawiedliwoci gwarantowana jest ka¿dej jednostce i taka dyrektywa wi¹¿e ustawodawcê51. Zwi¹zano z tym w literaturze postulat uwzglêdnienia w opodatkowaniu indywidualnej mo¿liwoci poniesienia ciê¿aru daninowego, sytuacji spo³ecznej
jednostki i nakazu nak³adania na podatników wiadczeñ w takiej samej
wysokoci52.
2.5. Ponoszenie podatków a inne konstytucyjne
obowi¹zki jednostki
W przepisach art. 8286 Konstytucji unormowano obowi¹zki wobec Rzeczypospolitej Polskiej. Obowi¹zki obywatela polskiego to: wiernoæ wobec
Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne (art. 82) i obowi¹zek
obrony Ojczyzny (art. 85). Pozosta³e za obowi¹zki s¹ adresowane do ka¿dego: przestrzeganie prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83), ponoszenie ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, w tym podatków (art. 84)53, dba³oæ o stan
rodowiska i odpowiedzialnoæ za spowodowanie jego pogorszenia (art. 86).
Kryteria i tryb realizacji obowi¹zków z art. 8486 Konstytucji maj¹ wyznaczaæ ustawy. A przy tym g³ównie faktyczne mo¿liwoci i zdolnoci jednostek wykluczaj¹ przypisanie owym obowi¹zkom charakteru bezwarunkowego.
50 J. Oniszczuk, Równoæ  najpierwsza z zasad..., s. 335 i 997; P. Kirchhof, Die freiheitsrechtliche Struktur der Steuerrechtsordnung, Steuer und Wirtschaft 2006, nr 1, s. 5.
51 Wyrok TK z 26 padziernika 2010 r., sygn. K 58/07, OTK Z.U. 2010, A, nr 8, poz. 80
i tam cyt. orzecznictwo. Por. szerzej: A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie..., s. 28 i n.; J. Oniszczuk, Równoæ  najpierwsza z zasad..., s. 301303.
52 A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji..., s. 85.
53 Art. 92 Konstytucji z 17 marca 1921 r. (Dz.U. RP nr 44, poz. 267) stanowi³ o obowi¹zku
ponoszenia wszelkich ciê¿arów i wiadczeñ publicznych ustanowionych na podstawie ustaw
przez wszystkich obywateli. Póniejsze polskie konstytucje nie zawiera³y unormowañ stanowi¹cych wprost o takim obowi¹zku.
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Nie mo¿na np. ¿¹daæ od ma³oletnich wype³niania powszechnego obowi¹zku
obrony albo podejmowania przez kogokolwiek dzia³añ w celu ochrony rodowiska naturalnego kosztem ludzkiego zdrowia.
W wietle troski o dobro wspólne istotn¹ rolê pe³ni obowi¹zek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej (art. 83 Konstytucji RP). Nie jest on
ani nowy, ani samoistny; jego konstytucyjne unormowanie potwierdza powszechn¹ powinnoæ przestrzegania prawa54. Na kolejnym za miejscu znalaz³ siê w³anie obowi¹zek ponoszenia podatków. Z ich zestawienia wynika
m.in., ¿e w¹tpliwoci co do zgodnoci przepisów prawa podatkowego z Konstytucj¹ nie mog¹ byæ podstaw¹ odmowy zap³aty podatku55. Uchylenie obowi¹zku podatkowego wymaga wtedy stwierdzenia niekonstytucyjnoci w³aciwych przepisów prawnych.
2.6. Powszechnoæ opodatkowania a zasada spo³ecznej
gospodarki rynkowej
Wedle art. 20 Konstytucji spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, w³asnoci prywatnej oraz solidarnoci, dialogu
i wspó³pracy partnerów spo³ecznych stanowi podstawê ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej. Spo³eczna gospodarka rynkowa to nowoczesna gospodarka rynkowa, bêd¹ca przeciwieñstwem gospodarki centralnie planowanej, zdolna do elastycznego reagowania na zmieniaj¹ce siê preferencje konsumentów. Model ten winien wykazywaæ du¿¹ dba³oæ o efektywnoæ
gospodarowania i wype³niania funkcji socjalnych. Ma ³¹czyæ elementy gospodarki konkurencyjnej z wysokim stopniem interwencjonizmu nastawionego
na cele socjalne56.
Stosunek zasad podatkowych do spo³ecznej gospodarki rynkowej jest z³o¿ony z racji ich wielkiego wp³ywu na procesy gospodarowania. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e do realizacji podstaw ustroju gospodarczego z art. 20 Konstytucji niezbêdny jest system podatkowy niesprzeczny, wykluczaj¹cy przywileje
oraz niesprawiedliwe roz³o¿enie ciê¿arów, a przy tym uwzglêdniaj¹cy zdolnoæ
p³atnicz¹ i gospodarcze nastêpstwa opodatkowania. Powszechnoæ podatkowa
jest elementem gospodarki spo³ecznej, tzn. uwzglêdniaj¹cej oczekiwania i potrzeby spo³eczeñstwa. Podatki, obci¹¿aj¹c efekty dzia³alnoci gospodarczej,
pomniejszaj¹ w³asnoæ prywatn¹ (w konstytucyjnym ujêciu  podstawê spo³ecznej gospodarki rynkowej) i maj¹ s³u¿yæ do pokrycia wydatków ogólnospo54
55
56

Por. wyrok TK z 27 maja 2002 r., sygn. akt K 20/01, [w:] Konstytucja III RP..., s. 496497.
Por. wyrok TK z 14 listopada 2000 r., sygn. akt K 7/00, [w:] Konstytucja III RP..., s. 496.
A. Adamczyk, Definicja i istota koncepcji spo³ecznej gospodarki rynkowej, [w:] Spo³eczna
gospodarka rynkowa, pod red. R.W. W³odarczyka, Warszawa 2010, s. 1718 i cyt. literatura.
Por. te¿ K. Strzyczkowski, Konstytucyjna zasada spo³ecznej gospodarki rynkowej jako podstawa
tworzenia i stosowania prawa, [w:] Zasady ustroju spo³ecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, pod red. C. Kosikowskiego, Warszawa 2005, s. 936.
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³ecznych. D¹¿enie ustawodawcy do równego obci¹¿enia podatników wi¹¿e siê
z doprowadzeniem do szerokiego udzia³u pañstwa w efektach prywatnej gospodarki57.
Podatki pe³ni¹ g³ównie funkcje fiskalne, a idea³y sprawiedliwoci podatkowej nale¿a³oby sprowadziæ  poprzez system podatkowy  do zmiany istniej¹cego podzia³u dochodu narodowego58. Zauwa¿a siê, ¿e wobec wyboru
w aktualnej polskiej Konstytucji modelu spo³ecznej gospodarki rynkowej zadaniem pañstwa jest takie wykorzystywanie instrumentów, w tym równie¿
polityki podatkowej, aby zapewniæ spo³eczny dobrobyt pobudzaj¹c rozwój gospodarczy, ale tak¿e aby zmniejszaæ nierównoci spo³eczno-ekonomiczne miêdzy cz³onkami spo³eczeñstwa59. W orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego zauwa¿ono, ¿e w warunkach gospodarki rynkowej, opartej na wolnoci
dzia³alnoci gospodarczej, pañstwo nie ma mo¿liwoci bezporedniego wp³ywania na obrót gospodarczy. Mo¿e jednak czyniæ to porednio, wykorzystuj¹c
m.in. podatki. Zadanie parlamentu polega na kszta³towaniu polityki podatkowej w taki sposób, aby ustanowiony system podatkowy zapewnia³ pañstwu
systematyczne dochody umo¿liwiaj¹ce realizacjê za³o¿onych wydatków, a jednoczenie wp³ywa³ na gospodarcze, socjalne i spo³eczne zachowania podatników60.

3. Powszechnoæ opodatkowania w konstytucjach
innych pañstw
W art. 84 Konstytucji RP  w zestawieniu z odpowiednimi unormowaniami konstytucji innych pañstw europejskich  obowi¹zek ponoszenia podatku
zosta³ ujêty w sposób bardzo formalny. Nie uwzglêdniono tu elementów charakteryzuj¹cych status podatnika, a zw³aszcza jego zdolnoæ p³atnicz¹. Czynniki wp³ywaj¹ce na pobranie, wysokoæ czy ukszta³towanie podmiotowego
zakresu opodatkowania nale¿y wobec tego oceniaæ wedle innych przepisów
57 Por. F. Kirchhof, Der Weg zur verfassungsgerechten Besteuerung  Bestand, Forstschritt,
Zukunft, Steuer und Wirtschaft 2002, nr 3, s. 189 i 192.
58 Por. A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoci w polskim systemie podatkowym, Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1989, z. 3, s. 5556.
59 K. Nizio³, Prawne aspekty polityki podatkowej, Warszawa 2007, s. 46; K. Strzyczkowski,
Zasada pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej jako zasada publicznego prawa gospodarczego,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2007, z. 4, s. 1126; P. Klimczyk, Nierównoci
dochodowe w gospodarce polskiej w okresie transformacji, [w:] Spo³eczna gospodarka rynkowa...,
s. 111; T. Lubiñska, Bud¿et a finanse publiczne, Warszawa 2010, s. 62 i n.; J. Lang, [w:]
K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht..., s. 116117.
60 Por. cyt. wy¿ej wyrok TK z 17 stycznia 2001 r., sygn. K 5/00; mo¿na we wskazanym tu
stanowisku TK dostrzec elementy tzw. pozytywnego podejcia do finansów publicznych  por.
w tej kwestii: Z. Fedorowicz, Podstawy teorii finansów, Warszawa 1996, s. 138. Por. nadto:
A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji..., s. 91 i tam cyt. orzecznictwo.
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Konstytucji. Nie wp³ywa to wprawdzie na spójnoæ unormowañ konstytucyjnych, ale jest wyrazem rygorystycznego ujêcia obowi¹zku ponoszenia podatków.
Art. 53 ust. 1 Konstytucji Republiki W³oskiej stanowi: Wszyscy s¹ obowi¹zani do uczestniczenia w wydatkach publicznych stosownie do swoich
mo¿liwoci podatkowych. System podatkowy jest ukszta³towany na zasadzie
progresji61. Bardziej szczegó³owy jest art. 31 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii:
Wszyscy wnosz¹ wk³ad na ponoszenie wydatków publicznych zgodnie ze
swoimi mo¿liwociami za porednictwem sprawiedliwego systemu podatkowego, inspirowanego przez zasady równoci i progresywnoci, który w ¿adnym
wypadku nie mo¿e przybraæ rozmiarów konfiskaty62. Z kolei w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec brak unormowañ zbli¿onych do wy¿ej
przedstawionych. Powszechnoæ opodatkowania wywodzi siê tu wszak z art. 3
ust. 1 (zasada równoci wobec prawa), a przy tym nie ma w doktrynie
i orzecznictwie w¹tpliwoci co do obci¹¿enia podatników w ustawie podatkowej
równo pod wzglêdem prawnym i faktycznym63. W aktualnej Konstytucji Republiki Francuskiej powszechnoæ opodatkowania wynika z zasady niezbêdnoci podatku, ustanowionej jeszcze w art. 13 Deklaracji Praw Cz³owieka
i Obywatela z 1789 r.64, jak te¿ unormowanej tam równoci wobec prawa
i potrzeby uwzglêdniania zdolnoci poniesienia wiadczenia65. Przepisy art.
127 Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej66 stanowi¹: 1. Ogólne zasady kszta³towania podatków, zw³aszcza kr¹g podatników, przedmiot
podatku i jego wymiar, podlegaj¹ okreleniu w ustawie. 2. Na ile pozwala na
to rodzaj podatku, nale¿y przy tym przestrzegaæ w szczególnoci zasady
powszechnoci i równoci opodatkowania oraz zasady opodatkowania wed³ug
wydajnoci ekonomicznej. Z kolei z art. 57 Konstytucji Federacji Rosyjskiej67
61 Konstytucja Republiki W³oskiej z 27 grudnia 1947 r., cyt. za: Konstytucja W³och, t³um.
Z. Witkowski, Warszawa 2004, s. 71.
62 Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r. (BOE num. 311.1.), cyt. za: Konstytucja
Hiszpanii, t³um. T. Mo³dawa, Warszawa 2008, s. 39.
63 Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r., (BGBl I S. 1 ze
zm.), cyt. za: Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Poznañ 1997, s. 71; por. I. Mirek, Daniny publiczne w prawie niemieckim,
Warszawa 1999, s. 209211; H.-J. Pezzer, op. cit., s. 101.
64 Por. M. Collet, Droit fiscal, Thémis Droit 2007, s. 55 i n.; J. Grosclaude, Ph. Marchessou, Droit fiscal général, Dalloz 2001, s. 18 i n.
65 Zdolnoæ poniesienia wiadczenia okrela siê w nauce francuskiej jako zasadê równoci
w ponoszeniu ciê¿arów publicznych; por. C. Binisti-Jahndorf, Maßstäbe für Steuergesetzgebung und
verfassungsrechtliche Normenkontrolle in Frankreich, Steuer und Wirtschaft 2001, nr 4, s. 347.
66 Konstytucja Federalna Republiki Szwajcarskiej z 18 kwietnia 1999 r., cyt. za: Konstytucja Szwajcarii, t³um. Z. Czeszejko-Sochacki, Warszawa 2000, s. 80.
67 Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r., [online] <http://libr.sejm.gov.pl/
tek01/txt/konst/rosja.html>. Warto zauwa¿yæ, ¿e art. 56 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej z 1998 r. zabrania wprowadzania indywidualnych ulg podatkowych; por. A. M. Lessova,
Die allgemeinen Besteuerungsprinzipien in der russischen Verfassung und im russischen Steuerkodex, Steuer und Wirtschaft 2000, nr 4, s. 479.
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wynika: Ka¿dy ma obowi¹zek uiszczania okrelonych ustawowo podatków
i op³at. Ustawy wprowadzaj¹ce nowe podatki lub pogarszaj¹ce sytuacjê podatników nie dzia³aj¹ wstecz. W konstytucjach innych jeszcze pañstw wyranie zakazuje siê wprowadzania przywilejów podatkowych b¹d te¿ ze
wskazaniem celów podatków jest ³¹czona potrzeba uwzglêdniania zdolnoci
ich poniesienia. Najczêciej jednak konstytucje stanowi¹ tylko o wprowadzaniu podatków w drodze ustawy68.
Podane przyk³ady wskazuj¹ na ró¿n¹ szczegó³owoæ unormowañ konstytucyjnych w kwestii powszechnoci opodatkowania. Ta powszechnoæ ma jednak charakter pewnego standardu, bo  zwa¿ywszy funkcje podatków  jest
jednym z podstawowych elementów spo³eczeñstwa demokratycznego, zorganizowanego wedle regu³ egalitaryzmu. W nakazie za uwzglêdniania zdolnoci poniesienia wiadczenia (zdolnoci p³atniczej) dostrzega siê rodek realizacji powszechnoci i równoci opodatkowania69 b¹d kryterium równoci
wyznaczane w³anie przez powszechnoæ podatkow¹70. Na gruncie ekonomicznym owa zdolnoæ bywa uznawana za instrument korygowania nierównoci i realizacji postulatu sprawiedliwoci71 czy podstawê transferów maj¹tkowych miêdzy obywatelem a pañstwem72. Dostrzec te¿ mo¿na w niej
najwy¿sz¹ materialn¹ zasadê sprawiedliwoci podatkowej  nawet gdy nie
jest wyranie nazwana w przepisach konstytucyjnych73. I dlatego brak jasnej
deklaracji polskiego ustawodawcy konstytucyjnego w sprawie uwzglêdniania
zdolnoci p³atniczej w odniesieniu do podatków uzasadnia krytykê art. 84
Konstytucji. Trudno bowiem wspó³czenie pomijaæ wskazany wy¿ej tak istotny element sprawiedliwoci spo³ecznej, od dawna znany w pañstwach realizuj¹cych mniej lub bardziej zbli¿one czy nawet na swój sposób wzorcowe
modele spo³ecznej gospodarki rynkowej. Pozostaje zatem wywodzenie potrzeby uwzglêdniania zdolnoci poniesienia podatku z najbardziej pojemnej zasady
konstytucyjnej, tj. z zasady sprawiedliwoci spo³ecznej (art. 2 Konstytucji).
68 Por. K. Tipke, Über richtiges Steuerrecht, Steuer und Wirtschaft 1988, nr 3, s. 271.
Unormowania konstytucyjne innych pañstw szerzej przytacza K. Nizio³, op. cit., s. 1821.
69 Por. J.J. Ferreiro Lapatza, Curso de derecho fnanciero español. Instituciones, Madrid
 Barcelona 2006, s. 282283; G. Marongiu, Steuerzahlung und steuerliche Leistungsfähigkeit
in Italien, Steuer und Wirtschaft 1984, nr 2, s. 94 i n.
70 Por. C.P. Taboada, Leistungsfähigkeitsprinzip und Gleichheitssatz im Steuerrecht in der
Rechtsprechung des spanischen Verfassungsgerichts, [w:] Die Steuerrechtsordnung in der Diskussion. Festschrift für Klaus Tipke zum 70. Geburtstag, hsgb. J. Lang, Köln 1995, s. 583 i n.
71 Por. M. Elicker, Kritik der direkt progressiven Einkommenbesteuerung, Steuer und
Wirtschaft 2000, nr 1, s. 1417; R. Beiser, Das Leistungsfähigkeitsprinzip  Irrweg oder Richtschnur?, Österreichische Steuerzeitung 2000, nr 16, s. 413423.
72 Por. D. Birk, Das Leistungsfähigkeitsprinzip als Maßstab der Steuernormen, Köln 1983,
s. 155.
73 Por. W.R. Walz, Steuergerechtigkeit und Rechtsanwendung, Heidelberg  Hamburg
1980, s. 155 i n. Przegl¹d stanowisk w literaturze niemieckiej przedstawia K. Vogel w artykule
pt. Über Besteuerungsrechte und über das Leistungsfähigkeitsprinzip im Internationalen Steuerrecht, [w:] Steuerrecht. Verfassungsrecht. Finanzpolitik. Festschrift für Franz Klein, hsgb.
P. Kirchhof, K. Offerhaus, H. Schöberle, Köln 1994, s. 367369.
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4. Zasada powszechnoci opodatkowania
a zasada równoci wobec prawa
Zagadnieniu powszechnoci opodatkowania powiêca siê wiêcej uwagi
w nauce podatków i finansów ni¿ w nauce prawa podatkowego. Odwrotna
zale¿noæ dotyczy zasady równoci, która znajduje siê w centrum unormowañ prawa podatkowego74. Razem jednak powszechnoæ i równoæ w opodatkowaniu sk³adaj¹ siê na materialny aspekt sprawiedliwoci podatkowej75.
Zauwa¿ono w doktrynie, ¿e ustawodawcy trudniej realizowaæ zasadê
równoci od powszechnoci podatkowej  wobec koniecznoci liczenia siê
z pewnymi grupami spo³ecznymi i przyznania im wiêcej ulg i zwolnieñ podatkowych ni¿ reszcie spo³eczeñstwa76. Treci obu wskazanych zasad mog¹
siê zreszt¹ wydawaæ tak komplementarne, ¿e w praktyce administracyjnej,
orzecznictwie s¹dowym czy w doktrynie s¹ powo³ywane ³¹cznie, choæ dotycz¹
zgo³a innych aspektów stosunków spo³ecznych.
Powszechnoæ podatkow¹ nale¿y wiêc rozumieæ jako jednakow¹ powinnoæ ponoszenia tych samych podatków przez wszystkie podmioty, u których
wystêpuje przedmiot opodatkowania. Natomiast dla równoci podatkowej,
odpowiednio do przyjêtych kryteriów, podstawowe znaczenie ma traktowanie
równych podmiotów w sposób równy (choæ niekoniecznie identyczny). Pierwsza z tych zasad bazuje na postulacie polityczno-spo³ecznym, a podstaw¹
drugiej jest ustalenie i respektowanie relewantnych prawnie kryteriów podobieñstwa. Ró¿ne wielkoci zobowi¹zania podatkowego w indywidualnych przypadkach bêd¹ zgodne z tymi zasadami, o ile takie same regu³y jego ustalania
znajd¹ zastosowanie do wszystkich podmiotów podlegaj¹cych obowi¹zkowi podatkowemu w danym podatku. Uwzglêdnienie ekonomicznego aspektu opodatkowania nastêpuje tu w³anie w zasadzie powszechnoci podatkowej.
W literaturze prawniczej wskazuje siê na bezbarwnoæ równoci, której
istotê wyznacza logika77. Mo¿e wiêc byæ ona rozumiana jako identycznoæ
lub podobieñstwo pod pewnym wzglêdem78. W jej realizacji kluczow¹ rolê
74
75

M. Collet, op. cit., s. 54.
A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoci podatkowej a prawodawstwo podatkowe, [w:]
W krêgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Ksiêga dedykowana Profesorowi Cezaremu
Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s. 156; idem, Zasady podatkowe, [w:]
System prawa..., s. 128; K. Tipke, Zur Methode der Anwendung des Gleichheitssatzes unter
besonderer Berücksichtigung des Steuerrechts, [w:] Steuern und Rechtsstaat. Festschrift für
Gerold Stoll zum 65. Geburtstag, Wien 1990, s. 232; K. Vogel, Steuergerechtigkeit und soziale
Gestaltung, Deutsche Steuer-Zeitung 1975, nr 1920, s. 410.
76 J. Ma³ecki, Przywileje podatkowe w orzecznictwie s¹dowym, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku
czci Profesora Eugeniusza Teglera, Poznañ 1997, s. 87.
77 Por. F. Klein, Gleichheitssatz und Steuerrecht, Köln 1966, s. 12.
78 Por. R. Balicki, [w:] Wolnoci i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I: Idee i zasady
przewodnie konstytucyjnej regulacji wolnoci i praw jednostki w RP, pod red. M. Jab³oñskiego,
Warszawa 2010, s. 413; F. Klein, op. cit., s. 1417; K. Tipke, Zur Methode der Anwendung...,
s. 233234.
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odgrywa ustalenie tzw. cechy relewantnej (tertium comparationis), przes¹dzaj¹cej o jednakowoci lub wystarczaj¹cym podobieñstwie. Wykluczona jest
dowolnoæ w jego ustaleniu i stosowaniu, czyli traktowanie równych sytuacji
w sposób ró¿ny b¹d ró¿ne traktowanie sytuacji równych. Równoæ jest bowiem zawsze, w odró¿nieniu od identycznoci, relatywna, uzale¿niona od
przyjêtego kryterium79.
Mo¿na przyj¹æ, ¿e powszechnoæ to ilociowy aspekt równoci, u której
podstaw le¿y kryterium oceny sytuacji odpowiedniej grupy podmiotów. Powszechnoæ wyznacza regu³ê stosowania tego kryterium w kwalifikacji ich
uprawnieñ i obowi¹zków. Równe traktowanie ma sens i jest mo¿liwe dopiero
wtedy, gdy nastêpuje w sposób powszechny  tzn. ogólny, konsekwentny
i wolny od arbitralnych wyborów. Równoæ staje siê cech¹ w³aciwego (generalnie: jednakowego, choæ z uwzglêdnieniem istotnych powodów ró¿nicowania) traktowania okrelonych grup podmiotów maj¹cych wspóln¹ cechê.
Powszechnoæ opodatkowania odnosi siê do zakresu podmiotowego regulacji prawnopodatkowej i mo¿na j¹ z uwzglêdnieniem w³aciwych czynników
kszta³towaæ (np. wyznaczaæ pewne wyj¹tki, zwolnienia, ulgi i warunki ich
stosowania), podczas gdy równoci  odniesionej do kategorii podmiotów
o tych samych cechach  ró¿nicowaæ ani stopniowaæ nie mo¿na.
W nauce oraz orzecznictwie wyró¿nia siê równoæ formaln¹ i materialn¹.
Urzeczywistnieniem tej pierwszej jest przyjêcie regu³y (zasady, miary) postêpowania i jej konsekwentna realizacja. Generalny charakter równoci wymaga ogólnego charakteru regu³, które ustanowi¹ skalê wartoci odniesion¹ do
oznaczonego krêgu podmiotów, a ich brak oznacza samowolê w³adzy80.
W takim ujêciu ustala siê sposób postêpowania, czyni¹c stosowanie prawa
sprawiedliwym81.
Bardziej z³o¿ona jest równoæ materialna, bo jej istotê wyra¿aj¹ g³ównie
zró¿nicowania. Chodzi tu o podstawy traktowania jednakowego albo ró¿nego,
legitymizacjê takich regu³ i wyznaczanie kryteriów sprawiedliwoci82.
Du¿e znaczenie ma wyró¿nienie równoci wobec prawa, tzn. w toku jego
stosowania i równoci w prawie  odniesionej do procesu jego tworzenia.
W obu ujêciach nie wymaga siê, aby wszystkie podmioty posiada³y te same
prawa i obowi¹zki, lecz by uwzglêdniono istotne ró¿nice w ich dystrybucji83.
Z zasady równoci wobec prawa wywiedziono w orzecznictwie Trybuna³u
79
80
81

K. Tipke, Zur Methode der Anwendung..., s. 233.
Por. K. Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie und Praxis, Köln 1981, s. 2426.
Por. M. B³achut, Postulat neutralnoci moralnej prawa a konstytucyjna zasada równoci, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CCXCVII 2005, nr 2793, s. 85; J. Isensee, Vom
Beruf unserer Zeit zur Steuervereinfachung, Steuer und Wirtschaft 1994, nr 1, s. 7.
82 Por. K. Tipke, Steuergerechtigkeit in Theorie..., s. 2742.
83 M. B³achut, op. cit., s. 83 i 90; M. Masternak-Kubiak, [w:] Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Warszawa 2002, s. 121.
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Konstytucyjnego podstawê akceptacji ró¿nego traktowania przez prawo ró¿nych podmiotów, bo równe traktowanie tych samych podmiotów pod pewnym
wzglêdem oznacza z regu³y ró¿ne traktowanie tych samych podmiotów pod
innym wzglêdem. Na gruncie zatem prawa stanowionego równoæ bywa
u³omna jako pochodna decyzji prawodawcy o przyjêciu cech adresatów norm
i przypisaniu im ró¿nych praw i obowi¹zków, czyli ró¿nego traktowania84.
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e unormowane w art. 32 Konstytucji elementy zasady
równoci sk³adaj¹ siê na jedn¹ z najwa¿niejszych wartoci porz¹dkuj¹cych
stosunki spo³eczne i podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy s¹
równi wobec prawa i maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze
publiczne.
Stosunek powszechnoci do równoci w prawie podatkowym mo¿e byæ
rozpatrywany w aspekcie jego stanowienia i stosowania. W tym pierwszym
pojawia siê g³ównie kwestia niedyskryminacji i zakazu uprzywilejowania,
czyli bezwzglêdnego poddania obowi¹zkowi podatkowemu oznaczonych kategorii podmiotów. W drugim aspekcie istotna jest jednakowa realizacja unormowañ prawa podatkowego, z uwzglêdnieniem prawnie ustalonych elementów kszta³tuj¹cych treæ obowi¹zku podatkowego w konstrukcji danego
podatku.
Jako przyk³ad zgodny z zasad¹ równoci wskazano w literaturze podatek, którym odbiera siê 100% dochodu, o ile ka¿dy podatnik jednakowo tym
sposobem utraci taki dochód. Równoæ nie zawiera przecie¿ miary ochrony
swobód podatnika, a te zostan¹ we wskazanym wypadku zniweczone poprzez
odebranie ca³ego jego dochodu85. Warunkiem równego opodatkowania jest
objêcie nim wszystkich podmiotów uzyskuj¹cych dochód danego rodzaju.
Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego powszechnoæ wymaga zatem wyznaczenia kryterium umo¿liwiaj¹cego realizacjê sprawiedliwoci podatkowej86. Art. 84 Konstytucji nie ustanawia przecie¿ pojêtego w absolutnym
wymiarze obowi¹zku ponoszenia podatków przez ka¿dego87  tzn. bez odniesienia do w³aciwej ustawy podatkowej. I nie ma te¿ ¿adnych podstaw do
wywodzenia z art. 84 Konstytucji za³o¿enia równoci wobec prawa podatko84 Por. szerzej: W. £¹czkowski, Prawne zasady równoci i sprawiedliwoci, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2011, z. 2, s. 62 i 59; M. Kordela, Uzasadnienia aksjologiczne
w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
2000, z 3. s. 30; R.R. Ma³ajny, Regu³a równoci wobec prawa w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, [w:] Szeæ lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. L. Garlickiego, A. Szmyta, Warszawa 2003, s. 179.
85 P. Kirchhof, Die freiheitsrechtliche Struktur..., s. 5.
86 Por. wyrok z 26 padziernika 2010 r., sygn. K 58/07, OTK Z.U. 2010, A, nr 8, poz. 80:
cechy istotnej, bior¹c pod uwagê powszechnoæ opodatkowania (art. 84 Konstytucji) i równoæ
opodatkowania (art. 32 ust. 1 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji), co ³¹cznie sk³ada siê na pojêcie
sprawiedliwoci podatkowej, nale¿y upatrywaæ w sytuacji ekonomicznej poszczególnych rolników, decyduj¹cej o ich zdolnoci podatkowej (op³atowej).
87 Por. B. Brzeziñski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruñ 2008, s. 189.
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wego88, bo to wynika ju¿ z jej art. 32 ust. 1. A przy tym równoæ wobec prawa
w Arystotelesowskim ujêciu dopuszcza odmienne traktowanie podmiotów
i sytuacji niemaj¹cych charakteru podobnego czy identycznego89, ale z uwzglêdnieniem istotnych ró¿nic i bez dyskryminacji.

Podsumowanie
a) Konstytucyjna zasada powszechnoci opodatkowania jest odnoszona
do tworzenia i stosowania prawa podatkowego. Jako postulat walki politycznej z przywilejami stanowymi spe³ni³a ju¿ swoj¹ rolê, bo te wspó³czenie nie
wystêpuj¹. Nie traci ona jednak tego znaczenia w przypadkach d¹¿eñ do
uzyskania przywilejów przez ró¿ne grupy zawodowe czy przedsiêbiorców.
W po³¹czeniu z równoci¹ wobec prawa stanowi ona gwarancjê i sk³adnik
sprawiedliwoci podatkowej w ujêciu materialnym, któr¹ nale¿y sprowadzaæ
do zmiany  poprzez system podatkowy  podzia³u dochodu narodowego90,
a to jest kluczowy element spo³ecznej gospodarki rynkowej.
b) Powszechnoæ opodatkowania czêsto jest rozpatrywana w aspekcie
podmiotowym i przedmiotowym. Podmiotowy aspekt ³¹czy siê z roz³o¿eniem
ciê¿aru podatku na jednostki podlegaj¹ce obowi¹zkowi podatkowemu. Aspekt
przedmiotowy za dotyczy przestrzegania zdolnoci p³atniczej jednostki i opodatkowania wszystkich dochodów czy zysków, niezale¿nie od ich ród³a91.
Mo¿na te¿ w przedmiotowej powszechnoci opodatkowania dostrzegaæ postulat wyczerpuj¹cego objêcia obowi¹zkiem podatkowym pewnych kategorii zdarzeñ gospodarczych.
c) Ulgi i zwolnienia podatkowe winny mieæ wyrane uzasadnienie aksjologiczne. Istotne w ich ocenie jest zawsze respektowanie sprawiedliwoci
opodatkowania. Powszechnoæ opodatkowania nabiera w takim wypadku
charakteru instrumentalnego; dziêki niej wyklucza siê tak szeroki zasiêg
mechanizmów powoduj¹cych obni¿enie wysokoci lub zwolnienie z obowi¹zku podatkowego, ¿e stan¹ siê one standardem rozwi¹zañ ustawowych, a nie
wyj¹tkiem od zasady konstytucyjnej92.
d) Konstytucyjn¹ zasadê powszechnoci opodatkowania nale¿y uznaæ
przede wszystkim za wskazówkê dla ustawodawcy co do uwzglêdniania
88 Por. A. Bieñ-Kaca³a, op. cit., s. 198199 i 208. Por. te¿ wyrok z 20 lutego 2002, sygn.
K 41/02, OTK Z.U. 2002, A, nr 6, poz. 83, gdzie wg TK art. 84 Konstytucji wprowadza zasadê
powszechnoci i równoci opodatkowania i  przynajmniej w pewnym zakresie [podkr.  J.O.]
 jest wyrazem zasady równoci na gruncie prawa podatkowego. Argument oparty na takiej
tezie wskazanego orzeczenia wystêpuje czêsto w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym.
89 Por. szerzej R.R. Ma³ajny, op. cit., s. 179180 i cyt. tam orzecznictwo.
90 Por. A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoci w polskim systemie..., s. 5556.
91 Por. A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoci podatkowej..., s. 20.
92 A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie..., s. 26 i tam cyt. literatura.
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w toku tworzenia przepisów podatkowych w³aciwych kryteriów prawnych,
gospodarczych i spo³ecznych  maj¹cych znaczenie dla wyznaczenia krêgu
podatników. W ten sposób powszechnoæ opodatkowania jest filarem sprawiedliwoci podatkowej93. I mo¿na te¿ w tej zasadzie dostrzegaæ szczególne
kryterium techniki tworzenia przepisów prawa podatkowego: oto wprowadzenie podatku obci¹¿aj¹cego wszystkie zdarzenia gospodarcze danego rodzaju
jest bardziej efektywn¹ formu³¹ ich opodatkowania ani¿eli enumeratywne
okrelanie elementów przedmiotu podatku i przypisanie ich oznaczonym kategoriom podmiotów.
e) Trybuna³ Konstytucyjny potwierdza zakaz domniemania powszechnego charakteru obowi¹zku p³acenia podatków: Przepis art. 84 Konstytucji
stanowi, ¿e ka¿dy jest obowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, w tym podatków, okrelonych w ustawie. W wietle powszechnoci
p³acenia danin publicznych zasad¹ jest obowi¹zek ich p³acenia, a nie wolnoæ
od ponoszenia ciê¿arów na rzecz pañstwa. Powszechnoæ ta nie oznacza jednak domniemania istnienia obowi¹zku daninowego. [...] Z przepisu tego wynika zatem zakaz domniemania istnienia obowi¹zku podatkowego, jeli nie
wynika on wprost z ustawy. Mimo konstytucyjnej zasady powszechnoci opodatkowania zakaz rozszerzaj¹cego interpretowania przepisów dotyczy nie tylko wyj¹tków, ale te¿ przepisów nak³adaj¹cych obowi¹zek p³acenia danin94.
f) Ustanowion¹ w art. 84 Konstytucji zasadê powszechnoci opodatkowania nale¿y odnieæ wy³¹cznie do podmiotów posiadaj¹cych status podatnika.
Tylko ich dotyczy obowi¹zek poniesienia podatku. Inne podmioty oznaczone
w ustawach podatkowych nie ponosz¹ podatku, lecz odpowiedzialnoæ
uwzglêdniaj¹c¹ ich stosunek do obowi¹zku podatkowego innego podmiotu
(podatnika). Nie sposób wobec tego oceniaæ uprawnieñ i obowi¹zków p³atnika
i inkasenta, gwaranta, przedstawiciela podatkowego, nastêpcy prawnego podatnika czy tzw. osób trzecich pod wzglêdem zgodnoci z zasad¹ powszechnoci opodatkowania. Unormowania dotycz¹ce tych podmiotów podlegaj¹ ocenie w aspekcie niedyskryminacji95 czy proporcjonalnoci w zakresie ich
obowi¹zków instrumentalnych.
g) Powszechnoæ opodatkowania zak³ada obowi¹zek poniesienia podatku
nie dla poszczególnych podmiotów, ale dla wszystkich tych podmiotów, ujêtych generalnie, u których wystêpuje zjawisko (zjawiska) rodz¹ce obowi¹zek
podatkowy96. Jest to konsekwencja ogólnego, generalnego charakteru po93
94
95

Por. A. Krzywoñ, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji..., s. 81 i n.
Wyrok TK z 8 grudnia 2009 r., sygn. K 7/08, OTK Z.U. 2009, A, nr 11, poz. 166.
Por. T. Dêbowska-Romanowska, Obliczenie podatku a gwarancje praw obywatelskich,
Pañstwo i Prawo 1998, z. 7, s. 3233.
96 A. Gomu³owicz, Zasada sprawiedliwoci podatkowej w orzecznictwie..., s. 19; Y. Hangartner, op. cit., s. 92; R. Mastalski, Prawo podatkowe..., s. 5657; K. Tipke, Die Steuerrechtsordnung, Köln 1993, t. I, s. 343.
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datku, adresowanego do podmiotów wyznaczanych jako kategorie, a nie indywidualnie. Taka formu³a nie rozstrzyga wszak o jednolitym ustaleniu podatku, bo mo¿e byæ on ustalany ró¿nie97. Dawno te¿ dostrze¿ono, ¿e podatek
nale¿y nak³adaæ wedle powszechnych kryteriów, bo w przeciwnym razie stanie siê on specyficzn¹ form¹ ³upiestwa98.
h) Wród zawartych w art. 84 Konstytucji podstaw sprawiedliwego systemu podatkowego i realizacji celów opodatkowania brak odes³ania do kryterium zdolnoci jednostki do poniesienia podatku. Taka dyrektywa dotycz¹ca
tworzenia i stosowania prawa podatkowego istotnie podnios³aby zaufanie
podmiotów poddanych obowi¹zkowi podatkowemu do pañstwa i stanowionego prawa.

Summary
The constitutional principle of generality in taxation
 selected problems
Key words: generality of taxation  constitution  equality in taxation  principle of taxation,
principle of tax law  enactment and application of tax law.

The principle of generality in taxation (general taxation) is stated in
Article 84 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. It is
the only jurisprudential principle that has become a constitutional rule. The
principle exerts influence upon tax law legislative and enforcement processes. It sets forth an obligation to pay a given tax upon all entities specified in
a given tax statute.
The principles of generality and equality in taxation constitute the so
called material tax fairness. Generality of taxation precludes privileges or
special tax increases from being granted or imposed without a proper cause,
i.e. otherwise than in accordance with some other constitutional rules (notably: those of social justice, democratic rule of law, or proportionality). The
legislator may stipulate that certain entities be exempt from the general
obligation to pay a given tax. However, this is never arbitrary. An important
element of the principle of generality in taxation nowadays is that an individuals ability to pay is taken into consideration.

97 T. Augustyniak-Górna, Generalny charakter podatku, [w:] System podatkowy. Zagadnienia teoretycznoprawne, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 1992, nr 54, s. 58.
98 Por. O. Mayer, cyt. za: H.W.Kruse, Über die historische Entstehung von Steuern, [w:]
Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toruñ 1998, s. 131.
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Protection of a good name in the penal codes
in 19181997
Up to the moment when the uniform Polish penal code of 1932 came into
force there were 3 different penal codes for the territories of the former
Austrian, Russian & Prussian partitions.
In the former Austrian partition, the source of the penal law was the
Universal penal act from 27. May 1852.1 It came into force on 1. Sept. 1852.
This act regulated the offence of slander (calumny  Verleumdung), according to which a libel was an untruthful accusation of another person of an
offence which could cause instituting legal proceedings against the slandered. The slanderer had to be aware that an offence he accused another
person of did not take place. He also had to act with the intention of committing the deed. A fabricated offence also had to constitute a crime in the sense
of a penal statutory act. Defamation in the Austrian legal system was
a crime liable to the penalty of close confinement from 1 to 5 years. Had the
slanderer used a particular stratagem to make their deed verisimilar, when
they exposed the person to danger or was a servant, inmate or subordinate,
or as a functionary committed a slander while doing official duties, they was
liable to close confinement up to 10 years. The statutory penal act foresaw
also an offence consisting in an insult to good name (Ehrenbeleidigung). This
offence comprised a groundless blame of a crime, misdemeanor or contravention, as well as a charge of other dishonest deeds or infringing the rules of
good morals. An insult to a good name could also consist in promulgation
information on another person from a private or family life, even when the
statements were true. Blaming another person of having character defects
resultant in public contempt was also penalized2.
1 E. Krzymuski, Comments to the penal law, Volume I, Cracow 1901, p. 113, vide also
E. Krzymuski, On the newest project of the Austrian penal law, Cracow 1890.
2 E. Krzymuski, Commentaries to the penal law, Volume II, Cracow 1902, pp. 303306,
vide also E. Krzymuski, Comments to the penal law from the viewpoint of science & Austrian
law, Volume II, Cracow 1911, pp. 157162.
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The penal law in force in the former Austrian partition penalized
a slander in § 209, & required that everybody who accused another person of
a crime in front of an authority, & mere blame could result in instituting
legal proceedings against the blamed, was perpetrator of a slander. A severer
responsibility for defamation depended on three prerequisites. The first one
occurred when the slanderer tried to make their imputation verisimilar. The
second one when they exposed the accused to a greater peril, & the third one
when the slanderer was a servant, inmate or subordinate of the slandered or
in the case when a functionary committed a slander while doing their official
duties (§ 210). According to § 487 the guilty of defamation to a good name
was a person, who
 untruthfully accused of a crime, & a charge does not go as far as it took
place in § 209;
 untruthfully accused of a dishonourable & immoral act, which may cause
a public contempt against the accused (§ 488);
 in prints, disseminated writings or drawings, or make slanderous charges
public against another person (even if they are true facts of a private or
family life)  § 489.
According to § 490 if the charge mentioned in § 487 & 488 was made
public in the way foreseen in § 489 the accused is liable to a penalty, when
they were not able to prove the truthfulness of the assertions. Providing the
charge pertaining to § 487 & 488 was made public in a different way than
foreseen in § 489 the accuser is not penalized when they proved the truthfulness of their assertions. Another infringement on a good name was an insult
made publicly or in the presence of other people, also in prints, lampoons or
drawings endangering the victim to public ridicule (§ 490). Infringements on
a good name as regulated in § from 487 to 492 were liable to arrest penalty
from 6 months to 1 year. Persecution in all the cases of infringement on
a good name was undertaken on the demand of the insulted person (§ 495).
Also in the case of affronts or insults made in public, the perpetrator was
punished on the demand of the insulted person (§ 496)3.
The penal code, which was in force on the territory of the former Prussian partition, was introduced on 15. May 1871.4 The offences against a good
name were comprised in the Chapter XIV Insult. According to § 185, an
insult was punished with a pecuniary penalty up to 600 marks, an arrest
3 A penal statutowy act on crimes, misdemeanors & contraventions, in force in the provinces of Cracow, Lwow, Stanislawow & Tarnopol. Abridged edition with commentaries for the
usage in police schools & for supplementary training conducted in state police stations, Warsaw
1930, pp. 47, 7880, vide also A manual of police penal law, statutory acts on penal legal
proceedings, investigating services, parliamentary acts & administrative decrees for the use of
police of the Silesian province.
4 Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15 Mai 1871. The penal code of the
German Reich from 15 May 1871, Berlin 1886, p. 3.
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penalty or imprisonment up to 1 year. In the case insults made by the means
of an act, the pecuniary penalty amounted up to 1,500 marks & imprisonment up to 2 years. Everybody, who claims or makes public an untruthful
accusation, which may humiliate another person in the eyes of public opinion, was liable to a fine of 600 marks or arrest penalty, or imprisonment up
to 1 year. In the case of an insult made publicly or made through dissemination of writings, pictures & images, the perpetrator is liable to a fine of 1,500
marks or imprisonment up to 2 years (§ 186). In the case of a deliberate
insult made on the grounds of false charges, which may humiliate the victim
before public opinion, the perpetrator was liable to a penalty for a slanderous insult & was punished with imprisonment of up to 2 years. In the case of
making the charges public, the perpetrator was liable to a penalty of no
lesser than 1 month of imprisonment (§ 187). Presentation of an evidence of
the truth pertaining to the charge did not exempt from responsibility in the
case when the form or the circumstances of the deed was evident that the
insult took place (§ 192). Persecution of an insult was performed exclusively
on demand (§ 194)5.
The penal code of 1903, known as the Tagantsev code (after the name of
the author) possessed an unusual significance. The code is so important
because till the moment of the coming into force of the uniform Polish penal
code of 1932, it acted as a penal code for the territory of the former Russian
partition6. Offences against good name are placed in the Part XXVIII On
affront. According to art. 530, a person guilty of a personal insult made by
disgraceful expression towards the insulted or a member of their family, also
the deceased, was liable to a fine of 200 thousand Polish marks. The guilty of
defamation performed by making a dishonourable circumstance public, also
in absence of the slandered, is liable to imprisonment for up to 6 months
(art. 531). The perpetrator of insulting their mother, father or another ascending relative, a Christian clergyman (priest, vicar, Father Superior of Old
Believers or a sect community) while ministrations, a functionary or commune administrator (in connexion with fulfilled duties) or a military guards or
a sentinel was penalized with imprisonment. To the same penalty was im5 Ibidem, pp. 9599; vide also The penal code of the German Reich from 15 May 1871 with
later amendments & revisions till 1918 along with the introductory statutory act for the North
German Union (The German Reich) from 31. May 1870, Poznañ 1920, pp. 8287.
6 On the territory of the farmer Prussian partition well after the restitution of Polish
state, the German penal code of 1871 was in force, in the former Austrian partition the
uniform Austrian penal statutory act of 1852. The two codes along with the Tagantsev code of
1903 were in force with amendments till the moment of introduction of the Polish penal code
of 1932, vide W. Makowski, Penal law. Particularly on offences. A comparative study of
Austrian, Prussian & Russian in force in Poland, Warsaw 1924, pp. 366382, vide J. Makarewicz, Penal law. A comparative study with regard to the valid law in the Republic of Poland, Lwow
 Warsaw 1924.
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pendent a perpetrator of insult on a ship captain or a prisoner insulting
a gaoler while or because of fulfilling their duties (art. 523). The perpetrator
of an insult made by the means of disseminated or publicly presented writings, prints, images was punished with imprisonment. An editor of a periodical who was found guilty of inserting in the content of a periodical insulting compositions, writings or images was liable to a fine, which amount
depended on the number of copies  up to 400 Polish marks for one copy
(art. 533). The perpetrator of an act foreseen in art. 530 & 532 might not be
a subject to penalty in the case when the insult resulted from an equal or
more serious violence on a person, or an equal or heavier insult on the part
of the victim. The perpetrator was not also liable to a penalty when the
victim repaid them with an equal or heavier violence on a person or with
such an insult. This exclusion did not apply to the situation when a policeman or another guard was offended while or in the connexion with doing
their duties. The exclusion pertained also to priests (art. 536). The truthfulness of the accusation disseminated in the interest of the country or society,
or in the defense of personal good name or that of the family, or a sufficient
ground for acknowledging the charge as truthful constituted circumstances
excluding penalization of a slanderer (art. 537). However the evidence of the
truthfulness of the charge could not be presented in the case when the
slander pertained to the head of another country, an ambassador or some
other diplomat. The evidence of the truthfulness of the charge could also not
be reported in that situation, when the indicated circumstance referred to
a private or family life of the slandered, & publication was made by the
means of publicly presented prints, writings or images or while a public
pronouncement (art. 538). The court could also adjudge a publication of the
sentence (the court is potent to publish) in the case of finding the perpetrator guilty of the committed insult (art. 539)7.
7 A. Mogilnicki, E. Rappaport, Penal code with supplementary statutory acts issued till
1. Sept. 1922, with an index & judgements argumentation of the Superior Court of the Republic
of Poland. Parliamentary penal acts temporarily in force on the territory of the former Russian
partition. Volume I, Warsaw 1923, pp. 389426; vide also W. Makowski, Penal code temporarily
in force in the Republic of Poland on the territory of the former Russian partition, Volume III,
Warsaw 1922, pp. 209241; vide A. Mogilnicki, E. Rappaport, Penal code with supplementary
statutory acts issued till 1. Sept. 1927, with an index .Statutory penal acts temporarily in
forcefor the judicial regions of the appeal court in Warsaw, Lublin & Vilna, Volume I, Warsaw
1928, pp. 420452; vide Penal code, without the place of publication 1922, pp. 389426; vide
N. Tagantsev, Penal code (22 March 1903), Warsaw 1921, pp. 685721; vide A repetitory of penal
law on the basis of university lectures & manuals of professor J. Markewicz with a supplement
of abridged versions in the form of examination questions, compiled by Wiktor Br., Warsaw
without the year of publication, pp. 99101; vide Penal code temporarily in force in the Kingdom
of Poland, Warsaw 1917, pp. 143145; vide A. Mogilnicki, E. Rappaport, Penal code temporarily
in force in the judicial region of the appeal courts of Warsaw & Lublin as well as of the East
lands including penal regulations as foreseen in special parliamentary acts issued till 2 August
1919 with explanations & an index, Warsaw 1919, pp. 143146.
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Penalty legislation of the partition powers was in force on the territory
of the Second Republic till 1 Sept. 1932, when a Polish penal code came into
force. Obviously before the introduction of the code, workings were done
which resulted in various project of the penal code8. The penal code was
published in the form of the decree of the president of the Republic from
11. June 1932, & on 1 Sept. 1932 it came into force. The offences against
a good name are comprised in Chapter XXXVIII Insults. Art. 255 § 1
penalized a slander which consisted in imputing to another person to institution & association, even if those were without the status of legal person,
such a conduct or proprieties, which could humiliate the above mentioned
subjects in public opinion or expose them to a loss of trust, needed for
a given position, profession or sort of activity. A perpetrator of an imputation
was liable to an arrest penalty of up to 2 years & a fine9. To the offence of
a slander did not come if the accusation was truthful. If though the charge
was made in public, the evidence of the truth could be conducted only then,
when the perpetrator acted in the defense of justifiable public or private
interest, both their own or somebodys else, & the evidence did not pertain to
the circumstances of private or family life (art. 255 § 2)10. The sentence was
to be delivered & published in periodicals at the expense of the convict. The
conviction was conducted on a private accusation, & only in the case of
a defamation of a functionary the persecution could be instituted on demand
of the authority11. The code foresaw also the offence of insult, which occurred, according to art. 256 § 1, in the situation of offending the good name of
8 In agreement with the project prepared by W. Makowski, the offence of defamation as
regulated in art. 117 consisted in offending a good name of a person directly in their presence
or publicly is liable to arrest penalty up to 6 months or to a fine. In the case when the insult
was provoked by unlawful conduct of the insulted, the court might acquit the perpetrator from
a punishment. Defamation was foreseen in art. 118 of the Project. Defamation should consist in
charging a person with a conduct or proprieties which might humiliate them in public opinion
or such a conduct or proprieties. Defamation was also to consist in dissemination of circumstances which might humiliate a person in public opinion or devoid them of trust needed to hold
a certain post or to do a profession. The perpetrator of defamation was liable of imprisonment
up to 1 year. In the case when the perpetrator knew that the imputation was not true, the
imprisonment was prolonged to 3 years. Public defamation caused the duty of the perpetrator to
publish the sentence at their own expense. The perpetrator was not liable to penalty for imputation when they proved the truthfulness of the charge & acted in the defense of a justifiable public
or private interest, according to An introductory project of the detailed part of Penal code prepared
on the order of the Section of Penal Law of the Codification Committee, the Codification Committee of the Republic of Poland, the Section of Penal Law, Volume IV, installment I without the place
of publication, pp. 36-38. Following codification remarks were presented in The project of the
detailed part of Penal Code in the form accepted in the first reading by the Section of Penal Law of
the Codification Committee of the Republic of Poland, the Codification Committee of the Republic of Poland, the Section of Penal Law, Volume IV, installment III, Lwow 1929, pp. 98101.
9 J. Makarewicz, Penal code with comments, Lwow 1932, p. 300.
10 J. Nisenson, M. Siewierski, Penal code & the law on contravention, Warsaw 1935, p. 177.
11 Z. Wusatowski, Penal code. The law on delinquencies & the regulations introducing
Penal code & the law on delinquencies, Cracow, lack of the year of publication, p. 240.
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another person, both in their presence or absence. The perpetrator had to act
publicly or with the intention to make the offence arrive at the offended. An
insult was liable to an arrest penalty up to 1 year or to a fine. If the offence
resulted from a provocative conduct of the offended, or if the offended reciprocated with an offence or with a battery, the court might acquit the perpetrator (art. 256 § 2). Similarly as it was in the case of the offence of defamation the persecution was carried out on a private accusation, except when
a functionary was offended because of their duties. In this situation the
persecution could be initiated on the demand of the superior authority12.
It is worth noting that the regulations on defamation & insult, as well as
the entire Penal code remained till the time of coming into force the next
Penal code of 1969.13 Certainly also in this case there were the projects of
a new Penal code14. The Penal code of 1969 regulated offences against
a good name in Chapter XXIV Offences against good name & bodily inviolability. The offence of a slander was regulated in art. 178. According to § 1 of
this article, an offence consisted in an imputation of another person, a group
of people or an institution about such a conduct or properties, which could
humiliate them in public opinion or endanger with a loss of trust needed for
a given social environment, profession or sort of activity. The perpetrator of
the imputation was liable to imprisonment of up o 2 years, to the penalty of
restricted liberty or to a fine. If a person brought forth or made public an
untruthful charge aiming at humiliation of the above mentioned subjects in
public opinion or at endangering them with a loss of confidence, they were
liable to imprisonment of up o 3 years (art. 178 § 2). Persecution of the
offence of defamation was initiated by a private demand. A court could
adjudge for the benefit of the victim, the Polish Red Cross or for some other
social purpose a supplementary fine form 50015 to 5,000 zlotys16. According
to art. 179 § 1 of the Penal code of 1969 the truthfulness (or its awareness) of
non-publicly made charge excluded the unlawfulness of the deed. In the case
of truthfulness of the charge made publicly the deed of the perpetrator was
not illegal, if they acted in the defense of the socially justifiable interest (or
had this conviction) or acted in the conviction that the accusation was true
12 Z. Hofmokl-Ostrowski, Penal code & jurisdiction of the Supreme Court, Warsaw 1935,
p. 256 of the Penal code  1.
13 M. Andre³owicz (compiled), Penal code, Kocian 1945, pp. 5960; vide J. Nisenson,
M. Siewierski, Penal code and the law on delinquencies, Czêstochowa 1945, pp. 247259; vide Penal
code. The law on delinquencies. More important state parliamentary acts, Warsaw 1949, pp. 4344;
vide J. Fajnberg, M. Leonieni, Penal code with jurisdiction of the pre-war period, Warsaw 1956,
pp. 253267; vide Penal code and the law on delinquencies, Warsaw 1961, pp. 6768; vide
M. Siewierski, Penal code and the law on delinquencies. Comments, Warsaw 1965, pp. 328343.
14 Vide A project of Penal code & the law introducing Penal code, Warsaw 1968, pp. 5152.
15 The amount in § 3 were changed by the parliamentary act of 10 May 1985 (Journal of
Laws No 23, pt. 100) for the amount from 5,000 to 50,000 zlotys.
16 In. Bafia, K. Miodunki, M. Siewierski, Penal code. A comment, Warsaw 1971, p. 405.
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& they defended a socially justifiable cause17. The court could order on the
demand of the victim the publication of the sentence made on the basis of
art. 179 § 2 in the work institution of the accused & the victim, as well as in
a periodical or in other appropriate way (art. 180)18. The code of 1969
penalized also the offence of insult. It was described in art. 181 § 1. An insult
was an attempt on a good name of a person. It consisted in insulting of
another person in their presence or absence, but publicly or with the intention to make it arrive at this person. A perpetrator of an insult was liable to
imprisonment of up to 1 year, to the penalty of restricted liberty or to a fine.
If the insult resulted from a provocative conduct of the insulted or when the
insulted repaid with a battery or an insult, the court could resigned from
inflicting a penalty. Similarly as in the case of defamation also in an insult
the persecution was initiated on the private demand19.
The penal code of 1969 was in force till 31 August 199820. On 1 Sept.
1998 the presently valid Penal code of 6 June 1997 came into force21.

Streszczenie
Ochrona dobrego imienia w kodeksach karnych w 19181997
S³owa klucze: znies³awienie, przestêpstwo, dobre imiê, Kodeks karny.

Artyku³ prezentuje zmieniaj¹ce siê normy ochrony dobrego imienia w prawie karnym na terytorium Polski na przestrzeni 80 lat. Autorzy prezentuj¹
przepisy stosowane po odrodzeniu pañstwa polskiego, obowi¹zuj¹ce na terenach by³ych zaborów: austriackiego, rosyjskiego i pruskiego. W dalszej czêci
artyku³u ukazano przepisy prawa karnego reguluj¹ce ochronê dobrego imienia
w kodeksie karnym z 1932 r. Regulacje te obowi¹zywa³y a¿ do 1969 r., kiedy to
wprowadzono zupe³nie nowy kodeks karny, a tym samym zmianie uleg³y
regulacje dotycz¹ce ochrony dobrego imienia. Przepisy kodeksu karnego
z 1969 r. obowi¹zywa³y do roku 1998, kiedy to wszed³ w ¿ycie obecnie obowi¹zuj¹cy kodeks karny z 1997 r.
17
18
19

I. Andrejew, W. Swida, W. Wolter, Penal code with a comment, Warsaw 1973, p. 520.
R. Góral, Penal code. Jurisdiction & literature, Warsaw 1974, p. 178.
I. Andrejew, The Polish penal law in sketch, Warsaw 1976, pp. 381383; vide also Penal
code & the introductory regulations, Warsaw 1969, pp. 5960; vide also J. liwowski, Penal law,
Warsaw 1979, pp. 405406.
20 I. Andrejew, Penal code. A short comment, Warsaw 1988, pp. 157162.
21 The workings on a new Penal code were conducted considerably earlier. A good example of
it may be a Project of the Penal code created in the Committee for the Reform of Penal Law (Team
of Material & Military Penal Law) in the edition from October 1990, in which the offence against
good name & bodily inviolability were regulated in Chapter XXVII of the project (art. 211  slander,
art. 216  insult). The construction of offences regulations against good name in the project was
very similar to these regulations which came into force in the new Penal code of 1997.
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Antiche e nuove fonti del diritto civile

1. Diritto civile e suoi attuali confini
L’argomento delle fonti del diritto civile attuale – complesso e affascinante perché
conduce diritto al cuore dell’esperienza giuridica e della riflessione giuridica contemporanea – stimola riflessioni e suscita interrogativi, i quali investono, da un lato, le
fonti, antiche e nuove, del diritto e, dall’altro, la funzione del diritto civile nell’epoca
della globalizzazione dei mercati. Su di essi, che appaiono vitali per comprendere cosa
sia oggi il diritto tout court, svilupperò qualche considerazione.
Invero occorre domandarsi cosa debba intendersi oggi con l’endiadi “diritto civile”,
considerando adeguatamente tutte le sue fonti, per poi indagare le conseguenze che
discendono dalla nuova articolazione di tutte le fonti (antiche e nuove) del diritto civile.
Quanto agli interrogativi in merito al diritto civile attuale, va subito detto che è di
tutta evidenza che esso è profondamente mutato rispetto al passato, pur presentandone
alcuni innegabili tratti di continuità. Basti pensare che, alla domanda su cosa debba
intendersi per “diritto civile”, il noto oratore e politico romano Cicerone rispose: “Qualcosa che, se verrà, non dico distrutto, ma soltanto messo da parte o [...] custodito con
scarsa cura, allora non c’è più nulla che uno possa sentirsi sicuro di ricevere un giorno
dal proprio padre o di trasmettere ai figli. [...] l’eredità che, quanto ai medesimi beni,
riceviamo dal diritto e dalle leggi, è maggiore di quella che ci viene da coloro che quei
beni ci hanno lasciati; infatti, perché io acquisti un fondo, basta il testamento di
qualcuno; perché io possa tenere stabilmente quel fondo, che è diventato mio, è necessario il diritto civile. [...] Perciò, quanto avete ricevuto dagli antenati, il patrimonio
pubblico del diritto, voi dovete conservarlo non meno diligentemente di quello in cui
consiste la vostra »cosa« privata: non solo perché quest’ultima sarebbe indifesa senza
il diritto civile, ma perché un patrimonio si perde con il danno di una sola persona,
l’ordinamento giuridico invece non si può perdere se non con il danno immenso di tutti
i cittadini”1.
1

Cicero, Pro Caecina 26, 73–75.
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La consapevolezza della necessità del diritto civile è avvertita dunque già nel
primo secolo a.C., quando il diritto civile, secondo una delle piú lucide e penetranti
menti del tempo, assicurava la certezza dei rapporti tra i cives e, in tal modo, garantiva
la pace sociale.
Tanti secoli dopo, ai tempi nostri, un illustre maestro del diritto civile italiano,
Guido Alpa, alla medesima domanda sul diritto civile, risponde: “le sue definizioni
variano nel tempo e nello spazio, [...] rappresenta il diritto che per molto tempo si
è occupato »dei rapporti familiari, successori, della proprietà, dei contratti e dei danni«”2. Con queste, incisive, parole l’autore focalizza la crisi della concezione pregressa, che riconduceva il diritto civile ai diritti patrimoniali e ai rapporti economici.
Il dibattito, avviato da tempo, sulla cd. “depatrimonializzazione” del diritto civile3
e, piú in generale, sui confini4 del diritto civile ha evidenziato che, in una prospettiva
unitaria dell’ordinamento5 e, conseguentemente, della sua assiologia, il diritto civile
non può continuare ad essere il diritto dei rapporti patrimoniali6. Le sue conclusioni
sembrano ben racchiuse nella dottrina secondo la quale il diritto civile attuale, lungi
dall’essere solamente il diritto dei rapporti patrimoniali, è il diritto di tutti i rapporti
civili: “per certi versi è un ritorno all’antico, allo ius civile come il diritto dei cittadini
concernente i loro rapporti personali e patrimoniali e che, in una versione moderna,
considera i rapporti patrimoniali come strumentali per la realizzazione di quelli personali, dando priorità al valore della persona”7.
G. Alpa, Che cos’è il diritto privato?, Roma – Bari 2007, pp. 3–5.
Sul punto cfr. C. Donisi, Verso la “depatrimonializzazione” del diritto privato, [in:] Rass. dir. civ.
1980, p. 644 ss.; A. De Cupis, Sulla “depatrimonializzazione” del diritto privato, [in:] Riv. dir. civ. 1982, II,
p. 482 ss.; P. Perlingieri, “Depatrimonializzazione” e diritto civile, [in:] Riv. dir. civ. 1983, p. l ss., ora idem,
Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli 1989, p. 175 ss., il quale già in precedenza aveva
evidenziato la “progressiva e sempre più spiccata sensibilità del diritto privato contemporaneo, in tutte le sue
componenti (legislativa, dottrinale, giurisprudenziale), a dati non confinabili in schemi e logiche di indole
economica, anche – si noti – nei settori istituzionalmente riservati ai rapporti patrimoniali”: idem, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Camerino – Napoli 1972, p. 11 ss.
4 Il dibattito sui confini del diritto civile risale agli anni ‘60 e ha coinvolto le voci più autorevoli del
tempo, v. M. Giorgianni, Il diritto privato e i suoi attuali confini, [in:] Riv. trim. dir. proc. civ. 1961, p. 391 ss.,
spec. p. 399–403; R. Nicolò, Diritto civile, [in:] Enc. dir., XII, Milano 1964, p. 904 ss., il quale aveva
anticipato le sue idee in idem, Riflessioni sul tema dell’impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina
del diritto civile, [in:] Riv. dir. civ. 1956, I, p. 177 ss.; idem, Codice civile, [in:] Enc. dir., VII, Milano, 1960,
p. 240 ss.; S. Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, [in:] Enc. dir., XII, Milano 1964, p. 696 ss. Più di
recente, per la ridefinizione dei confini del diritto civile v., in particolare, i contributi di N. Irti, Diritto civile,
[in:] Dig. disc. priv., sez. civile, VI, Torino 1990, p. 142 ss.; idem, La cultura del diritto civile, Torino 1990,
spec. p. 57 ss.; G. Alpa, I nuovi confini del diritto civile, [in:] Codice civile nel secondo dopoguerra, [in:] La
cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma – Bari 2009, p. 372 ss.; P. Grossi, La cultura del
civilista italiano. Un profilo storico, Milano 2002, p. 145 ss.
5 Sull’unitarietà dell’ordinamento restano ancora illuminanti, seppure con prospettive diverse, le pagine
di T. Ascarelli, Norma giuridica e realtà sociale, [in:] Problemi giuridici, I, Milano 1959, spec. p. 71 ss.;
M. Giorgianni, Il diritto privato e i suoi attuali confini, [in:] Riv. trim. dir. proc. civ. 1961, p. 399 ss.;
S. Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, [in:] Enc. dir., XII, Milano 1964, p. 696 ss.; P. Perlingieri,
Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare, [in:] Riv. dir. comm.,1969, I, p. 455 ss.
6 In questo senso v. P. Perlingieri, L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile,
Napoli 2006, pp. 167 e 179. Secondo l’a. “L’unitarietà dell’ordinamento significa che i suoi principi ispiratori
e caratterizzanti sono presenti in ogni sua parte [...] sistema, caratterizzato da prospettive assiologiche unitarie”.
2
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Tali riflessioni inducono a riconsiderare sotto nuova luce la visione, espressa già
un cinquantennio fa, secondo la quale tutta l’esperienza giuridica “si raccoglie nella
vita della persona e si espande nello spiegarsi concreto delle sue libere attività e di tutte
le creazioni dirette a soddisfare le sue esigenze naturali e personali. Ristrette ed astratte
concezioni [...] del diritto, sono superate nell’assoluta concretezza della persona come
princípio che dà sostanza e valore a tutta l’esperienza e le sue forme concrete”8.
Questa concezione, straordinariamente moderna, anticipa il passaggio dalla nozione formale ed astratta di persona fisica del libro I del cod. civ. – espressione dello
statual-legalismo che si esprime nei concetti di capacità giuridica e di soggetto di
diritto9 – alla nozione di persona10 intesa quale “realtà umana che preesiste, anche
giuridicamente, al diritto positivo”11.
È la persona umana12 – ossia la personalità, “valore obiettivo, interesse, bene giuridicamente rilevante”13 – a costituire il valore normativo, enunciato agli art. 2 e 3 della
Costituzione repubblicana, posto al vertice della gerarchia dei valori dell’ordinamento14.
P. Perlingieri, L’ordinamento vigente..., p. 185.
G. Capograssi, Il diritto dopo la catastrofe, [in:] Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti, Padova
1950, ora in idem, Opere, Milano, vol. V, p. 186. I argomento v. anche R. Orestano, Introduzione allo studio
storico del diritto romano, 1961; idem, Della esperienza giuridica vista da un giurista, [in:] Riv. tr. dir.
e proc. civ. 1980, p. 34 n. 4, spec. p. 1219 ss.
9 Il soggetto di diritto, in tali pregresse concezioni, è concepito quale somma dei diritti a lui spettanti.
Sul punto è d’obbligo il rinvio a R. Orestano, Diritti soggettivi e diritti senza soggetto, [in:] Jus, 1960, p. 149 ss.;
M. Giorgianni, Il diritto privato ed i suoi attuali confini, [in:] Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo
Jemolo, II, Milano 1963, p. 355 s. Piú di recente, in particolare, A. Gentili, A proposito de “il diritto
soggettivo”, [in:] Riv. dir. civ., 2004, II, p. 351 ss.
10 Cosí F.D. Busnelli, L’inizio della vita umana, [in:] Riv. dir. civ. 2004, I, p. 540. L’a., persuasivamente, sostiene che, al contrario, l’uomo “postula una protezione la cui estensione non sopporta limiti e/o misure
di stampo statual-legalistico, ma è funzionale allo »svolgimento della personalità« ed è proiettata verso il
»pieno sviluppo della persona umana«” – ibidem, p. 562.
11 G. Oppo, Declino del soggetto e ascesa della persona, relazione svolta al Convegno in onore di
A. Falzea, Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, (Messina, 4–7 giugno 2002), ora in Riv. dir. civ.
2002, I, p. 829 ss. L’a. afferma: “il diritto positivo può negare il soggetto o limitare la soggettività, non può
negare l’uomo; quando neghi il soggetto, persona e soggetto possono separarsi” e, alla domanda su cosa
occorra affinché vi sia l’uomo, risponde: “non la vita piena, nel senso di vita aperta a tutte le capacità
e attitudini proprie dell’uomo: non vi è menomazione di queste capacità e attitudini, originaria o sopravvenuta, che cancelli l’uomo, la persona, il soggetto”. In questo senso identifica il passaggio della “ascesa della
»persona«„ rispetto al »soggetto«”, ma esso va inteso quale ascesa dello stesso soggetto “da una condizione di
soggezione a una condizione sempre più di centralità nell’ordine giuridico”, giungendo a configurare il
declino del soggetto esclusivamente “come riduzione di una posizione di prevalenza della nozione e della
realtà giuridica del soggetto rispetto alla nozione e alla realtà della persona; non come perdita di sostanziale
giuridicità”.
12 Nel senso che la persona umana costituisca un valore normativo “alla base di una serie aperta di
situazioni esistenziali, nelle quali si traduce la sua incessante mutevole esigenza di tutela”: P. Perlingieri,
Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli 2006,
p. 720; idem, La personalità umana... (1972), pp. 12 ss., 137 ss.; idem, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, [in:] idem, La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli 2005, p. 5 ss.
13 P. Perlingieri, La personalità umana... (2005), p. 13.
14 Riconosce la persona umana come valore dei valori e l’intero ordinamento finalizzato alla sua
attuazione P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo..., spec. 433 ss.; idem, La personalità
umana... (1972), spec. pp. 12, 175 e 189 s.; idem, La personalità umana... (2005), p. 3 ss. Considerano l’uomo
7
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2. Il valore normativo della dignità umana nell’ordinamento
comunitario
Nell’ordinamento comunitario è stato di recente positivizzato, quale valore normativo unificante l’esperienza giuridica, il valore della dignità umana15. Com’è noto,
difatti, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel Preambolo attribuisce
sia preminenza alla dignità umana, collocata al primo posto tra i valori fondanti l’ordinamento comunitario, sia centralità alla persona16. Significativamente, inoltre, l’articolo di apertura della Carta (art. 1), al vertice di una sorta di catalogo dei diritti
fondamentali, proclama: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata
e tutelata”.
La clausola generale di dignità17, già presente in molteplici testi normativi sovranazionali e interni18, costituisce uno dei princípi cardine del sistema comunitario, il
valore normativo di rilevanza sovraordinata, fondamentale, rispetto al quale tutti
i singoli diritti umani si pongono quale sua attuazione e specificazione19. Essa è allo
stesso tempo valore, princípio e diritto: bene generalissimo, giustificazione o fondamento dell’attribuzione dei diritti e pretesa suscettibile di tutela giuridica autonoma
rispetto ad altre pretese20.
ugualmente valore assoluto, anche se con un senso ed una portata diversi, D. Messinetti, Personalità (diritti
della), [in:] Enc. dir., XXXIII, Milano 1983, p. 359 ss., spec. p. 371 ss.; A. De Cupis, I diritti della
personalità, [in:] Tratt. di dir. civ. e comm. Cicu e Messineo, Milano 1982, p. 26 ss. Per effetto della
collocazione all’apice dei valori nello Stato sociale di diritto, la realizzazione del valore-persona umana
connota ed impegna l’intero ordinamento: il rispetto della dignità di ciascuno, il principio di eguaglianza
sostanziale e l’attuazione della solidarietà impongono la considerazione di ciascun uomo come “un valore
incommensurabile verso la cui attuazione ottimale devono tendere le istituzioni e la società civile”. Cosí
P. Perlingieri, Gli istituti di protezione e di promozione dell’ “infermo di mente”. A proposito dell’andicappato psichico permanente, [in:] Rass. dir. civ. 1984, p. 61.
15 La dignità umana è definita super-principio costituzionale da F.D. Busnelli, L’inizio della vita
umana, [in:] Riv. dir. civ. 2004, I, p. 548. Sulla necessità di un cambiamento culturale e di un approccio
ermeneutico nuovo, in conseguenza dell’ingresso nell’ordinamento di norme sia costituzionali, sia comunitarie, con la consapevolezza che “i valori che tali norme esprimono [...] penetrano e dilagano in tutti gli istituti
del diritto privato” – P. Perlingieri, Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino
Irti, [in:] Rass. dir. civ. 1999, 787, p. 805. In argomento cfr. altresí N. Lipari, Valori costituzionali e procedimento interpretativo, [in:] Riv. trim. dir. proc. civ. 2003, p. 866, il quale segnala l’esigenza di un duplice filtro,
in chiave di valori, costituzionale e comunitario.
16 Nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si afferma: “L’Unione si
fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà
[...] Pone la persona al centro della sua azione”. Sulla persona umana centro di ogni azione comunitaria
e sulla tutela dei diritti fondamentali quale presupposto della legittimità dell’Unione, v. G. Vettori, Carta
Europea e diritti dei privati (diritti e doveri nel nuovo sistema delle fonti), [in:] Riv. dir. civ. 2002, I, p. 670.
17 Sulla clausola generale della dignità umana quale valore e principio cfr., ex multis, G. Alpa, Dignità. Usi
giurisprudenziali e confini concettuali, [in:] Nuova giur. civ. comm. 1997, II, p. 425 ss.
18 Per una ricognizione esaustiva dei riferimenti normativi alla dignità umana, v. G. Resta, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), [in:] Riv. dir. civ. 2002,
II, p. 819 ss. e, ivi, ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.
19 Cosí M. Barberis, Europa del diritto, Bologna 2008, p. 190 s.
20 In questo senso v. M. Barberis, op. cit., p. 191 s.
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Della clausola sono state sottolineate sia la ambiguità, sia le difficoltà di comprenderne gli usi giuridici21; si è inoltre espressa la preoccupazione che essa, in virtù della
propria elevata pulsione ideale, subisca un annacquamento, una banalizzazione22,
qualora, nella sua indubbia complessità, non sia raccordata con i postulati dello Stato
di diritto, con gli altri valori fondanti l’ordinamento comunitario della solidarietà
e dell’uguaglianza23.
Va peraltro evidenziato che nel Trattato di Lisbona, fra i valori fondanti l’Unione,
si distingue il rispetto della dignità umana dal rispetto dei diritti umani, questi ultimi
in posizione strumentale alla realizzazione del valore-persona: è pertanto il primo
a connotare ed impegnare l’ordinamento comunitario; rispetto ad esso, quella dei diritti
dell’uomo24 si pone quale strategia e nuova fonte di legittimazione dell’Unione25.
Per tale via si delinea il superamento del vizio originario del diritto comunitario,
la sua formazione ad esclusiva tutela degli interessi patrimoniali26 e si prospetta una
considerazione globale delle situazioni soggettive, unificate dai valori di riferimento27.
Si segna in tal modo il definitivo passaggio “dall’Europa dei mercanti all’Europa dei
21
22

In argomento cfr. G. Resta, op. cit., pp. 823 ss.
Ibidem. L’a. evidenzia che l’opzione per uno dei possibili significati della clausola (ad es.: l’accezione oggettiva o soggettiva di dignità; il riferimento di essa al genere umano o al singolo individuo; la sua
identificazione con un principio costituzionale supremo o con un valore supercostituzionale o con una
prestazione da realizzare o con un concetto relazionale in una comunità che si riconosce nei valori solidaristici) conduce ad esiti applicativi molto diversi. Per questo, autorevolmente, si propone l’utilità, piuttosto che di
una definizione della clausola in positivo, di una riflessione “con animo sensibile, e allo stesso tempo con
partecipazione tragica, su tutte le vicende della storia che si sono tradotte in una mortificazione dell’umana
dignità” – P. Rescigno, Conclusioni, [in:] Bioetica e tutela della persona, Roma 2000, p. 122.
23 Il Trattato di Lisbona, all’art. 1 bis, elenca, quali valori comuni agli Stati membri sui quali si fonda
l’Unione quelli della tutela “della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato
di diritto e del rispetto dei diritti umani [...] in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
24 Diritti definiti, con riferimento alla costituzione italiana, diritti dell’uomo “nel suo essere e nel suo
realizzarsi, nella sua privata solitudine e nel suo colloquio con la società civile”: A. Falzea, La Costituzione
e l’ordinamento, [in:] Riv. dir. civ. 1998, I, p. 264.
25 Nel senso che i diritti fondamentali costituiscano il principio e la fine dell’Unione europea: E. Resta,
Il diritto fraterno, Roma – Bari 2002, p. 55; afferma che esclusivamente tale loro considerazione potrà
consentire alla globalizzazione, inevitabile, di realizzarsi a misura d’uomo G.M. Flick, I diritti umani
nell’esperienza europea e locale: una risposta ai problemi della globalizzazione?, [in:] Pol. dir. 2003, p. 143.
Per una puntuale ricostruzione delle principali tesi dei diritti dell’uomo nell’ordinamento comunitario
e internazionale, v. G. Azzariti, Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, [in:] Pol. dir.
2003, p. 327 ss.
26 Si domanda se non sia dato cogliere nell’intero universo giuridico comunitario una dimensione
riduttiva della persona, tra i tanti, G. Alpa, Diritto comunitario, status e tutela della persona, [in:] Diritto
privato europeo e categorie civilistiche, a cura di N. Lipari, Napoli 1998, p. 60.
27 Cosí G. Vettori, Carta Europea e situazioni dei privati, [in:] Riv. dir. priv. 2001, III, p. 473 ss.;
idem, Carta Europea e diritti dei privati (diritti e doveri nel nuovo sistema delle fonti), [in:] Carta europea
e diritti dei privati, a cura di G. Vettori, Padova 2002, p. 687 ss.; idem, La lunga marcia della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, [in:] Riv. dir. priv. 2007, IV, p. 701 ss. L’a., dopo essersi soffermato
sulle cause della diversa rilevanza delle situazioni esistenziali e patrimoniali nell’ordinamento comunitario,
ipotizza la creazione di uno statuto dei diritti di cittadinanza riguardanti la persona in ogni sua manifestazione.
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diritti”28: il processo freddo dell’integrazione europea si accende cosí con il fuoco di
valori caldi29.
Va segnalato che, in tema di dignità umana e di individuazione delle modalità di
attuazione, l’opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia è incessante e si rivolge ad aspetti finora non presi in considerazione. Si pensi, ad esempio, alle pronunce in
tema di diritto all’autodeterminazione nel campo dell’attività sportiva: la dignità umana è assunta quale princípio assoluto, in alcun modo comprimibile, nemmeno dal suo
titolare, sovraordinato rispetto agli altri diritti fondamentali, quali il diritto al lavoro, la
libertà di prestazione dei servizi e il diritto d’iniziativa economica.
Una decisione30, in particolare, merita di essere segnalata al riguardo. Essa si
occupa di cd. Laser-sport e si pone in assoluta continuità con la nota vicenda, esaminata dal Consiglio di Stato francese, riguardante il cd. lancio del nano31. Con essa si
conferma il divieto di talune attrezzature in quanto lesive del valore della dignità
umana, “pietra angolare” su cui si regge l’ordinamento giuridico comunitario.
Il valore della dignità umana connota e permea di sé l’intero ordinamento nella
pluralità delle sue fonti. Si pensi ancora, quale declinazione, per cosí dire, di tale valore a
tutta la normativa in materia ambientale32, basata sul princípio di precauzione33, il quale
28 Ciò attraverso una tavola di valori fondamentali europei “legittimamente riferibili ai popoli dell’Europa”, come afferma A. Falzea, La Costituzione e l’ordinamento, [in:] Riv. dir. civ. 1998, I, p. 298.
29 Cosí M. Luciani, Diritti sociali e integrazione europea, [in:] Pol. dir. 2000, p. 386.
30 Corte di giustizia 14 ottobre 2004, Causa C-36/02. In argomento cfr. E. Pellecchia, Il caso Omega:
la dignità umana e il delicato rapporto tra diritti fondamentali e libertà (economiche) fondamentali nel
diritto comunitario, [in:] Europa e diritto privato 2007, n. 1, p. 181. La decisione, era originata dal cd. lasersport praticato in un locale di Bonn, nel quale venivano forniti, quale attrezzatura per l’esercizio di tale
attività, apparecchi di puntamento a raggi laser e sensori riceventi istallati sia nelle piattaforme di tiro, sia nei
giubbotti indossati dai giocatori. I giochi – consistenti nella simulazione di omicidi mediante spari su persone
attraverso raggi laser, integranti forme gratuite di banalizzazione della violenza – erano stati vietati sul
presupposto della sussistenza di un pericolo per l’ordine pubblico e per la violazione di valori etici fondamentali della comunità tra cui la dignità umana.
31 Conseil d’État, 27 octobre 1995, Ville d’Aix-en-Provence, [in:] Dalloz 1996, jur., 177. Sulla decisione v., in particolare, A. Cassese, I diritti umani oggi, Roma – Bari 2005, pp. 57–58; I G. Cricenti, Il lancio del
nano. Spunti per un’etica del diritto civile, [in:] Rivista critica del diritto privato, 2009, n. 1, p. 35. La
vicenda era relativa alla decisione di una discoteca di un paese a sud di Parigi di inserire uno spettacolo-gara
riguardante il lancio di un uomo nano per vedere chi riuscisse a scagliarlo più lontano. Il sindaco vietò lo
spettacolo affermando che fosse contrario all’ordine pubblico e al rispetto della dignità umana, nonostante il
nano fosse consenziente e fossero state adottate tutte le misure idonee ad evitare che si facesse male.
32 L’art. 174 del Trattato di Lisbona, cosí recita: “La politica della Comunità riguardante l’ambiente
prevede un livello di protezione elevato [...] Essa si basa su principi di precauzione e di azioni preventive”.
Il principio di precauzione compare per la prima volta in un testo normativo nella Convenzione di Rio de
Janeiro sulla biodiversità. Al punto 15 della Dichiarazione di Rio, difatti, si afferma che “Misure di precauzione per proteggere l’ambiente devono essere ampiamente applicate dagli Stati in base alla loro capacità. In
caso di minaccia di danni gravi ed irreversibili, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da
pretesto per rimandare l’adozione di misure convenienti miranti a prevenire la degradazione dell’ambiente”.
33 Sul principio di precauzione cfr., ex multis, D. Di Benedetto, Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile, [in:] Rass. dir. civ. 2007, p. 591 ss.; C.M. Dona’ dalle Rose, Riflessioni intorno
all’evoluzione del concetto di principio di precauzione, [in:] Lezioni di diritto privato europeo, a cura di
G. Alpa e G. Capilli, Padova 2007, p. 217 ss.; F.D. Busnelli, Il problema della clonazione riproduttiva, [in:]
Riv. dir. civ. 2000, I, p. 175 ss.; A Gragnani, Il principio di precauzione come modello di tutela dell’ambiente,
dell’uomo, delle generazioni future, [in:] Riv. dir. civ. 2003, II, p. 9 ss.; P.A. Leme Machado, Il principio
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segna un fondamentale passaggio da una tutela successiva e dalle tradizionali tecniche
riparatorie ad una tutela preventiva, cautelativa, precauzionale appunto, qualora vi sia
incertezza scientifica sulle conseguenze (potenzialmente nocive) delle applicazioni
tecnologiche o, meglio, quando le conoscenze scientifiche non provano ma nemmeno
escludono la pericolosità per la salute (o per l’ambiente) di un’attività la quale presenta
indubbi vantaggi, ma i cui eventuali danni non sarebbe possibile eliminare mediante
interventi successivi, si pensi alla normativa in tema di organismi geneticamente modificati34. Esso è espressione di una tendenza più generale ogniqualvolta siano in gioco
interessi quali l’ambiente, la vita e la salute umana.

3. Prospettive e compiti nuovi del diritto civile
Alla luce dei valori normativi – costituzionali e comunitari – fondanti l’ordinamento, il paesaggio socio-giuridico fissato nel codice civile35 sembra ormai “uno di
quei fondali di teatro dove sono dipinte oleografie artificiose e irreali”36.
di precauzione e la valutazione dei rischi, [in:] Riv. giur. amb. 2007, p. 881 ss.; L. Butti, Principio di
precauzione, codice dell’ambiente e giurisprudenza delle corti comunitarie e della corte costituzionale, [in:]
Riv. giur. amb. 2006, p. 809 ss.; E.D. Cosimo, Il principio di precauzione fra stati membri e Unione europea,
[in:] Dir. pubbl. comp. eur. 2006, p. 1121 ss.; E. Sessa, Profili evolutivi del principio di precauzione alla luce
della prassi giudiziaria della corte di giustizia delle comunità europee, [in:] Riv. giur. amb. 2005, p. 635 ss.;
M. Antonucci, Il principio comunitario di precauzione e la tutela della salute, [in:] Ragiusan 2003, p. 396
ss.; C.M. Nanna, Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli 2003; L. Pannarale,
Scienza e diritto – Riflessioni sul principio di precauzione, [in:] Sociologia dir. 2003, p. 21 ss.; F. Acerboni,
Contributo allo studio del principio di precauzione: dall’origine nel diritto internazionale a principio generale dell’ordinamento, [in:] Dir. regione 2000, p. 245 ss.
34 Sul principio di precauzione in tema di ogm v., in particolare, L. Marini, Ogm, precauzione
e coesistenza: verso un approccio (bio)politicamente corretto?, [in:] Riv. giur. amb. 2007, p. 1 ss.; idem,
Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario,
[in:] Dir. un. eur. 2004, pp. 7 ss. e 281 ss.; idem, Il principio di precauzione nel diritto internazionale
e comunitari. Disciplina del commercio di organismi geneticamente modificati e profili di sicurezza alimentare, Padova 2004; F. Capelli, Presenza accidentale di Ogm negli alimenti e obblighi di etichettatura anche
alla luce del principio di precauzione, [in:] Dir. com. 2003, p. 361 ss.; M. Sollini, Il principio di precauzione
nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili critico-ricostruttivi, Milano 2006; L. Costato,
La corte di giustizia, il ravvicinamento delle legislazioni e il principio di precauzione nel diritto alimentare,
[in:] Dir. giur. agr. amb. 2005, p. 649 ss.; A. Barone, Organismi geneticamente modificati (Ogm) e precauzione: il “rischio” alimentare tra diritto comunitario e diritto interno, [in:] Foro it. 2004, IV, c. 248 ss.;
F. Cocozza, L’ingegneria genetica nella catena alimentare e il “principio di precauzione”, [in:] Quad. cost.
2001, p. 313 ss.; F. Giampietro, Rischio ambientale e principio di precauzione nella direttiva sugli Ogm, [in:]
Amb. 2001, p. 951 ss.; F. Bruno, Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati, [in:] Riv.
dir. agr. 2000, II, p. 223 ss.; I. Canfora, La procedura per l’immissione in commercio di Ogm e il principio di
precauzione, [in:] Dir. giur. agr. amb. 2001, p. 374 ss.; R. Pavoni, Misure unilaterali di precauzione, prove
scientifiche e autorizzazioni comunitarie al commercio di organismi geneticamente modificati: riflessioni in
margine al caso Greenpeace, [in:] Dir. com. 2000, p. 725 ss.
35 Al cui centro, com’è stato rilevato, vi è “il soggetto di diritto, destinatario di regole eguali e astratte. Un
uomo senza qualità, pensato per un ordine economico e giuridico che ha necessità di rapporti semplificati,
compatibili con la logica degli scambi del tempo” – G. Vettori, Contratto e concorrenza, [in:] AA.VV., Concorrenza e mercato. Le tutele civili delle imprese e dei consumatori, a cura di G. Vettori, Padova 2005, p. 1.
36 P. Grossi, Prima lezione di diritto, Roma – Bari 2006, p. 66. L’a. afferma che “i fondali di carta dipinta
cominciano a subire squarci, e gli squarci danno modo ai tanti fatti retrostanti di invadere il proscenio”.
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Il diritto dei cives del ventunesimo secolo si inserisce, per cosí dire, in un paesaggio socio-giuridico diverso da quello fissato nel codice civile: esso è chiamato a dare
attuazione alle scelte assiologiche dell’ordinamento italo-comunitario, ai valori fondanti
l’ordinamento e, tra questi, in primis al valore normativo della persona umana. Peraltro
non va sottaciuto che in attuazione di questo valore, alcuni interessi e bisogni umani
“trascendono le singole categorie dei singoli interessati ed investono ed impegnano tutta
la compagine sociale: sono quegli interessi unitari che si riferiscono alla conservazione
stessa della compagine sociale considerata nella sua natura storica e concreta”37.
Il diritto civile invero da sempre ha garantito la pace sociale, regolamentando
i rapporti tra i privati ai quali si richiedeva il rispetto degli imperativi ulpianei che
fondavano la convivenza civile (honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique
tribuere)38; oggi però è chiamato a raccogliere sfide nuove: esso non è e non può
essere piú soltanto il sistema regolatore di rapporti individuali, a tutela del patrimonio
e della persona, degli interessi privati e di posizioni giuridiche soggettive particolari.
Nella nuova proiezione il diritto civile assume compiti nuovi: dare attuazione ai
valori normativi a fondamento del sistema, cioè ai valori che nella comunità trovano la
loro fonte e la loro origine e che di essa costituiscono espressione. Ne consegue che
tutti gli istituti del diritto civile devono conformarsi a tali valori; essi “non sono più
relegabili aprioristicamente nel ruolo di limiti o di finalità esteriori, non idonei ad
incidere sulla funzione dell’istituto e quindi sulla sua natura”39.
Il diritto attuale dei cives, a mio parere (in un momento storico nel quale il modello di
sviluppo dominante e sinora seguito non sembra assicurare la sopravvivenza della comunità, che si pone, da un lato, quale destinataria delle sue regole, dall’altro, quale fonte da
cui originano i propri valori fondanti), non può non occuparsi e preoccuparsi della possibilità stessa dell’esistenza e sopravvivenza dell’intera comunità giuridica e sociale.
In altri termini: il diritto presente dei cives si proietta nel futuro e accompagna,
con le sue categorie ed i suoi istituti, lo sviluppo sostenibile, il quale appare come
l’unica prospettiva in grado di consentire “alla generazione presente di soddisfare
i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”40. Da questa consapevolezza potrà svilupparsi il diritto civile moderno,
profondamente rinnovato, adeguato a garantire la sostenibilità sociale, economica, istituzionale, ambientale dello sviluppo futuro.
Un diritto civile che, lungi dall’essere sulle nuvole41, è scritto “sulla pelle degli uomi42
ni” , in quanto è “radicatissimo nella società, [...] specifica la globalità del sociale”43.
G. Capograssi, La nuova democrazia diretta, Arti Grafiche Pinnarò, Roma 1922, ora in Opere, vol. I, p. 559.
D.1.1.10.1: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.
P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale..., p. 115 s.
Cosí, testualmente, nel Rapporto Brundtland, Our Common Future, della Commissione Brundtland
su Ambiente e Sviluppo del 1987.
41 Afferma che il diritto “non è mai una nuvola che galleggia sopra un paesaggio storico”: P. Grossi,
Prima lezione di diritto..., p. 43.
42 Cosí P. Grossi, Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto, Milano 2006, p. 7.
43 Ibidem, p. 36.
37
38
39
40

Antiche e nuove fonti del diritto civile

117

Mi pare, dunque, che siano tracciati, cosí, i confini di un innovato diritto civile;
esso si profila quale diritto che “non è soltanto nelle leggi e nei decreti posti dagli
uomini, ma anche nei bisogni, nei desideri, nelle speranze, negli ideali che sono in
quegli uomini che pongono quelle leggi e quei decreti e che predispongono leggi
e decreti, e istituzioni, e organismi semplici e complessi, per difendere il loro diritto ad
avere quei bisogni, quei desideri, quelle speranze, quegli ideali”44.
Esclusivamente in tal modo il diritto può assolvere al compito cui è chiamato ed
aspirare a divenire realmente, secondo l’insegnamento capograssiano45, esperienza,
storia vivente, dimensione della vita, specchio ed espressione della società, del coacervo complesso dei valori e degli interessi, secondo una prospettiva che risolve la
nozione normativa di interesse nella “esigenza di beni o valori da realizzare o da
proteggere”46.
Se si volesse raffigurare con un dipinto bucolico il diritto civile attuale, come si
è osservato, si dovrebbe disegnare un paesaggio variegato composto da “resti archeologici, provenienti dal diritto romano, costruzioni medievali, provenienti dal diritto comune e dal diritto canonico, alberi della libertà con il berretto frigio, provenienti dai
diritti fondamentali nati dalla Rivoluzione francese, campagne ubertose governate dal
diritto agrario, fabbriche, miniere, porti da cui sono sorti i diritti sindacali, i monumenti dei codici civili e di commercio, i fasti della Costituzione repubblicana e poi un
groviglio intricatissimo di giunchi e rovi, la legislazione speciale, dello Stato e delle
Regioni. E in bella mostra una sorgente che viene dal cuore dell’Europa, da cui sgorgano la legislazione comunitaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia. È un paesaggio che oggi muta [...] molto rapidamente. Uno dei mutamenti piú significativi del
diritto privato riguarda le sue fonti”47 , in quanto si tratta di un diritto non piú dominato solamente dalla componente legislativa ma molto piú articolato48.

4. Diritto civile attuale plurale
Da tutto ciò emerge che un’indagine sulle fonti del diritto civile oggi appare non
agevole, complessa ed articolata. In effetti, come si è opportunamente osservato, “mentre in momenti storici di radicata uniformità assiologica non vi è sostanziale sfasatura
tra l’ordinamento assunto nelle sue strutture [...] stabilizzate e l’analisi dei fatti idonei
a produrli, vi sono stagioni di passaggio (delle quali può essere assunta ad esemplare
44 P. Piovani, Etica, [in:] Enciclopedia del Novecento, Istituto dell’Enc. it., Roma 1977; ora, con il
titolo L’etica del Novecento, [in:] idem, Posizioni e trasposizioni etiche, a cura di G. Lissa, Napoli – Morano,
1989, p. 255.
45 Indimenticabile l’insegnamento della dottrina capograssiana dell’esperienza giuridica per la quale v.,
in particolare, G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto, Roma 1937 e idem, Studi sull’esperienza
giuridica, Roma 1932, ora, rispettivamente, [in:] idem, Opere, Milano 1959, vol. II, p. 418 ss.; p. 214 ss.
46 E. Betti, Interesse (Teoria generale), [in:] Noviss. dig. it., VIII, Torino 1962, p. 839.
47 G. Alpa, Che cos’è il diritto privato?..., p. 11.
48 Così ibidem, p. 35.
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paradigma quella che stiamo vivendo) [...] in cui la fluidità del processo di giuridificazione non consente di designare con perentoria puntualità i fatti ai quali l’ordinamento
conferisce l’attitudine a produrre norme giuridiche”49.
A ben vedere la stessa metafora di “fonti del diritto” è ambigua, in ambedue i suoi
termini: non è chiaro cosa debba intendersi per fonte e per diritto50. La tradizione,
com’è noto, ci ha consegnato la distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione. Con l’espressione fonti di produzione ci si riferisce, secondo l’insegnamento Kelseniano, sia ai modi o ai metodi di produzione del diritto – agli atti o ai fatti da cui
dipende la creazione di norme giuridiche – sia alle norme superiori che disciplinano la
produzione del diritto (norme sulla produzione giuridica)51; da qui la nota definizione
di fonti di produzione del diritto quali atti o fatti giuridici dai quali, in virtù delle
regole sulla produzione, dipende la creazione o l’esistenza di norme giuridiche52.
Questa visione non consente però oggi di individuare con certezza tutti i fatti
normativi; ciò in ragione anzitutto della molteplicità di significati attribuibili alla locuzione “fonti del diritto”. Le radici della confusione che ne deriva sembrano rinvenibili,
da un lato, nella sovrapposizione tra il significato per cosí dire fisico del termine
“fonte” (quale origine) ed il significato figurato di fondamento: la fonte è il punto in
cui diventa visibile una vena d’acqua e, per questo, in senso figurato, assume il significato di fondamento del diritto53; dall’altro, nella positivistica e formalistica convinzione54 che costituisca diritto solo quello emanato secondo determinate procedure e da ciò
ne discende la possibilità di rinvenire una gerarchia tra le norme dell’ordinamento55.
L’intreccio ora indicato ha portato al postulato del primato della legge sulle altre
fonti del diritto e dimostra che ogni teoria delle fonti del diritto, pur pretendendo di
presentarsi sotto veste scientifica, in realtà rappresenta il tentativo di fare accettare
come diritto valido prescrizioni derivanti da talune fonti piuttosto che da altre56.
N. Lipari, Le fonti del diritto, Milano 2008, p. 21.
Sul punto cfr., in particolare, E. Pattaro, Temi e problemi di Filosofia del diritto, Bologna 1994,
p. 143; N. Lipari, Le fonti del diritto..., p. 20.
51 Sul punto, cfr., in particolare, M. Luberto, La crisi della concezione giuspositivistica delle fonti del
diritto e le nuove metanorme sulla produzione, [in:] A.A.V.V., Problemi della produzione e dell’attuazione
normativa, vol. II, Bologna 2001, pp. 135–186.
52 La bibliografia sul punto è sterminata ed è impossibile darne conto in questa sede. Si rinvia però ai
fondamentali contributi di L. Mossini, Fonti del diritto. Contributo alla storia di una metafora giuridica.
Studi Senesi 2, 1962, p. 139–96; V. Crisafulli, Fonti del diritto (diritto costituzionale), [in:] Enc. dir., XVII,
Milano 1968, p. 963; E. Paresce, Fonti del diritto, [in:] Enc. dir. XVII, Milano 1968; A. Pizzorusso, Delle
fonti del diritto, [in:] Comm. del cod. civ., Scialoja e Branca, Bologna – Roma 1977; F. Modugno, Fonti del
diritto, [in:] Enc. giur. XIV, Roma 1989; R. Guastini, Dalle fonti alle norme, Torino 1990; L. Paladin, Le
fonti del diritto italiano, Bologna 1996, 390 ss.; P.G. Monateri, Fonti del diritto, [in:] Dig. disc. priv. sez. civ.
VIII. Torino 1992; R. Bin, Il sistema delle fonti. Un’introduzione, [online] <www.forumcostituzionale.it>;
A. Pizzorusso, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino 2008, pp. 15–16; G. Pitruzzella,
Le fonti del diritto, Torino 2009.
53 Così E. Paresce, op. cit., p. 893.
54 Sul punto v., in particolare, F. Modugno, “Fonti” del diritto e sistema normativo, [online] <www.robertobin.it/Seminario09.htm>.
55 In argomento v. E. Pattaro, Temi e problemi di Filosofia del diritto, Bologna 1994, pp. 149, p. 50.
56 In tal senso v., ex multis, M. Luberto, op. cit., p. 135 ss.
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Al riguardo mi piace ricordare che la definizione tradizionale di fonti di produzione è stata radicalmente contestata dal giurista russo Leone Petrazycki, il quale ha
negato che la legge, la consuetudine, i regolamenti, ecc., costituiscano fonti del diritto,
affermando che esse sono in realtà tipi di diritto. Secondo il giurista russo l’uso della
metafora non è ammissibile da un punto di vista scientifico, come non sarebbe ammissibile che gli zoologi chiamassero cani e gatti “fonti degli animali”: alla stessa maniera
“le »fonti del diritto« (consuetudini, leggi, ecc.) non sono fonti, ma esse stesse diritto.
Non è perciò esatto parlare di »fonti del diritto«, e discutere delle loro relazioni con la
legge”57.
Nonostante le ambiguità e le incertezze che caratterizzano la metafora, va però
detto che essa svolge una funzione difficilmente sostituibile. Si tratta infatti di un
concetto del quale, al pari di altri concetti normativi, ci serviamo per indicare in
maniera sistematica il rapporto tra un fatto giuridico e gli effetti giuridici che esso
determina58: la genesi di una norma ad opera di una fonte del diritto ne determina la
validità, ossia la sua appartenenza al sistema giuridico, con tutto ciò che ne consegue,
a cominciare dalla sua obbligatorietà, dovuta per l’appunto alla conformità ai criteri
dettati per la sua produzione e la sua applicazione.
Va a questo punto rilevato che, come incisivamente è stato osservato, la metafora
delle fonti del diritto “tende necessariamente a mettere insieme i vari fattori storici,
economici, sociali e politici che di volta in volta determinano il sorgere di particolari
norme o di determinati istituti [...] quei processi spirituali, sociali ed economici che
conducono a rendere operanti i valori giuridici nella vita concreta dei singoli, delle
esperienze giudiziali, della comunità nel suo complesso”59.
Da ciò consegue che, per una compiuta indagine intorno alle fonti del diritto civile
oggi, occorre partire dalla concezione del diritto come esperienza giuridica; vale
a dire, dalla considerazione del diritto come nulla di diverso ed, anzi, costituente un
tutt’uno con la civiltà e la cultura nelle quali nasce e si radica. Questo sul presupposto
che il diritto non si identifica con la Legge, come (soprattutto per la dominante influenza
del positivismo giuridico) spesso si fa, continuando troppo spesso ancora oggi a considerare coincidente il diritto non con l’intero Jus, comprensivo di ogni singola manifestazione della giuridicità60, bensí solamente con una di esse: la Legge dello Stato.
57
58

La citazione del giurista russo trovasi in E. Paresce, op. cit., p. 893 s.
In argomento cfr. la nota tesi di Alf Ross riportata e sottoposta a vaglio critico da U. Scarpelli,
Il linguaggio del diritto, Milano 1996, pp. 119–134.
59 N. Lipari, Le fonti del diritto..., p. 20, secondo l’a. ciò “al di là del significato spesso ambiguo che la
metafora »fonti del diritto« ha finito per assumere, certo è che, ove anche si superi il connotato, di segno piú
propriamente speculativo, che pone l’accento sul princípio costitutivo e sulla genesi ideale del diritto”.
60 Il punto era chiaro nel diritto romano nel quale vi era la distinzione tra il diritto proclamato dal
popolo in assemblea, lex, e quello prodotto dal comportamento dei patres familias, lo ius costituito dai mores
maiorum, ossia fra il diritto legislativo e il diritto consuetudinario. A partire dal IV–V secolo comparve la
bipartizione leges-iura, attravero la quale si distinse il diritto di produzione politica da quello elaborato
attraverso l’interpretatio espressa dai responsa prudentium e dallo ius honorarium. Sul punto cfr., da ultimo,
A. Schiavone, “Ius”. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino 2005.
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Il che oscura la consapevolezza che il Diritto è piú antico e piú vasto della sua
peculiare espressione storica rappresentata dalle leggi dello Stato, dal diritto prodotto
dagli Stati-Nazione. In questi ultimi – con una inversione di rotta rispetto al passato,
nel quale i rapporti erano retti da una concezione universale del diritto – il diritto
statuale assume una posizione di monopolio, segnando in tal modo il passaggio dal
particolarismo giuridico al monismo61 della legge; per tale via il diritto finisce con
l’avere gli innaturali confini62 geografici dei territori degli Stati63.
Invero l’ideale illuministico e positivistico della certezza del diritto ha segnato
una svolta nella teoria delle fonti: negli Stati-Nazione il diritto era soltanto lo ius
scriptum ufficiale – costituito dalle leggi emanate dallo stato attraverso i propri organi
– in quanto la potestà legislativa rappresentava una delle piú importanti manifestazioni
della sovranità statuale.
Ne consegue, da un lato, il peculiare assetto gerarchico delle fonti del diritto
(giunto pressoché inalterato sino ai nostri giorni, ma ora in profonda e radicale crisi64),
nel quale la consuetudine65 è relegata all’ultimo posto, mentre nessun rilievo è attribuito
Cosí P. Grossi, Società, Diritto, Stato..., spec. p. 46 ss.; 105 ss.
Sui rapporti tra la legge dello Stato e il territorio di quest’ultimo e sulla necessità, imposta dall’economia planetaria, di oltrepassare i confini del diritto statuale cfr., in particolare, i saggi di Natalino Irti, ora
raccolti in N. Irti, Norma e luogo. Problemi di geodiritto, Roma – Bari 2002, spec. p. 61 ss.
63 Sul diritto attuale s-confinato, v.: M.R. Ferrarese, Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel
mondo globale, Roma – Bari 2006, p. 24 s.; eadem, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella
società transnazionale, Bologna 2000, passim; eadem, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle
istituzioni, Bologna 2002, passim. Esso è s-confinato sia perché insegue gli scambi, ossia è delocalizzato,
sconfina, “va oltre i limiti fissati [...] travalica i tradizionali confini statali”, sia perché è senza confini, in
quanto “non riducibile alla territorialità e ai confini [...] esorbitante, enorme, senza limiti o misure”.
64 Sul punto cfr., in particolare, le riflessioni di F. Modugno e A. Ruggeri, tenute al Convegno celebrativo del 60° anniversario della Costituzione Il pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per
la loro composizione, svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, il
27 e 28 novembre 2008: E’ possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, entrambe [online] <www.associazionedeicostituzionalisti.it> e <www.astrid-online.it>. V. altresí, ex multis; F. Modugno e D. Nocilla, Crisi
della legge e sistema delle fonti, [in:] Dir. soc. 1989, p. 411 ss.; A. Ruggeri, L’antica (ma tuttora consolidata
e diffusa) idea di “sistema” delle fonti e le prospettive di una sua ridefinizione, [in:] Dir. soc. 2003, p. 317 ss.;
idem, Sistema integrato di fonti, tecniche interpretative, tutela dei diritti fondamentali e idem, Interpretazione
conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed “europeizzazione”) della Costituzione
e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto comunitario, [online] <www.associazionedeicostituzionalisti.it>; A. Pizzorusso, La problematica delle fonti del diritto all’inizio del XXI secolo, [in:] Foro it.
2007, V, c. 33 e ss.; idem, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, [online] <www.associazionedeicostituzionalisti.it>; idem, Problemi metodologici in tema di studio delle fonti del diritto, [in:] Scritti in
memoria di Livio Paladin, Napoli 2004, p. 1687 ss.; idem, Pluralità degli ordinamenti giuridici e sistema delle
fonti del diritto, [in:] Valori e principi del regime repubblicano. Legalità e garanzie, Roma – Bari 2006, III,
p. 91 ss.; G. Silvestri, La ridefinizione del sistema delle fonti: osservazioni critiche, [in:] Pol. dir. 1987, p. 149 ss.
65 Per una prima impostazione del problema in questi termini v.: N. Bobbio, La consuetudine come fatto
normativo, Padova 1942, p. 6 ss.; idem, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino 1960, p. 14 ss. Nel senso che
l’idoneità di un fatto o di un atto a produrre norme sia immanente all’atto normogeno, “unica ed identica essendo
la ragione per cui atti e comportamenti umani raggiungono forza normativa” – C. Esposito, La consuetudine
costituzionale, [in:] Enc. dir. IX, 1961, con integrazioni in Studi in onore di Emilio Betti, I, Milano, 1962, ora in:
Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, a cura di D. Nocilla, Milano 1992, p. 318. Sul
punto, cfr. R. Sacco, Fonti non scritte del diritto italiano, [in:] Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., Torino 2000,
p. 402 ss. Avverte che il principio di effettività “non comporta la necessaria legittimazione di ogni accadimento” che
esso deve essere inteso quale “punto d’arrivo di una evoluzione condivisa” – N. Lipari, Le fonti del diritto..., p. 13.
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alla dottrina ed alla giurisprudenza, e, dall’altro, l’instaurarsi di un legame inscindibile
tra il diritto ed il potere politico.
Tutto ciò impedisce una visione della complessità dell’esperienza giuridica: il
diritto diventa espressione di una sola cultura66 ed è, per cosí dire, sradicato dalla
ricchezza del sociale, con il rischio – denunciato – della separazione fra “dimensione
giuridica e civiltà retrostante [...] e cultura circolante”67; viene così a determinarsi uno
scollamento, una tensione dicotomica tra il diritto ufficiale e le esigenze, gli interessi,
i bisogni, i valori presenti ed espressi dalla società.
In tal modo la giuridicità si trasforma in legalità. Lo Stato monopolizza il sistema
delle fonti riducendole sostanzialmente ad una: è la legge scritta, l’unica consacrata
con il crisma della legalità statuale, a costituire il fondamento del diritto positivo.
Per recuperare l’originaria ricchezza e la complessità della dimensione giuridica,
occorre anzitutto abbandonare questa visione riduttiva e considerare la pluralità dei
fatti normativi nell’attuale momento storico, segnato dalla crisi dello statual-legalismo
e del conseguente modello di diritto – ossia di un certo modo di concepire il diritto e la
scienza giuridica68 – e caratterizzato dall’assolutismo69 e dal monismo70 giuridico.
Da tale irreversibile crisi della teoria delle fonti71 consegue il passaggio
ad un’esperienza giuridica, complessa72 ma unitaria73, connotata da una pluraCosí P. GROSSI, Società, Diritto, Stato..., p. 46.
Ibidem, p. 15.
Sul punto cfr., in particolare, la premessa di Pietro Rossi ai saggi raccolti in: A.A.V.V., Fine del
diritto?, a cura di P. Rossi, Bologna 2009.
69 L’espressione, efficace ed entrata ormai nel lessico del giurista, si deve a Paolo Grossi, il quale
chiarisce il significato del sintagma assolutismo giuridico in P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto privato,
Milano 1998, p. 1 ss.
70 Anche questo termine, altrettanto efficace, è di P. GROSSI, Società, Diritto, Stato..., spec. pp. 46 ss.; 105 ss.
71 La crisi della teoria delle fonti, di conseguenza, involge la teoria dell’interpretazione. È impossibile
dare conto in questa sede della sterminata bibliografia sul punto. Non può non ricordarsi, tuttavia, l’insegnamento di E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, ed. corretta e ampliata da Crifò, Milano 1990, vol. II,
p. 826 ss.; idem, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, II, Milano 1971; G. Carcaterra, Del metodo
dell’interpretazione giuridica, [in:] Esperienze giuridiche del ‘900, a cura di F. Modugno, Milano 2000, p. 64 ss.;
R. Quadri, Dell’applicazione della legge in generale, [in:] Comm. cod. civ., Scialoja e Branca, Bologna
– Roma 1974, p. 240 ss.; G. Tarello, L’interpretazione della legge, [in:] Tratt. dir. civ. comm., Cicu, Messineo
e Mengoni, vol. I.2, Milano 1980, p. 33 ss. V., inoltre, per un’estesa trattazione delle varie teorie dell’interpretazione con grande attenzione riservata alla creazione dottrinale del diritto: R. Guastini, Interpretare e argomentare, Milano 2011; idem, Interpretazione e dintorni. Esercizi di nominalismo esasperato e positivismo desueto,
[in:] Studi in onore di Franco Modugno, vol. II, Napoli, pp. 1797–1807, passim; idem, Le fonti del diritto
e l’interpretazione, [in:] Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano 1993; Teoria e dogmatica delle
fonti, [in:] Tratt. dir. civ. e comm., vol. I.1, Milano 1998; L’interpretazione dei documenti normativi, Milano
2004; P. Perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit
interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, ora in: idem, Interpretazione
e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Napoli 2012, p. 296.
72 Sulla teoria della complessità applicata alla scienza giuridica v. A. Falzea, Complessità giuridica,
[in:] Enc. dir., Milano 2007, p. 201 ss., ora in A.A.V.V., Oltre il “positivismo giuridico” in onore di Angelo
Falzea, a cura di P. Sirena, Napoli 2011, p. 3 ss. Angelo Falzea, uno dei primi allievi di Salvatore Pugliatti, in
questa voce enciclopedica sembra portare a compimento il pensiero del maestro con specifico riferimento alla
affermazione della necessità, per il giurista, di raccordare le costruzioni sistematiche della scienza giuridica
con il fluire dei fatti storici, non soltanto per superare la frammentarietà della legge, ma soprattutto per
66
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lità74 di fenomeni normativi – infra, supra e transnazionali – non riconducibili all’ordinamento giuridico statale.

5. Fonti formali e fonti cc.dd. non formali
Devono quindi annoverarsi, accanto e oltre le fonti del diritto di tipo formale – tra
le quali fanno ingresso le fonti comunitarie e le fonti di derivazione regionale – le
cc.dd. fonti non formali del diritto, le quali assumono rilevanza anche nelle trattazioni
manualistiche ed istituzionali. È significativo che, in una recente riflessione dedicata
ex professo alle fonti del diritto, con perspicacia si annoverino tra esse anche il diritto
non scritto (le consuetudini e gli usi) e il diritto giurisprudenziale. L’assunto, impensabile fino a poco tempo fa, si basa sulla considerazione che: “Se il diritto sta nella
complessità di un’esperienza, se nessun enunciato può essere inteso [...] in mancanza
di un procedimento interpretativo, [...] se, in definitiva, il diritto, come concreto paradigma dell’agire sociale, va assunto nella specificità di un criterio di effettività, appare
assurdo escludere – alla stregua dei consueti schemi formalistici – che anche la giurisprudenza rientri fra le fonti del diritto”75.
Particolare attenzione è dedicata anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia
e a quella della Corte costituzionale, la quale la quale da tempo ha ormai abbandonato
la prassi delle sentenze interpretative di rigetto e fa riferimento al cd. “diritto vivente,
inteso come il risultato precettivo che viene assegnato all’enunciato (o ad un sistema di
enunciati) all’esito del procedimento interpretativo quale prevalso in sede giurisprudenziale”76.
In forza del diritto vivente, da rinvenirsi ogni qual volta si sia in presenza di
uniformità delle pronunce giurisprudenziali, indice del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale77, “ogni giudizio di costituzionalità viene svincolato dalla
spingere verso l’unità del sistema giuridico: S. Pugliatti, Crisi della scienza giuridica. Atti del XV Congresso
Nazionale di Filosofia, 1948, ora in: idem, Diritto civile. Metodo – Teoria – Pratica, Milano 1951, pp. 691–699,
nonché in idem, Grammatica e diritto, Milano 1978, pp. 195–203; idem, La giurisprudenza come scienza
pratica, [in:] Riv. it. scienze giur. 1950, p. 58, ora anche in: idem, Grammatica e diritto..., pp. 101–147.
73 Sulla prospettiva qui indicata dell’unitarietà del processo ermeneutico e dell’ordinamento, pur in
presenza di una pluralità di fonti di provenienza diversa v.: P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità
costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli 2006, p. 159 ss.; idem, Complessità
e unitarietà dell’ordinamento giuridico vigente e Interpretazione ed evoluzione dell’ordinamento, entrambi
ora in: idem, Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Napoli 2012,
pp. 5 ss.; 115 ss.
74 Per l’efficace sintagma diritto plurale, in particolare, F. Casucci, Il diritto “plurale”. Pluralismo
delle fonti e libera circolazione delle norme giuridiche, Napoli 2004.
75 N. Lipari, Le fonti del diritto..., p. 152.
76 Ibidem, p. 152 s.
77 In questo senso v. L. Mengoni, Il “diritto vivente” come categoria ermeneutica, [in:] idem, Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi, Milano 1996, p. 150; idem, Diritto vivente, [in:] Dig. disc. priv., Sez.
civ. VI, Torino 1997, p. 445 ss. Al diritto vivente spesso fanno riferimento le pronunce della Consulta nelle
materie piú svariate, v., in particolare, Corte cost., 21 luglio 1995, n. 345 in: Giust. civ. 1995, I, p. 2883 ss.;
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apparente immodificabilità di un testo e ricondotto alla storica mutevolezza di un
contesto. Il tutto nel quadro di un sistema che, anche al di là dei profili connessi alla
globalizzazione, è chiamato ormai costantemente a fare i conti con un progressivo
ridursi del tentativo di incidenza della legge e un corrispondente allargamento di altre
fonti”78.
Sul diritto vivente già efficacemente era stato affermato che la teoria che ne
costituisce il fondamento “supera la posizione, caratteristica del positivismo ottocentesco, che identifica la norma col testo legale, e aderisce al princípio ermeneutico che al
testo riconosce solo un valore euristico per la ricerca della regola di decisione. Il testo
è il dato di avvio dell’elaborazione della norma, nella quale si esprime il significato
ascritto dall’interprete al testo in vista dell’applicazione a un caso concreto”79.
Nelle piú recenti trattazioni manualistiche si annovera peraltro, tra le fonti non
formali, anche la dottrina, con la precisazione che a tale termine va attribuito “anziché
il significato riduttivo del complesso di scritti ed opinioni espresse in sede accademica,
quello piú pregnante di meccanismo di intermediazione”80; così intesa la scienza giuridica, si sostiene, “non si può negare che essa sia veramente produttrice di diritto, anzi,
anzi, se non sembrasse un paradosso, che essa è l’unica vera fonte di diritto nell’esperienza giuridica”81.
Accanto alla dottrina, una recente e autorevole trattazione menziona infine, tra le
fonti del diritto privato non formali, anche il diritto delle Autorità indipendenti82
e persino le fonti legate all’autonomia dei privati, i Codici deontologici83.
Le fonti del diritto privato attuale dunque appaiono profondamente diverse rispetto al passato, in un momento nel quale tutto il diritto è connotato dalla produzione
spontanea di esso e dalla sua circolazione planetaria. Si pensi, a mo’ di esempio, al
Corte cost., 23 maggio 1995, n. 188, in: Foro it. 1996, I, c. 464 ss.; Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184, in:
Foro it. 1986, I, p. 2053 ss. Non è tuttavia ben chiaro se attraverso il richiamo al diritto vivente si intenda
attribuire alle pronunce giurisprudenziali il valore di fonte del diritto, operando in qualche modo un avvicinamento della nostra esperienza giuridica al sistema di Common Law. In ogni caso, la concezione che viene cosí
a delinearsi suscita notevoli perplessità e va valutata con cautela. Come un’autorevole dottrina non ha mancato
di avvertire, la prassi, intesa quale diritto vivente, “ha un significato ambiguo” e “presuppone o un’antinomia
tra il diritto formale (morto) ed il diritto sostanziale (vivente) o un superamento e quindi una prevalenza del
diritto sostanziale su quello formale. In realtà l’uno e l’altro profilo sono coessenziali e non possono che
realizzarsi in funzione reciproca nella continua verifica della congruità della ratio legis ed anche nel primato
della voluntas normativa sulla attualità occasionale di singoli o di gruppi. Diversamente il rischio è l’anarchia
e la prevaricazione non legittimata di minoranze che non abbiano voluto o potuto incidere sulla formazione
della voluntas legis”: P. Perlingieri, Prassi, principio di legalità e scuole civilistiche, [in:] Scuole tendenze
e metodi..., p. 217; idem, Il diritto civile..., p. 104.
78 N. Lipari, Giurisprudenza costituzionale e fonti del diritto, [in:] Riv. trim. dir. proc. civ. 2006,
p. 1047 ss.
79 L. Mengoni, Il “diritto vivente” come categoria ermeneutica, [in:] idem, Ermeneutica e dogmatica
giuridica. Saggi, Milano 1996, p. 149.
80 N. Lipari, Le fonti del diritto..., p. 156.
81 Ibidem, p. 156.
82 Si afferma che “taluni provvedimenti delle autorità indipendenti debbono ormai sicuramente essere
collocati (pur con varie accentuazioni e specificazioni) fra le fonti del diritto” – ibidem, p. 162.
83 Così G. Alpa, Che cos’è il diritto privato?..., pp. 14–33.
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crescente uso delle tecniche del cd. shopping del diritto84 e del forum shopping85; agli
usages commerciales (trade usages); alla Giustizia cd. alternativa, nella quale le rationes decidendi dei lodi arbitrali, progressivamente ma inesorabilmente, acquistano forza
giuridica e valore di precedente; ai contratti atipici creati spesso non dai legislatori
nazionali, bensí negli uffici legali delle grandi multinazionali, all’emersione di figure
nuove quali le clausole di gross disparity e di hardship che hanno rapidissimamente
fatto il giro del mondo.
Senza dimenticare che la società globale sembra ormai avere un proprio diritto, la
rinnovata lex mercatoria86: come è noto da tempo (in particolare attraverso le clausole
standard, le condizioni generali e i contratti-tipo) nel commercio internazionale si
è giunti ad una disciplina – minuziosa ed in gran parte internazionalmente uniforme
– dei rapporti d’affari. Essa ormai costituisce un sistema normativo sovranazionale a sé
84 Sullo shopping del diritto v., in particolare, F. Galgano, La globalizzazione e le fonti del diritto, [in:]
Riv. trim. dir. pubbl. 2006, p. 313 ss., secondo il quale, a tacer del fatto che l’art. 3 della Convenzione di
Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali consente alle parti contraenti di optare per un diritto terzo
rispetto alla loro nazionalità, salva solo l’applicazione delle norme imperative del diritto nazionale applicabile
al contratto secondo le norme di conflitto, vi è anche lo shopping, per cosí dire, endoeuropeo del diritto civile:
i cittadini europei possono liberamente scegliere il diritto nazionale europeo dal quale far regolamentare i loro
rapporti, senza nemmeno il limite delle norme nazionali imperative; la stessa giurisprudenza comunitaria
ormai legittima il fenomeno della competizione fra i modelli legislativi. Per la giurisprudenza interna v. Cass.,
Sez. Un., 5 novembre 2009, n. 21191; Trib. Catania, 6 febbraio 2009; Trib. Rovereto, 15 marzo 2007; Trib.
Bergamo, 19 aprile 2006; Trib. Padova sez. Este, 10 gennaio 2006; Trib. Padova sez. Este, 11 gennaio 2005;
Trib. Roma, 28 aprile 2004, tutte consultabili [online] <www.unilex.info>.
85 Sul forum shopping quale attività dell’avvocato tendente alla ricerca della giurisdizione piú favorevole agli interessi del proprio cliente e sulla sua prevenzione mediante l’unificazione del diritto sostanziale
cfr., per la letteratura straniera, G. Brown, The Ideologies of Forum Shopping – Why Doesn’t a Conservative
Court Protect Defendants, [in:] North Carolina Law Review 1933, p. 654; F.K. Juenger, Forum Shopping,
[in:] RabelsZ, 1982, p. 708; M.C. Martinez, Fundamentos y limites del forum shopping: modelos europeo
y anglamericano, [in:] Riv. dir. int. priv. e proc. 1998, p. 521; K.J. Norwood, Shopping for a Venue: The Need
for More Limites of Choice, [in:] University of Miami Law Review 1996, p. 268. Nel senso che le convenzioni
internazionali di diritto contrattuale uniforme non riescano a prevenire il forum shopping, ma possono tutt’al
piú ridurre la possibilità di farvi ricorso: F. Ferrari, Forum shopping e diritto contrattuale uniforme, [in:] Riv.
trim. dir. proc. civ. 2002, p. 575 ss.
86 Sulla produzione spontanea del diritto – soprattutto per il diritto commerciale internazionale – v., in
particolare, F. Galgano, Diritto ed economia alle soglie del nuovo millennio, [in:] Contr. e impr. 2000, p. 189
ss.; idem, Lex mercatoria, [in:] Enc. dir., p. 721 ss.; idem, Il riflesso giuridico della globalizzazione, [in:] Vita
not. 2002, p. 51 ss.; idem, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna 2005, spec. p. 93 ss.; idem,
Lex mercatoria e globalizzazione, [in:] Vita not. 2005, p. 1253 ss.; idem, Lex mercatoria. Storia del diritto
commerciale..., passim; N. Irti, Le categorie giuridiche della globalizzazione, [in:] Riv. dir. civ. 2002, I, p.
625 ss.; idem, Sul problema delle fonti in diritto privato, [in:] Riv. trim. 2001, p. 697 ss.; N. Lipari, La
formazione negoziale del diritto, [in:] Riv. dir. civ. 1987, I, p. 307 ss.; idem, U. Draetta, La cosiddetta lex
mercatoria, [in:] Foro pad. 1987, II, p. 53 ss.; M.J. Bonell, Lex mercatoria, [in:] Dig. it. disc. priv., Sez.
comm., IX, Torino 1993, p. 11 ss.; idem, La moderna lex mercatoria tra mito e realtà, [in:] Dir. comm. int.
1992, p. 315 ss.; F. Marrella, Lex mercatoria e principi Unidroit. Per una ricostruzione sistematica del diritto
del commercio internazionale, [in:] Contr. impr./Eur., 2000, p. 29 ss.; idem, La nuova lex mercatoria. Principi
Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale, [in:] Tratt. dir. comm. Galgano, Padova 2003,
passim; G. Berti, Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto, [in:] Riv. dir. priv.
2003, p. 461 ss.; M.R. Ferrarese, op. cit., p. 76 ss.; L. Pannarale, Il diritto che guarda. Rischi della decisione
giuridica, Milano 2008, p. 53 ss.; F. Sbordone, Contratti internazionali e lex mercatoria, Napoli, 2008, spec.
p. 62 ss.
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stante, grazie al quale gli operatori economici riescono a regolamentare i propri rapporti d’affari, prescindendo dai rispettivi diritti nazionali87.
Invero, con riferimento alla lex mercatoria occorre muovere un rilievo, sia pure
meramente terminologico: per questo diritto transnazionale di formazione spontanea,
sarebbe piú corretto parlare di ius mercatorum piuttosto che di lex mercatoria. Tuttavia
è di tutta evidenza che con tale espressione erudita si vuole intenzionalmente richiamare il fenomeno, per certi versi analogo, del diritto del medioevo che andava sotto lo
stesso nome di lex mercatoria.
Va rilevato che il mercato, nel regolamentare propri bisogni, mostra sensibilità per
i temi etici che riguardano l’ambiente e i popoli, al punto da sembrare non solo che la
cd. lex mercatoria abbia limiti endogeni, ma anche che si stia configurando una business ethic della business community.
Ciò stupisce piacevolmente, ma non è sufficiente: si rivela indispensabile l’opera
del giurista contemporaneo, teorico e pratico, il quale non è solamente chiamato a farsi
carico dei timori relativi ai pericoli che il diritto, qualunque sia la fonte da cui deriva,
presenta per la stabilità, la sicurezza e la certezza dei traffici giuridici88, ma soprattutto
della preoccupazione di garantire il rispetto non della legge, bensí del diritto, ossia
“dell’ordinamento unitariamente inteso”89, con la molteplicità delle sue fonti.

6. Nuove fonti del diritto e ruolo del giurista
Il complesso ed articolato assetto delle molteplici fonti del diritto civile esige la
mediazione culturale dei giuristi, ancor piú necessaria in una fase storica in cui il
diritto “nasce, si sviluppa e consolida dal basso, ossia a contatto con una spontanea
composizione degli interessi e dei valori”90 e le sue fonti, pur non rivestite di validità
formale, sono munite di effettività: solamente i giuristi possono scongiurare il paventato rischio che in esso, poiché si tratta per lo piú di “canoni dettati dalle imprese di
maggior peso sul mercato, cui gli operatori di minor rilievo spesso soggiacciono in
87 Cosí M.J. Bonell, La moderna lex mercatoria tra mito e realtà, [in:] Dir. comm. internazionale,
1992, p. 329 s. Contra, nel senso che il fenomeno della globalizzazione non si accompagna affatto ad una
riduzione del fenomeno statale: S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, [in:] idem, Lo spazio giuridico
globale, Roma – Bari 2003, p. 5.
88 In questo senso, cfr. A. Giardina, La lex mercatoria e la certezza del diritto nei commerci e negli
investimenti internazionali, [in:] Riv. dir. internazion. priv. e proc. 1992, p. 464. Tuttavia, a ben vedere, la
certezza del diritto non è garantita da un giudice “bocca della legge”, bensí dal suo essere voce della
collettività che esprime la sua interpretazione, trasformando l’astratto enunciato in modello concreto, cosí N.
Lipari, Il ruolo del giudice nella crisi..., p. 480.
89 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale..., p. 31; idem, Il principio di legalità nel
diritto civile, [in:] Riv. dir. civ. 2010, p. 175 s. Secondo l’a. occorre che il giurista si muova “nel mare
magnum delle fonti per individuare la soluzione piú ragionevole, adeguata e congrua rispetto alla singola
fattispecie concreta” – ibidem, p. 177.
90 U. Breccia, Immagini della giuridicità contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto,
[in:] Pol. dir. 2006, p. 364.
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condizione di disparità contrattuale”91, possa ritornarsi “alla bruta graduatoria della
forza”92.
Occorre, in altri termini, evitare che la formazione di tale diritto resti affidata ai
pratici, “senza il supporto della intelaiatura teorico-sistematica che è specifico compito
della dottrina fornire agli operatori del diritto”93 e raccogliere l’autorevole monito
a recuperare la dimensione storica del diritto, la sua carnalità94: “valori, fatti, interessi
devono emergere alla dimensione giuridica e segnarla nei loro aspetti positivi e negativi”95.
Tutto ciò conduce ad un necessario mutamento di metodo96 negli studi giuridici
e all’adozione di una metodologia storica e relativa97, in antitesi al metodo concettuale
e dogmatico98 della precedente epoca della storia giuridica, caratterizzata dall’elaborazione di grandi categorie giuridiche dogmatiche ed astratte99, immutabili, universali ed
astoriche100, e dalla costruzione di concetti astratti e generali101.
N. Lipari, Fonti del diritto e autonomia dei privati, [in:] Riv. dir. civ. 2007, I, p. 732.
N. Lipari, La formazione negoziale del diritto..., p. 309.
U. Draetta, La cosiddetta lex mercatoria, [in:] Foro pad. 1987, II, p. 54 ss.
Così P. Grossi, Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso, Bologna 2008, p. 24.
Ibidem, p. 118. L’a. sostiene che, per il diritto, si tratta di un recupero essenziale: il recupero di umanità.
Insomma, nessuna purezza del diritto: il diritto è per definizione una realtà impura, in quanto “carnale, [...]
dimensione della storia umana [...] complessa perché complesso è il corpo vivente della società alla quale il diritto
incessantemente si riferisce [...] si intride di valori e anche di passioni e di interessi [...] attinge nel profondo, in
una realtà sottostante [...] da cui trae vitalità e legittimazione” – P. Grossi, Società, Diritto, Stato..., p. 115 s.
96 Da ultimo, rileva che il senso stesso della parola metodo sia divenuto “sempre piú problematico, in
quanto sembra ricondurci alla incauta pretesa che il metodo renda corretto e scientifico, razionale e logico
l’oggetto della nostra indagine”, mentre “nella crisi profonda che ha coinvolto la pretesa di purezza della
scienza non è pensabile che esista una modalità neutrale, per sempre valida, di studiare un oggetto, insensibile
ai suoi mutamenti e magari immodificabile, qualunque sia il soggetto che la adopera” – A. Catania, Metamorfosi del diritto, Decisione e norma nell’età globale, Roma – Bari 2008, p. 24.
97 Tra gli aa., i quali, seppure con sfumature diverse, hanno affermato da tempo la relatività storica del
diritto, vanno citati S. Pugliatti, La giurisprudenza come scienza pratica, [in:] Riv. it. sc. giur. 1950, p. 77 ss.;
A. Calasso, Storicità del diritto, Milano 1966, passim; P. Grossi, Pagina introduttiva ai “Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico”, Milano 1972, I, p. 3; R. Orestano, Introduzione allo studio del diritto
romano, Bologna 1987, spec. p. 297 ss.; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il
sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli 2006, spec. pp. 77, 119 ss. e 129 ss.; idem, Scuole civilistiche
e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia, [in:] idem, Scuole tendenze
e metodi. Problemi del diritto civile, Napoli 1989, p. 75 ss.
98 Sul punto v., in particolare, gli aa. citati alla nota precedente cui adde, in particolare, L. Mengoni,
Ancora sul metodo giuridico, [in:] Riv. trim. dir. proc. civ. 1984, p. 321 ss.; idem, Problema e sistema nella
controversia sul metodo giuridico, [in:] Jus, 1976, pp. 3 ss., spec. p. 40; idem, Dogmatica giuridica, [in:]
Enc. giur. Treccani, XII, Roma 1989, p. 1 ss.
99 Qui rinvio alla polemica nei confronti dei concetti giuridici, risalente agli anni Trenta e Quaranta,
per la quale v. i contributi di G. Calogero, W. Cesarini Sforza, A.C. Jemolo, S. Pugliatti, ora raccolti in La
polemica sui concetti giuridici, a cura di N. Irti, Milano 2004.
100 In questo senso v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo..., spec. pp.
77, 119 ss. e 129 ss.; idem, Scuole civilistiche e dibattito ideologico..., p. 75 ss. L’a., opportunamente, avverte
che occorre evitare “l’eccesso delle astrazioni e delle generalizzazioni [...] diffidare della categoria e verificare
il processo di generalizzazione dal quale trae origine, con un esame [...] di tutte le possibili ipotesi giuridicamente rilevanti nel rispetto della loro pur minima peculiarità [...] In tal modo la categoria giuridica, lungi dal
considerarsi una realtà immobile e rigida, valida sub specie aeternitatis, assume valore storico-relativo come
strumento di conoscenza e, al contempo, risultato del precedente conoscere”.
101 La tendenza a cogliere “gli aspetti comuni degli istituti e ad elaborare ogni affinità o analogia, che
possa giustificare la fondazione di una categoria” – P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale
91
92
93
94
95
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Il mutamento di metodo prospettato porta ad un cambiamento epocale e consente,
per cosí dire, di sciogliere “i fiori di ghiaccio che nascono cosí rigogliosi nelle teste dei
sapienti del diritto”102. Esso ha già indotto una parte avvertita della dottrina a prendere
definitivamente le distanze dalle grandi costruzioni dogmatiche ritenute eterne, immutabili, universali ed astoriche103: il ruolo del giurista è ben altro104. Egli non può
limitarsi all’individuazione di categorie giuridiche (ordinanti la realtà). generali
e astratte, e di concetti105, come tuttavia è apparso ogniqualvolta sono state elaborate
teorie cc.dd. pure106.
Il giurusta, dinanzi alla crisi del diritto107, è chiamato a rivestire un ruolo delicato
in un complesso momento storico nel quale, da un lato, lo Stato si rivela incapace di
ordinare la realtà con i propri strumenti legislativi – le sue leggi, come qualcuno
provocatoriamente ha affermato, sono simili al ruggito del topo108 – dall’altro si moltiplicano i centri di produzione del diritto e delle norme109.
secondo..., p. 91, è frutto di una troppo forte influenza della dottrina tedesca la quale, peraltro, si è spesso
tradotta in dogmatismo. L’a. segnala, di conseguenza, l’esigenza di allontanarsi esclusivamente da una vecchia dogmatica, ma non dai concetti, i quali vanno rielaborati “alla luce di una realtà che è cambiata, e con la
massima attenzione verso una concezione del caso concreto, della casistica, della giurisprudenza della prassi”
– P. Perlingieri, Metodo giuridico e scuole forensi, [in:] idem, L’ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile, Napoli 2006, p. 510.
102 L’espressione – di Musil – è citata, nella prefazione, da S. Cassese, Cultura e politica del diritto
amministrativo, Bologna 1971, p. 5.
103 Così P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo..., spec. pp. 77, 119 ss.
e 129 ss.; idem, Scuole civilistiche e dibattito ideologico..., p. 75 ss. L’a., opportunamente, avverte che
occorre evitare “l’eccesso delle astrazioni e delle generalizzazioni [...] diffidare della categoria e verificare il
processo di generalizzazione dal quale trae origine, con un esame [...] di tutte le possibili ipotesi giuridicamente rilevanti nel rispetto della loro pur minima peculiarità [...] In tal modo la categoria giuridica, lungi dal
considerarsi una realtà immobile e rigida, valida sub specie aeternitatis, assume valore storico-relativo come
strumento di conoscenza e, al contempo, risultato del precedente conoscere”.
104 Tale ruolo non può esaurirsi “nella ricerca del concetto unitario, nell’esaltazione della regola e nel
correlativo disprezzo per le eccezioni” – ibidem, p. 118 s.
105 In questo senso v. P. Perlingieri, Produzione scientifica e realtà pratica, [in:] idem, Scuole tendenze
e metodi..., p. 22; idem, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo..., p. 118 s., secondo il quale la
funzione del giurista è molto piú complessa e la sua valutazione “coinvolge un insieme di aspetti, da quello
ideologico, politico, a quello sociale, etico, religioso” – ibidem, p. 163.
106 Non è chi non veda che ogni teoria pura è scarnificata, in quanto “affondante nella astrattezza delle
norme e non già sulla carnalità dei fatti economici sociali culturali” – P. Grossi, Società, Diritto, Stato...,
p. 114.
107 La crisi invero riguarda il sistema delle fonti del diritto. Come opportunamente osservato: non di
crisi del diritto occorre parlare, in quanto: “Il diritto non è mai in crisi [...] in crisi è il modo in cui potere
politico e forze politiche con la colpevole connivenza dei giuristi hanno ridotto il diritto [...] la nostra crisi
odierna è crisi delle fonti, cioè dei modi con cui il diritto stesso si manifesta, con cui noi lo abbiamo
obbligato, nella modernità, a manifestarsi” – ibidem, p. 112 s.
108 F. Galgano, La globalizzazione delle fonti del diritto: le leggi nazionali; il contratto; il ruolo delle
Corti, [online] <http://appinter.csm.it/incontri/relaz/12720.pdf>; idem, Diritto ed economia alle soglie del
nuovo millennio, [in:] Contratto e impresa, 2000, p. 198; idem, Lex mercatoria, [in:] Enc. dir. Agg. V, Milano
2001, p. 725; idem, Lex mercatoria – Storia del diritto commerciale, Bologna 2006, p. 200.
109 V., in particolare, S. Cassese, Il mondo nuovo del diritto. un giurista e il suo tempo, Bologna 2008,
p. 18; P. Grossi, Pagina introduttiva a Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno,
Milano 1998, p. 1 ss.; idem, Modernità e ordine giuridico, [in:] Quad. Fiorentini..., p. 13 ss.
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La crisi profonda, autorevolmente definita vera e propria erosione, del sistema
tradizionale delle fonti – ormai simile ad un castello di sabbia110 – e del conseguente
monopolio normativo degli Stati nazionali, con lo spostamento della produzione normativa in atto “dagli antichi centri di una legislazione unificata [...] verso nuove periferie”111, costituisce una difficilmente ripetibile opportunità da saper cogliere, un imperativo ineludibile per il giurista112 il quale non può ridursi ad essere un mero esegeta
che si limita ad una attività logico-ermeneutica, risolvendo puzzle113, ossia mettendo
insieme frammenti sparsi di materiale normativo. Egli è colui che, detentore di un
sapere tecnico, quello giuridico, deve fungere in qualche modo da ponte con la società114, con i fermenti e i valori in essa presenti.
Il giurista è chiamato, per il suo sapere tecnico-giuridico, a mettere a fuoco la
dimensione giuridica dentro la realtà socio-economica115 e ad una presenza attiva ed
incisiva nella società116. Insomma: la crisi delle fonti “disseppellisce dai sepolcri [...]
proprio i giuristi [...] come personaggi – non importa se teorici o pratici – chiamati
a ordinare con le loro categorie e con le loro invenzioni tecniche le richieste di un mondo
economico ormai avvezzo a spazii virtuali, che si infischia degli Stati, delle loro sovranità, delle loro frontiere limitate, delle loro leggi viziate da intollerabili particolarismi
territoriali e anche dalla sostanziale incapacità a seguire un mutamento vorticoso”117.
Al giurista spetta quindi un compito rinnovato, di fronte alle sfide poste dall’attuale crisi del sistema delle fonti del diritto. Quest’ultimo non è piú rappresentabile
attraverso la metafora della piramide118, ma stenta a trasmigrare in una nuova immagine efficace: inadeguata si rivela la raffigurazione della rete119 e quella del di110 Cosí P. Grossi, Società diritto Stato..., p. X s. Per dare risposta al disordine delle fonti nasce il
manifesto Ritorno al diritto per il quale v.: U. Breccia, op. cit., p. 361 ss.; G. Berti, Diffusione della
normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto, [in:] L’autonomia privata e le autorità indipendenti,
a cura di G. Gitti, Bologna 2006, p. 32 ss.
111 N. Lipari, La formazione negoziale del diritto, [in:] Riv. dir. civ. 1987, I, p. 307.
112 Evidenzia che sinora la scienza giuridica è stata perfettamente allineata alla “avvenuta sclerosi della
molteplicità delle fonti” – P. Grossi, Epicedio per l’assolutismo giuridico (dietro gli “atti” di un Convegno
milanese e alla ricerca di segni), ora in: idem, Assolutismo giuridico e diritto privato..., p. 13 ss.
113 Cosí, invece, W. Bigiavi, Appunti sul diritto giudiziario, rist. Padova 1989.
114 In questo senso v. P. Grossi, Società, Diritto, Stato..., p. 52, secondo il quale in tal modo il giurista
recupera il “naturale aggancio fra società e diritto, fra cultura e diritto”.
115 Ibidem, p. 6.
116 Cosí S. Cassese, Il mondo nuovo..., p. 96. Sul punto, cfr. N. Lipari, Il ruolo del giudicie nella crisi
delle fonti del diritto, [in:] Riv. trim. dir. proc. civ. 2009, II, p. 479 ss.
117 P. Grossi, Società, Diritto, Stato..., p. 53. L’a., opportunamente, avverte che la nuova figura dovrà
essere: “Non un giurista trasformato (e snaturato) in un politico, bensí un giurista che sfrutta appieno tutte le
potenzialità di quell’arma [...] che è l’interpretazione [...] insostituibile mediatore fra la immobilità del testo
e la mobilità della società”.
118 La metafora della piramide, assurta a simbolo del diritto da Kelsen e da generazioni di positivisti
era adatta a rappresentare la struttura formale e normativistica dell’ordinamento come costruzione, per cosí
dire, a gradini; essa è in crisi nell’era della globalizzazione e della rivoluzione informatica, sul punto v., ex
multis, U. Pagallo, Introduzione a Prolegomeni d’informatica giuridica, Padova 2003, p. 25.
119 Sul profilo insidioso della rete, cfr. S. Cassese, La rete come figura organizzativa della collaborazione, [in:] idem, Lo spazio giuridico globale, Roma – Bari 2003, p. 21. Per l’avvicendarsi dell’immagine
della rete a quella della piramide v., ex multis, M. Losano, Diritto turbolento. Alla ricerca di nuovi paradigmi
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ritto-ape120, in contrapposizione al diritto ragno, anche se quest’ultima piú di tutte
rende l’idea dell’attuale formazione del diritto, il quale si nutre di fiori diversi in
maniera casuale, caotica, disordinata.
Il mutato assetto delle fonti del diritto, riflesso giuridico anche della globalizzazione dei mercati121, esige la mediazione culturale del giurista122; a lui si chiede di
recuperare il “naturale aggancio fra società e diritto, fra cultura e diritto”123, quale
erede di quel personaggio fecondo che, dall’antica Roma ad oggi, “si è fatto lettore di
esigenze oggettive, ha avvertito il compito di ordinarle all’insegna di una sentita etica
della responsabilità e le ha tradotte in princípi e regole di convivenza”124.

Streszczenie
Staro¿ytne oraz bie¿¹ce ród³a prawa cywilnego
S³owa kluczowe: aktualne prawo cywilne, prawo cywilne oraz podejcie aksjologiczne w prawie, prawo
cywilne a godnoæ cz³owieka, staro¿ytne oraz nowe ród³a prawa cywilnego, rola jurysty.

W niniejszym artykule zaproponowano nowe, perspektywiczne spojrzenie na zasady prawa cywilnego w wietle róde³  starych i nowych. W szczególnoci zaakcentowano wartoæ godnoci jednostki ludzkiej. Kryzys tradycyjnych róde³ prawa cywilnego, a w konsekwencji ich z³o¿onoæ i ró¿norodnoæ powinny zobligowaæ prawników
do podjêcia konkretnych dzia³añ w kierunku odbudowy spójnoci tego systemu. Pozwoli to prawu cywilnemu spe³niaæ tego rodzaju funkcje i zadania innowacyjne, które
jeszcze do niedawna by³yby nie do wyobra¿enia.
nei rapporti fra diritti nazionali e normative sovrastatali, [in:] Riv. internazion. fil. dir. 2005, p. 403 ss.
Segnala il passaggio dal diritto della rete alla rete del diritto: P. Heritier, La rete del diritto, Torino 2001,
pp. 8 e 159; E. Ancona, Figure dell’ordinamento. Dalla piramide alla rete, e oltre... [online] <www.ircocervo.it>.
120 Cosí M.R. Ferrarese, op. cit., p. 169 s., la quale riprende l’idea di M. Fumaroli, Le api e i ragni.
La disputa degli antichi e dei moderni, Milano 2005 secondo la quale la cultura è unape che si
nutre prendendo il polline da fiori diversi e afferma che anche il diritto odierno smette di
essere un ragno che tesse da solo la propria trama [...] assomiglia piuttosto a unape instancabile, sempre in movimento, che cerca di nutrirsi proprio di elementi diversi e che vive di contatti
numerosi e variabili anche con altri mondi.
121 Sul nodo v., in particolare, N. Irti, Le categorie giuridiche della globalizzazione, [in:]
Riv. dir. civ. 2002, p. 625 ss.; idem, Norma e luoghi..., pp. 9 ss., 74 ss.; S. Cassese, Lo spazio
giuridico globale, Roma  Bari 2006, p. 3 ss.; A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma  Bari 2002, spec. p. 20 ss. Per la globalizzazione dal punto di vista economico v., da
ultimo, le riflessioni del premio Nobel per lEconomia nel 2001, J.E. Stiglitz, La globalizzazione
che funziona, Torino 2007, spec. p. 23 ss. Per le considerazioni sociologiche cfr., per tutti,
Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma  Bari 2006, p. 67 ss.
122 Cosí, in chiusura del lavoro che ha introdotto in Italia il dibattito sulla nuova lex
mercatoria: F. Galgano, Lex mercatoria.., p. 242.
123 P. Grossi, Società, Diritto, Stato..., p. 52.
124 Ibidem, p. 195 s. I giuristi, altrimenti, da padroni di un sapere tecnico prezioso
e indispensabile, divengono mercanti, sfruttano il loro sapere mettendolo a disposizione di
potentati economici, in tal modo trasformandosi da padroni di un sapere a servi di un potere.
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Summary
Old and new sources of law in the civil law
Key words: current civil law, civil law and axiological approach to law, civil law and human dignity, old and
new sources of civil law, new sources of civil law and the role of the jurist.

This paper proposes a new perspective approach to the rules of civil law in the
light of new and old sources, in particular, the Author had stressed the value of human
dignity in the normative valor. The crisis of traditional sources of civil law and, consequently, complexity and diversity of sources should cause that lawyers will take steps
towards rebuilding the integrity of the system. This way civil law would fulfill innovative functions and tasks  of the type that some time ago would have been unthinkable.
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Trzy inskrypcje z Volubilis (IAM1 2.369, 370a, 448)
 interpretari epigraphicam
Epigrafika rzymska jest jednym z wa¿nych róde³ nie tylko poznania
prawa rzymskiego2, ale równie¿ kultury cywilizacji ³aciñskiej3. Jest ona jej
wytworem, a zarazem rodkiem komunikacji ze wspó³czesnymi i potomnymi.
W staro¿ytnoci epigrafika by³a narzêdziem propagandy w rêkach pañstwa
czy w³adz spo³ecznoci lokalnej. By³a wiadectwem chwa³y i wielkich czynów,
którymi cesarz, imperator lub zwyk³y obywatel chcia³ zapisaæ siê w pamiêci
potomnych. Czasami wiadectwem przypadkowym i niezamierzonym4. Jednoczenie, ze wzglêdu na stosowany materia³5, s³u¿y³a jako sposób archiwizowania wa¿nych informacji.
Inskrypcje to wiadectwo rozwoju zwyczajów pogrzebowych, ich ewolucji
oraz lokalnych odmiennoci w zakresie jêzyka i poziomie wykszta³cenia (lub
jego braku) zarówno fundatorów, jak i samych rytowników6. S¹ cennym
ród³em informacji na temat cursus honorum w administracji cywilnej
i w armii rzymskiej7. Dziêki znaleziskom epigraficznym dysponujemy bogatych materia³em na temat prawa municypalnego w staro¿ytnym Rzymie8,
1 Inscriptions antiques du Maroc, t. 2 : Inscriptions latines, red. M. Euzennat, J. Marion,
J. Gascou, Paris 1982.
2 Por. np. materia³ opublikowany w trzytomowej edycji Fontes Iuris Romani Antiqui Karola Georga Brunsa, ed. 7, Tübingen 1909, szczególnie wskazówkê przy spisie treci, s. XI.
3 Pod tym pojêciem rozumiem kultury, które na pewnym etapie swojej historii wesz³y
w obszar wp³ywów rzymskich, a niekiedy zosta³y przez Rzym podbite i w³¹czone w granice
pañstwa. Zob. te¿ A. Lovato, Elementi di epigrafia giuridica romana, Bari 2006, s. 20.
4 Np. napisy cienne zachowane na budynkach z Pompejów i Herkulanum  zob. np.
Pompejanische Inschriften, red. W. Krenkel, Heidelberg 1962; R.E. Wallace, An Introduction to
Wall Inscriptions from Pompeii and Herculaneum, Illinois 2005.
5 Por. A. Lovato, op. cit., s. 26nn.
6 Nie tylko jêzyka ³aciñskiego, ale  w zale¿noci od regionu  równie¿ greckiego, punickiego, fenickiego itp.
7 O znaczeniu epigrafiki jako nonika informacji w wiecie rzymskim por. A. Lovato,
op. cit., s. 14.
8 Np. Tabula Heraclensis, lex coloniae Genetivae Iuliae. Ca³y pierwszy tom z dwutomowego wydania Roman Statutes (red. M.H. Crawford, London 1996) powiêcony jest ród³om zachowanym w materiale epigraficznym.
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jego rozwoju oraz codziennego funkcjonowania spo³ecznoci lokalnych9. Jednoczenie inskrypcje s¹ jednak ród³em przypadkowym i  ju¿ chocia¿by
z tego powodu  czêsto niepewnym10.
W niniejszym artykule zostan¹ przedstawione trzy inskrypcje odnosz¹ce
siê do pewnego wa¿nego wydarzenia w historii pewnej mauretañskiej osady
 Volubilis. Osada ta znajdowa³a siê w staro¿ytnej Mauretanii (wspó³czenie
Maroko) niedaleko (ok. 3 km) od dzisiejszego Moulay Idriss. Wszystkie trzy
³¹czy ten sam charakter  s¹ to inskrypcje honorowe umieszczone na bazach,
na których sta³y kiedy statuy11. Wykonano je z szarego wapienia rodzimego
pochodzenia12. IAM 2.369 i 2.370a zachowa³y siê bez uszkodzeñ, za IAM 2.448
uda³o siê skompletowaæ dziêki dalszym znaleziskom13. Jedna z nich ma charakter prywatny, tzn. inicjatorem jej wystawienia, jak te¿ fundatorem by³a
osoba prywatna14. Pozosta³e dwie zosta³y ufundowane przez municypium
Volubilis i prokuratora prowincji Mauretania Tingitana.
Autorka postawi³a sobie za cel przedstawienie krytycznej wstêpnej analizy treci wspomnianych inskrypcji wraz z prób¹ dokonania datacji oraz
wskazania ich przydatnoci jako materia³u ród³owego dla historyka prawa.
W zakresie wyników badañ archeologicznych i paleograficznych autorka nie
podejmuje dyskusji. Dok³adna analiza poszczególnych zagadnieñ zwi¹zanych
z udzielonym przez Klaudiusza przywilejem, jak te¿ t³umaczenie tekstu in9 Zob. np. ed. tabliczek woskowych z Pompejów: L. Bove, Documenti processuali dalle
Tabulae Pompeianae di Murecine, Napoli 1979; idem, Documenti di operazioni finanziarie
dellarchivo dei Suplicii. Tabulae Pompeianae di Murecine, Napoli 1984; G. Camodeca, Tabulae
Pompeianae Sulpiciorum (TPSulp.). Edizione critica dellarchivo puteolano dei Sulpicii, Vetera 12, t. 12, Roma 1999.
10 Czasami udaje siê zweryfikowaæ znalezisko w oparciu o inne ród³a czy to epigraficzne,
czy np. papirologiczne. Nie nale¿y te¿ zapomnieæ o fa³szerstwach dokonywanych ju¿ w staro¿ytnoci oraz o uzurpacjach funkcji lub tytu³ów przez osoby prywatne  por. A. Lovato, op. cit.,
s. 21nn. Na temat podejrzenia o uzurpacjê tytu³u rzymskiego praefectus auxiliares w IAM 448
por. A. Gutsfeld, Römische Herrschaft und einheimischer Widerstand in Nordafrika. Militärische Auseinandersetzungen Roms mit den Nomaden, Stuttgart 1989, s. 70.
11 Inskrypcje honorowe dedykowane by³y zarówno osobom ¿yj¹cym, jak i pomiertnie.
Stawiano je w miejsca reprezentacyjnych miasta: na forach (por. Plin., NH 34.17.2 oraz
F. Schwind, Zur Frage der Publikation im Römischen Recht mit Ausblicken in das altgriechische
und ptolemäische Rechtsgebiet, ser. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und Antiken
Rechtsgeschichte, z. 31, wyd. 2, München 1973, s. 5051; C. Kreuzsaler, Aeneis tabuli scripta
proponatur lex. Zum Publikationserfordernis für Rechtsnormen am Beispiel der spätantike Kaiserkonstitutionen, [w:] Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher
Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt, red. R. Haensch, ser. Vestigia. Beitrage
zur Alten Geschichte, t. 61, München, s. 216218). Zazwyczaj stanowi³y one czêæ wiêkszej
konstrukcji, jakiego monumentu lub statuy  M.G. Schmidt, Einführung in die lateinische
Epigraphik, ser. Einführungen Altertumswissenschaft, red. G. Weber, Darmstadt 2004, s. 50.
Co do inskrypcji z Volubilis por. C. Cesaretti, Gestione e studio delle iscrizioni latine volubilitane. Volubilis Data-Base Epigrafico, ser. Musa 3, Ancona 2008, s. 37 i p.7 oraz p. 66 na s. 64.
12 C. Cesaretti, op. cit., s. 38 i p. 17.
13 Ibidem, s. 39 i p. 29 i 30.
14 Nawet jeli fundator pe³ni³ jakie funkcje w administracji w³asnej lokalnej gminy, to
w tym wypadku dzia³a³ jako zwyk³y obywatel, a nie w ramach pe³nionego urzêdu.
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skrypcji IAM 2.448 z pog³êbionym komentarzem historycznym s¹ tematem
odrêbnego artyku³u. W innej publikacji zostan¹ przedstawione teorie, jakie
pojawi³y siê w literaturze w odniesieniu do niekiedy zbyt swobodnej i nieuzasadnionej interpretacji jej tekstu. Tutaj inskrypcja IAM 2.448 zostanie
jedynie skonfrontowana z pozosta³ymi dwoma wiadectwami (IAM 2.369
i 2.370a) i ma to stanowiæ przyczynek do korzystania ze róde³ epigraficznych jako róde³ poznania prawa rzymskiego.
Wszystkie trzy teksty s¹ odbiciem wa¿nego wydarzenia w historii antycznego punicko-fenickiego miasta w Mauretanii. Oko³o 43 r. n.e. znacz¹ce
i bogate Volubilis otrzyma³o od cesarza Klaudiusza status municypium na
prawie rzymskim oraz szereg przywilejów. Sta³o siê to w konsekwencji pewnych wydarzeñ historycznych, w wyniku których królestwo Mauretanii zosta³o w³¹czone do Cesarstwa Rzymskiego jako dwie nowe prowincje: Mauretania Caesarensis i Tingitana. Tymi wydarzeniami by³o zamordowanie na
rozkaz Kaliguli ostatniego w³adcy Mauretanii  Ptolemeusza oraz powstanie
Edemona, wyzwoleñca królewskiego. Walki w Mauretanii zaanga¿owa³y Rzymian, ze zmiennym szczêciem, a¿ do 43/44 r.
Inskrypcja IAM 2.448 zosta³a znaleziona w 1915 r. na forum podczas
wykopalisk prowadzonych przy schodach wiod¹cych do bazyliki, prawdopodobnie 4 m na po³udnie od miejsca, gdzie  jak siê przypuszcza  oryginalnie
by³a umiejscowiona15. Motyw dekoracyjny jest tutaj doæ oszczêdny, stanowi
go listwa powsta³a z dwóch wyrytych równolegle linii okalaj¹ca lustro16.
IAM 2.448: M17 (arco)18 Val(erio) Bostaris /19 f(ilio) Gal(eria) Severo / aed(ili)
sufeti IIvir(o) / flamini primo / in municipio suo / praef(ecto) auxilior(um) adversus Aedemo/nem oppressum bello / huic ordo municipii Volub(ilitanorum) ob me/
rita erga rem pub(licam) et legatio/nem bene gestam qua ab divo / Claudio
civitatem Ro/manam et conubium cum pere/grinis mulieribus immunitatem /
annor(um) X incolas(!) bona civium bel/lo interfectorum quorum here/des non
extabant suis impetra/vit / Fabia Bira Izeltae f(ilia) uxor indulge/ntissimo viro
honore usa impensam / remisit / et d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(e)dic(avit)

Ta inskrypcja zosta³a ufundowana przez Fabiê Birê (de sua pecunia dedit
dedicavit, fundatorka wystêpuje w mianowniku) dla jej mê¿a Marka Waleriusza Sewerusa (imiê uhonorowanego podawane jest w celowniku). Podaje
ona zarówno cursus honorum dedykanta, jak i wa¿niejsze fakty z jego ¿ycia,
15
16
17

C. Cesaretti, op. cit., s. 55.
Ibidem, s. 46 i p. 180.
O typowych skrótach stosowanych w inskrypcjach ³aciñskich patrz A. Lovato, op. cit.,
s. 4752.
18 W nawiasach rozwiniêcie skrótu stosowanego w ³aciñskiej epigrafice.
19 Znak te oznacza koniec wiersza inskrypcji  A. Lovato, op. cit., s. 18.
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w tym zas³ugi dla lokalnej spo³ecznoci i dla Rzymian. Sprawowane funkcje
przytaczane s¹ w porz¹dku od najni¿szej do tej najbardziej presti¿owej, tj. od
edyla poprzez sufeta, duowira a¿ do pierwszego flamina w municypium Volubilis20. Dodatkowo mia³ on byæ prefektem wojsk pomocniczych we wspomniane wojnie Rzymian z Edemonem. Jednak z tekstu wynika, ¿e powodem, dla
którego dekurioni municypium zdecydowali siê na powiêcenie jednemu
z obywateli tej inskrypcji, s¹ nie tylko jego zas³ugi dla dobra spo³ecznoci
lokalnej (ob merita erga rem publicam21), ale w szczególnoci uwieñczone
sukcesem poselstwo do Rzymu, które zaowocowa³o uzyskaniem statusu municypium na prawie rzymskim (legationem bene gestam). Dodatkowo cesarz
Klaudiusz mia³ nadaæ nowym obywatelom conubium z peregrynkami, zwolnienie z jakich ciê¿arów na lat 10, jurysdykcjê nad okoliczn¹ ludnoci¹
(incolae) oraz niezbyt jasny przywilej odnosz¹cy siê do wakuj¹cych spadków
po poleg³ych obywatelach.
Imiê uhonorowanego podane zosta³o zgodnie z ukszta³towan¹ ju¿
w ostatnich latach I w. p.n.e. rzymsk¹ nomenklatur¹ charakterystyczn¹ dla
obywateli rzymskich22: trianomina, nomen paternus (w dope³niaczu) z dodatkiem syn (filius: f.) oraz nazw¹ tribus (Gal23). Ka¿dy z tych elementów
okrela³ miejsce obywatela w spo³ecznoci24. Tak wiêc mamy tu inskrypcjê
ku czci Marka z rodu Waleriuszy, syna niejakiego Bostarisa przypisanego do
tribus Galeria i nosz¹cego przydomek Sewerus. Ojcem Marka by³ Bostar
(Waleriusz?)25, ¿on¹ wywodz¹ca siê z rodu Fabiuszy kobieta o przydomku
Bira26. Okrelenie tribus i filiacja to zgodny z rzymskim zwyczajem epigraficzny atrybut osoby wolno urodzonej27.
Nie jest pewne, czy Marek nie by³ pierwszym cz³onkiem swej rodziny,
który oprócz rzymskiego, niezwykle zreszt¹ popularnego imienia28, nosi³
20 Jakkolwiek pow¹tpiewa siê w istnienie ju¿ w tym okresie prowincjonalnego kultu
cesarza, jednak na poziomie lokalnym wydaje siê to bardzo prawdopodobne  por. np.
R. Sajkowski, Divus Augustus pater. Kult boskiego Augusta za rz¹dów dynastii julijsko-klaudyjskiej, Olsztyn 2001, s. 234237 w odniesieniu do Leptis Magna oraz D. Fishwick, The Imperial
Cult in the Latin West. Studies of the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire,
t. 1.2, Leiden 1987, s. 288289.
21 Prawdopodobnie w ramach pe³nionych przez niego funkcji. C. Cesaretti (op. cit., p. 63
na s. 64) wskazuje, ¿e jest to jedyna odnaleziona w Volubilis inskrypcja honorowa, w której
zas³ugi uhonorowanego s¹ wyranie wymienione.
22 A. Lovato, op. cit., s. 85.
23 Charakterystyczny trzyliterowy skrót, s³owo tribus jest w tym przypadku domylne.
24 Inna by³a nomenklatura imion kobiecych, wyzwoleñców i niewolników  O. Licandro,
Il diritto inciso. Lineamenti di epigrafia giuridica romana, Materiali di Laboratorio di Epigrafia e Papirilogia Giuridica Universita degli Studi di Catanzaro Magna Grecia 1, Catania 2002,
s. 218.
25 W przypadku ojca z regu³y podawano praenomen  M.G. Schmidt, op. cit., s. 83.
26 Kobiety nosi³y jedynie ¿eñsk¹ formê nomen gentilicium, czasami  jak w tym przypadku  z cognomen.
27 M.G. Schmidt, op. cit., s. 87.
28 Por. ibidem, s. 86.
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równie¿ rzymskie gentilicium. Jeli by³ on w gronie tych volubilitañczyków,
którym Klaudiusz nada³ obywatelstwo, jest to wysoce prawdopodobne. Marek Waleriusz by³ autochtonem  imiê ojca, Bostaris, nosi cechy punickie.
By³a ni¹ równie¿ jego ¿ona, na co wskazuje jej przydomek imiê matki (Izelta?). Niemniej jednak nale¿a³ do tribus Galeria, jednej z trzech epigraficznie
powiadczonych w Volubilis (pozosta³e dwie to Quirina i Claudia) oraz do
znakomitego lokalnego rodu  wiadcz¹ o tym nie tylko pe³nione funkcje, ale
te¿ fakt, i¿ jego w³asne municypium ufundowa³o jemu i jego ¿onie inskrypcjê
honorow¹29. Podanie cognomen znamionuje natomiast charakterystyczn¹ dla
municypalnej nobilitas chêæ naladowania praktyki spotykanej w Rzymie
zasadniczo jedynie w odniesieniu do senatorów i nobilów30.
Zajmijmy siê kwesti¹ datacji. W tekcie cesarz Klaudiusz okrelony jest
przymiotnikiem divus, co wskazuje, ¿e inskrypcja powsta³a ju¿ po jego mierci, a wiêc po 54 r. Wydaje siê uprawnione, by za terminus post quem non
uznaæ koniec I w. n.e. Manfred G. Schmidt i Andrea Lovato podaj¹, ¿e w II w.
powoli zanikaj¹ w epigrafice ³aciñskiej charakterystyczne dla Rzymian trianomina (a dok³adnie praenomen) oraz oznaczenie tribus31. Jednak materia³
z Volubilis nie potwierdza ca³kowicie tej prawid³owoci  w du¿ej iloci inskrypcji honorowych pochodz¹cych z tego okresu nadal wystêpuj¹ albo oba te
elementy, albo przynajmniej jeden z nich, najczêciej wskazanie na tribus32.
Mocniejszym argumentem przemawiaj¹cym za drug¹ po³ow¹ I w. s¹ dwa
fakty. Po pierwsze, Marek Waleriusz rozpocz¹³ swoj¹ karierê urzêdnicz¹
w czasach, gdy Volubilis by³a jeszcze miastem peregryñskim w królestwie
Mauretanii. W czasie powstania Edemona sta³ na czele lokalnej policji (auxilia), a potem by³ pierwszym kap³anem kultu cesarskiego w swoim municypium, który to urz¹d stanowi³ ukoronowanie kariery lokalnego notabla. Nie
wiadomo, czy ¿y³ on w czasie, gdy dekurioni municypium podejmowali
uchwa³ê o wystawieniu steli, a jeli nawet  z pewnoci¹ by³ ju¿ w podesz³ym
wieku. Po drugie, ¿ona Marka  jak wynika z innych inskrypcji33  równie¿ by³a
pierwsz¹ kap³ank¹ (flaminica) w Volubilis. Oboje musieli otrzymaæ te stanowiska zaraz po tym, jak ich miasto otrzyma³o obywatelstwo, wiêc po 44 r.34
Druga po³owa I w. (ale nie wczeniej ni¿ rok 54) jest powszechnie uznawana
na poprawn¹ i w miarê precyzyjn¹ datacjê dla IAM 44835.
29 IAM 2.449: Marco Valerio Bostaris filio Galeria Severo et Fabiae Birae Izeltae filiae
municipium [Volubilitanum?].
30 M.G. Schmidt, op. cit., s. 8788.
31 Ibidem, s. 87; A. Lovato, op. cit., s. 85.
32 Por. IAM 2.417, 2.419, 2.432, 2.434, 2.436, 2.446, 2.447, 2.464.
33 IAM 2. 439 i 2.440.
34 Tak te¿ datowane s¹ obie inskrypcje powiêcone ¿onie Marka Waleriusza  por. C. Cesaretti, op. cit., s. 60.
35 C. Cesaretti podaje dla IAM 2.448 jako terminus ante quem non dok³adnie 13 padziernika 54 r., czyli datê mierci Klaudiusza  ibidem, s. 60.
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Kolejna inskrypcja jest bardzo lakoniczna:
IAM 2. 370a: Divo Claudio Volubilitani civitate romana ab eo donati.

Wynika z niej, ¿e obywatele rzymscy z Volubilis dedykowali j¹ boskiemu
Klaudiuszowi w podziêce za otrzymane obywatelstwo. Zastanawiaj¹ce, kto
mo¿e byæ fundatorem tego napisu. Wydaje siê, ¿e chodzi tu nadal o prywatn¹
inicjatywê grupy obywateli. Z drugiej strony, skoro Klaudiusz podniós³ do
rangi municypium ca³e miasto, zatem wszystkich jego obywateli do rangi
cives Romani  to byæ mo¿e pod Volubilitani civitate romana ab eo donati
kryje siê inicjatywa w³adz miejskich. Cristina Cesaretti wskazuje, ¿e w³anie
to okrelenie (tj. Volubilitani) jest obok municipium Volubilitanum stosowane na okrelenie komuny jako donatora w inskrypcjach z III w.36 Maj¹c na
wzglêdzie przypuszczenie, i¿ oryginalnie inskrypcja towarzyszy³a br¹zowemu
pos¹gowi cesarza (?), co niew¹tpliwie by³o przedsiêwziêciem kosztownym,
trudno wyjaniæ fakt, i¿ fundatorzy nie chcieliby ujawniaæ swoich imion.
Oczywicie, jeli mielibymy na myli inicjatywê prywatn¹37 . W tym przypadku to volubilitañczycy jako zbiorowoæ chcieli wyraziæ sw¹ wdziêcznoæ
dla cesarza dobroczyñcy.
W IAM 2.370a znajdujemy potwierdzenie faktu nadania volubilitañczykom obywatelstwa rzymskiego przez cesarza Klaudiusza. Maj¹c w pamiêci tekst inskrypcji IAM 2.448, nale¿y po³¹czyæ to z uzyskaniem przez
osadê statusu municypium rzymskiego. Jedynym pewnym punktem zaczepienia, jeli chodzi o próbê datowania tego znaleziska na podstawie
samego tekstu, jest przymiotnik divus przy imieniu cesarza. Tym samym
terminus ante quem non by³by tu z pewnoci¹ rok jego mierci  jak pamiêtamy 5438.
Ostatnia z prezentowanych tu inskrypcji, IAM 2.369, zosta³a znaleziona
w 1923 r. 20 m na po³udnie od rogu po³udniowego-wschodniego bazyliki.
W toku dalszych prac przeniesiono j¹ na forum, gdzie mia³a oryginalnie byæ
ustawiona39. Obszar, na którym wyryto napis, zosta³ zwieñczony gzymsem
wyobra¿aj¹cym wilcze zêby oraz wypuk³ymi motywami rolinnymi, a samo
lustro listw¹40. Tekst brzmi nastêpuj¹co:

36
37

C. Cesaretti, op. cit., s. 39. Por te¿ cytowan¹ w p. 29 IAM 2.449.
Tego rodzaju przedsiêwziêcia stanowi³y dla darczyñcy okazjê do zaprezentowania siê
jako osoba zamo¿na i odpowiednio: dobry obywatel, m¹¿, ¿ona, wyzwoleniec czy nawet wierny
niewolnik.
38 Podobnie Ch. Saumagne, Volubilis, municipe latin, RHD 30 (1952), s. 389.
39 C. Cesaretti, op. cit., s. 55  jednak krytycznie co do rekonstrukcji proponowanej
przez francuskich archeologów (s. 58).
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IAM 369: Ti(berio) Claud(io) Caes(ari)41 Aug(usto) / divi(!) fil(io) Ger(manico42)
p(ontifici) m(aximo)43 trib(unicia) pot(estate)44 / IIII co(n)s(uli) III desig(nato)
IIII imp(eratori45) VIII / p(atri) p(atriae)46 munic(ipium) Volub(ilitanorum) im/
petrata c(ivitate) R(omana) et conubio / et oneribus remissis / d(ecreto) d(ecurionum) d(edit) / M(arcus) Fadius Celer Flavianus / Maximus proc(urator)
Aug(usti) pro leg(ato) / dedicavit.

Jest to napis z kolejnej statuy dedykowanej cesarzowi Klaudiuszowi47.
Fundatorem jest tym razem Marek Fabiusz Celer Maksimus, który dzia³a
tutaj w ramienia spo³ecznoci Volubilis (decrato decurionum dedit)48, pe³ni¹cy funkcjê prokuratora prowincji w imieniu cesarza49. Teoretycznie datacja
40

Ibidem, s. 46 i p. 170, 177, s. 47 i p. 200.
Przydomek Cesar wchodzi do tytulatury cesarskiej od Oktawiana, co bêdzie kontynuowane przez Tyberiusza i Kaligulê. Trzej pierwsi cesarze byli jednak poprzez adopcjê spadkobiercami Cezara i nale¿eli do gens Iulia. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ równie¿ Klaudiusz, mimo
braku jakichkolwiek podstaw prawnych, u¿ywa³ tego przydomku  A. Lovato, op. cit., s. 89.
42 Obecny w tytulaturze Kaliguli, Klaudiusza i Nerona przydomek odziedziczony po Decymusie Neronie Klaudiuszu Druzusie, synu Liwii  Swet. Div. Claud. 1.
43 Po mierci ostatniego republikañskiego pontifex Maximus Lepidusa w roku 12 p.n.e. na
jego nastêpcê zosta³ wybrany Oktawian, za po jego mierci tytu³ ten bêdzie zawsze po³¹czony
z piastowaniem godnoci cesarza  K. Ziegler, s.v., Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf
Bänden, t. 4, München 1979, kol. 1048.
44 Potestas trybuna ludowego nale¿a³o do sprawowanych trwale przez cesarza. Od Tyberiusza by³a ona przyznawana cesarzowi wraz ze wst¹pieniem na tron i liczona w latach (prawdopodobnie od 10 grudnia)  M.G. Schmidt, op. cit., s. 94; A. Lovato, op. cit., s. 87.
45 W ostatnich wiekach republiki rzymskiej tytu³ ten nadawany by³ przez aklamacjê
zwyciêskiemu wodzowi jeszcze na polu bitwy. Jego zatwierdzenie przez senat uprawnia³o do
odbycia triumfu. Od Oktawiana powoli zaczyna siê przyjmowaæ zasada, ¿e tytu³ ten przys³uguje
jedynie cesarzowi jako najwy¿szemu w³adcy w pañstwie. Wed³ug M.G. Schmidta tytu³ ten mia³
podkrelaæ wojskowy charakter w³adzy w pryncypacie. Pierwsza aklamacja mia³a miejsce
w momencie objêcia tronu (M.G. Schmidt, op. cit., s. 92; por. te¿ A. Lovato, op. cit., s. 8788).
Tyberiusz, Kaligula oraz Klaudiusz (Swet., div. Claud. 12: imperatoris abstinuit ) odrzucili
tytu³ imperatora.
46 Taki tytu³ honorowy od czasów Oktawiana nosili wszyscy cesarze (oprócz Tyberiusza)
 M.G. Schmidt, op. cit., s. 93.
47 Jego pe³ne imiê brzmia³o: Tyberiusz Klaudiusz Nero Germanikus, a po wst¹pieniu na
tron Tyberiusz Klaudiusz Cezar August Germanikus  R. Hanslik, s.v. Claudius 39, Der Kleine
Pauly..., t. 1, München 1979, kol. 1215.
48 C. Cesaretti, op. cit., s. 63, p. 39.
49 Od Oktawiana legaci byli wysy³ani na prowincjê cesarsk¹ w charakterze namiestników
z ramienia cesarza, st¹d legati Augusti (G. Schrot, s.v. Legatus II, Der Kleine Pauly..., t. 3,
München 1979, kol. 535). Jeszcze inna praktyka zosta³a wprowadzona przez Klaudiusza: wówczas zast¹piono ekwickich prefektów prowincji pochodz¹cymi z tego samego stanu prokuratorami, a nowo organizowane obszary, jak chocia¿by prowincje Mauretanii (ale te¿ Tracji) w tzw.
prokuratury. Cytowana inskrypcja uwa¿ana jest za najstarszy, bo pochodz¹cy z czasów Klaudiusza przyk³ad ustanowienia stanowiska procurator Augusti et pro legato Mauretanie. S. Schmall,
Patrimonium und Fiscus. Studien zur kaiserlichen Domänen- und Finanzverwaltung von August bis Mitte des 3. Jahrhunderts n.Ch., Bonn 2011, s. 221 i p. 684, [online] <http://hss.ulb.unibonn.de/2011/2628/2628.pdf>, dostêp: 5.11.2012. Nieco wiêcej informacji na temat tego urzêdnika podaje J.H.E. Spaul (Governors of Tingitana, Antiquites Africaines 1994, nr 30, s. 236
i 254): jego kadencja mia³aby przypadaæ na lata 4348. Choæ sama prowincja Mauretania
Tingitana oficjalnie datowana jest od roku 40, niemniej jednak autor podejrzewa, ¿e Fabiusz
Flawianus by³ pierwszym rzymskim urzêdnikiem na czele tej prowincji.
41
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tej inskrypcji na podstawie samego tekstu nie powinna nastrêczaæ wiêkszych
trudnoci. Przede wszystkim pomocne jest skrupulatne wyliczenie wszystkich funkcji i godnoci panuj¹cego. Tak wiêc Klaudiusz by³ pontifex maximus, czterokrotnie piastowa³ w³adzê trybuna (tribunica potestas), trzykrotnie
konsulat, czterokrotnie by³ mianowany na konsula, omiokrotnie obwo³ano
go imperatorem, by³ on wreszcie ojcem ojczyzny. Trzeci konsulat Klaudiusza
przypada³ na rok 4350, jednak z inskrypcji wynika, ¿e w momencie jej sporz¹dzenie by³ on ju¿ wybrany (designatus) na to stanowisko po raz czwarty,
co daje nam rok 44. Tak te¿ datuje tê inskrypcjê Cristina Cesaretti, tj.
miêdzy 1 stycznia 44 r. a 1 stycznia 45 r., czyli tradycyjnie rokiem urzêdowania konsula w Rzymie51.
Celem ufundowania statuy jest wdziêcznoæ wobec cesarza za otrzymane obywatelstwo rzymskie, przywilej conubium oraz zwolnienie z pewnych
ciê¿arów.
Na koniec warto jeszcze zwróciæ uwagê na pewn¹ anomaliê w tej inskrypcji. Zatrzymajmy siê chwilê przy imionach cesarza: cztery pierwsze
zgodnie z kanonem wystêpuj¹ w celowniku, bowiem s¹ to imiona uhonorowanego, a zatem Tyberiuszowi Klaudiuszowi Cezarowi Augustowi. Nastêpnie,
ze wzglêdu na obecnoæ rzeczownika filius (równie¿ w celowniku, a wiêc
synowi) nastêpuje cognomen w celowniku: Germanikowi. Miêdzy nomina
a cognomen powinno widnieæ imiê ojca. Jednak w miejsce imienia ojca, które
powinno wyst¹piæ w dope³niaczu, mamy jedynie tê formê przymiotnika divus
(divi, tj. boskiego). Edytorzy wskazuj¹ w tym miejscu na anomaliê  wykrzyknik w nawiasach. Gramatycznie forma ta jest poprawna, zak³adaj¹c, ¿e
mia³aby siê odnosiæ do nieobecnego w tekcie imienia ojca. Bior¹c pod uwagê,
i¿ treæ inskrypcji pozwala datowaæ j¹ na rok 44, czyli jeszcze za ¿ycia
cesarza, nie nale¿a³oby korygowaæ formy divi na divo (celownik). Jednak
prawdziwy ojciec Klaudiusza nie by³ ubóstwiony, st¹d w ogóle obecnoæ tego
przymiotnika powinna dziwiæ. Gdybymy uznali, ¿e nasz rytownik pomin¹³
przez niedopatrzenie imiê ojca cesarza, które powinno brzmieæ Claudi (dope³niacz od Klaudiusz), moglibymy id¹c dalej zapytaæ, czy divus nie jest kolejnym b³êdem, polegaj¹cym na dalszym automatycznym przekopiowaniu formularza.
Z drugiej strony jest prawdopodobne, ¿e s³owo filius t³umaczylibymy nie
jako syn, ale jako potomek52, za obok divus mia³oby zostaæ wpisane nie
50
51

Na podstawie wykazu u M.G. Schmidt, op. cit., s. 114.
Por. A. Dêbiñski, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa
2010, s. 23, Nb. 28. Jest to jednoczenie najstarsza ³aciñska inskrypcja z Volubilis  C. Cesaretti, op. cit., s. 47 i p. 220, s. 59.
52 M. Plezia podaje jedynie znaczenie pierwsze (syn)  S³ownik ³aciñsko-polski, t. 2., wyd. 2,
Warszawa 1998, s.v., s. 54, te dalsze znaczenia: descendent, zstêpny obecne s¹ natomiast w:
W. Litewskiego, S³ownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, s.v. filius 1, Kraków 1998, s. 100;
J. Sondel, s.v., S³ownik ³aciñsko-polski dla prawników i historyków, wyd. 2, Kraków 2001, s. 382.
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imiê naturalnego ojca Klaudiusza, ale imiê Augusta (Oktawiana), co mia³oby
wykazywaæ ³¹cznoæ Klaudiusza z julijsk¹ lini¹ dynastii53. W tym momencie
brakowa³oby formy August w dope³niaczu, której pominiêcie  traktowane
równie¿ jako b³¹d rytownika  uzasadnia³oby to, i¿ musia³oby nastêpowaæ po
formie w celowniku, przynale¿nej do tytulatury samego Klaudiusza. Mog³oby
to wtedy brzmieæ nastêpuj¹co: Tiberio Claudio Caesari Augusto Augusti divi
filio Germanico. Jednak na podstawie samego tekstu inskrypcji nale¿y uznaæ
powy¿sze dywagacje co do pod³o¿a b³êdu za czyste hipotezy, prawdopodobnie
niemo¿liwe do zweryfikowania.
Przedstawione w niniejszym artykule trzy inskrypcje stanowi¹ wiarygodne wiadectwo przemiany mauretañskiego Volubilis w municipium civium Romanorum. Wszystkie trzy ród³a pochodz¹ z okresu bezporednio
nastêpuj¹cego po pisywanych wydarzeniach. Sporz¹dzone zosta³y na zamówienie osób bêd¹cych bezporednimi wiadkami opisywanych zdarzeñ. Uwaga ta jest aktualna równie¿ w stosunku do IAM 2.369. Mimo i¿ fundatorem
wymienionym z imienia jest tu urzêdnik cesarski, to jednak dzia³a on na
podstawie dekretu miejscowej dekurii, która  co wydaje siê logiczne  zapozna³a siê z treci¹ planowanego napisu.
Wszystkie trzy inskrypcje powiadczaj¹ nadanie obywatelstwa dla mieszkañców Volubilis przez cesarza Klaudiusza, a dwie z nich, niezale¿nie, równie¿ przyznanie nowym obywatelom prawa do zawierania pe³noprawnych
ma³¿eñstw z peregrynkami oraz jakie zwolnienia z ciê¿arów (munera),
prawdopodobnie o charakterze podatkowym. IAM 2.448 precyzuje, i¿ zwolnienie to mia³o obowi¹zywaæ lat dziesiêæ. Jednak tylko w tej ostatniej inskrypcji wspomniany jest jeszcze jeden przywilej, odnosz¹cy siê do spadków
po poleg³ych w wojnie przeciwko Edemonowi obywatelach (rzymskich) z Volubilis54.
Ciekaw¹ obserwacj¹ jest ta, ¿e najbogatsza w informacje jest inskrypcja
ufundowana przez osobê prywatn¹ (IAM 2.448). Warsztaty zajmuj¹ce siê
wykonywaniem inskrypcji pracowa³y zazwyczaj na zlecenie, pocz¹wszy od
wskazówek klienta co do dekoracji, obramowania, a skoñczywszy na treci
inskrypcji, choæ niekiedy stosowano ustalone ju¿ formularze, np. w inskrypcjach nagrobnych55. Przedstawione tu inskrypcje, choæ ¿adn¹ miar¹ nie mo¿e
53
54

Oczywicie dla celów propagandowych.
Ten ciekawy i dyskusyjny fragment inskrypcji zosta³ ju¿ omówiony pod ró¿nymi aspektami w dwóch innych artyku³ach, wystarczy zatem odes³anie do dalszej literatury w tym
zakresie: por. szczególnie M. Lenoir, Histoire dun masacre. A propos deIAMlat 448 et des bona
vacantia de Volubilis. Africa Romana Atti del VI convegno di studio di Sassari, 1618 dicembre
1988, red. A. Mastino, Publicazioni del Dipartimento di Storia dellUniversita degli Studi di
Sassari, t. 14 (1989), s. 89102 oraz L. Pons Pujol, Volubilis i els bona vacantia: una sßntesi,
Pyrenae 1997, nr 28, s. 133149.
55 A. Lovato, op. cit., s. 30.
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byæ to próbka reprezentatywna, wskazuj¹, i¿ najwiêksz¹ dba³oæ o treæ wykaza³a prywatna fundatorka Fabia Bira. Obok informacji dotycz¹cych jej
mê¿a, jego kariery, zadba³a o umieszczenie tam wzmianki o jego (jak i volubilitañczyków) dokonaniach w zwi¹zku z wa¿nym i brzemiennym w skutki
wydarzeniem, jakim niew¹tpliwie by³o powstanie Edemona. Dalej wskazuje
ona na fakt wys³ania poselstwa do cesarza rzymskiego, na czele którego
stan¹³ jej m¹¿, i drobiazgowo opisuje jego efekt w postaci nadania obywatelstwa oraz dodatkowych przywilejów. Prawdopodobnie w ostatniej inskrypcji
(IAM 2.370a) zastosowano formularz, który przez b³¹d rytownika nie zosta³
poprawnie odwzorowany56. Dlaczego jednak nie wykryto i nie naprawiono tej
pomy³ki? Jest to o tyle ciekawe, ¿e fundatorem by³ przecie¿ urzêdnik pe³ni¹cy funkcjê namiestnika prowincji.
Ka¿da z prezentowanych inskrypcji stanowi³a czêæ wiêkszej ca³oci, bowiem zosta³a wyryta na cokole pos¹gu z br¹zu, przy czym pierwsza (IAM
2.448) prawdopodobnie towarzyszy³a przedstawieniu Marka Waleriusza, za
pozosta³e dwie (IAM 2.369 i 2.370a) statuom cesarza Klaudiusza. By³y to
zatem donacje kosztowne i z pewnoci¹ przynosz¹ce splendor fundatorom.
Stanowi to dodatkow¹ informacjê na temat zamo¿noci i znaczenia rodu
Marka Waleriusza.
Jak widaæ, materia³ epigraficzny, choæ trudny i specyficzny jako ród³o
dla prawnika, mo¿e okazaæ siê wdziêcznym obiektem badañ i wzbogaciæ
nasz¹ wiedzê zarówno o prawie, jak i spo³ecznoci, w jakiej ono funkcjonowa³o. Kilka technicznych wskazówek u³atwiaj¹cych adeptom romanistyki zapoznanie siê z inskrypcjami nale¿y niezbêdnie wzbogaciæ o wyniki badañ archeologicznych, historycznych i paleograficznych. Tylko posi³kuj¹c siê wynikami
tych dyscyplin, unikniemy b³êdów zwi¹zanych z nieznajomoci¹ specyfiki
ród³a, celu, jakiemu mia³o s³u¿yæ, i kontekstu historycznego, w jakim powsta³o.

Summary
Three inscriptions from Volubilis  interpretari epigraphicam*
Keywords: Roman epigraphy, Latin inscriptions, volubilis, Mauritaunia, Roman law, Roman
municipalities, Roman citizenship.

Presented paper is dedicated to three Roman inscriptions from ancient
Mauritanian settlement Volubilis: IAM 2.369, IAM 2.370a, IAM 2.448. Each
of them relates to the important moment of the history of the town  acqu56 Por. analogiczne dedykacje dla cesarzy rzymskich z Volubilis, np.: IAM 2.371, 2.376,
2.378.
* t³um. A. wiêtoñ.

Trzy inskrypcje z Volubilis (IAM 2.369, 370a, 448)  interpretari epigraphicam
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iring the Roman citizenship by the inhabitants and raising the status of the
Volubilis to the municipium by the emperor Claudius in 43 AD. All are socalled merits or honour inscriptions.
According to introductory analysis of the inscriptions the approximate
date of their creation can be establish between 44 AD and the end of the
I century AD, shortly after the Emperor awarded Volubilis Roman citizenship and municipal rights. Every inscription gives details about honoured
person, his rank and career (IAM 2.369 i 2. 370a are dedicated to the
Emperor Claudius, IAM 2.448 describes eminent citizen of the Volubilis
 M. Valerius Severus). Inscriptions give us also useful information about
tribus of Volubilis, origin of honoured citizen (native name of his father), his
status in the local society and interesting details about inscriptions founders
(inscriptions for the Emperor were founded by municipuim or governor of
the new province, Valerius epigraph was founded by his wife Fabia Bira).
From these sources only one gives historical details about the background of the emperor Claudius award of municipal rights (IAM 2.448). It
contains the mention about the uprising of Edemon against Rome and participation of the inhabitants of Volubilis in the war against the mutineers. All
three inscriptions unquestionably attest the fact of acquiring of the citizenship rights for Volubilis form the hands of Claudius, and two of them give
evidence for the new municipal status of the settlement (IAM 2.448 and
2.369). Two inscriptions (IAM 2.448 i 2.369) mention additional privileges:
temporary tax/ munera immunity and obscure privilege related to the bona
vacantia.
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Gabinet Jana Kucharzewskiego
 pierwszy rz¹d Królestwa Polskiego 19171918.
Ustrój, sk³ad osobowy i dzia³alnoæ
Odrodzenie polskiej pañstwowoci kojarzone jest powszechnie z powrotem do Polski w dniu 10 listopada 1918 r. komendanta Józefa Pi³sudskiego,
przywódcy konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Tymczasem zrêby
polskiej pañstwowoci zaczê³y powstawaæ dwa lata wczeniej. Punktem
zwrotnym by³o og³oszenie 5 listopada 1916 r. przez dwóch cesarzy: Niemiec
i Austro-Wêgier restauracji Królestwa Polskiego i powo³anie trzyosobowej
Rady Regencyjnej (pe³ni¹cej rolê regenta). Przyczyn¹ tej pozornej wielkodusznoci by³a s³abn¹ca pozycja militarna pañstw centralnych (Niemiec,
Austro-Wêgier, Bu³garii i Turcji) oraz pog³êbiaj¹cy siê brak rekrutów. Wówczas w³adze w Berlinie i Wiedniu zrozumia³y, ¿e do wygrania prowadzonej na
dwa fronty wojny konieczne bêdzie przeprowadzenie nowego, przynajmniej
milionowego zaci¹gu, co by³o mo¿liwe g³ównie na ziemiach polskich odebranych Rosji w 1915 r. Oczywicie cen¹ za zrealizowanie tej koncepcji musia³a
byæ obietnica odzyskania niepodleg³oci lub przynajmniej nadania szerokiej
autonomii polskiemu spo³eczeñstwu. Orodkiem decyduj¹cym by³ rz¹d
w Berlinie, poniewa¿ Austro-Wêgry po pocz¹tkowo zwyciêskiej ofensywie
Aleksieja Brusi³owa straci³y mo¿liwoæ utworzenia trialistycznej monarchii
austriacko-wêgiersko-polskiej. Po wielu naradach zwo³ano konferencjê ministrów spraw zagranicznych obydwóch pañstw niemieckich, która odby³a siê
11 i 12 sierpnia 1916 r. w Wiedniu, a jej ustalenia doprowadzi³y ostatecznie
do proklamowania 5 listopada 1916 r. Królestwa Polskiego. Polscy dzia³acze
polityczni stoj¹cy po stronie pañstw centralnych mogli zatem przyst¹piæ do
organizowania zêbów polskiej administracji, czego pierwszym przejawem
by³o utworzenie w 1916 r. Tymczasowej Rady Stanu (dalej: TRS), a w roku
nastêpnym powo³anie Rady Regencyjnej i pierwszego polskiego rz¹du z Janem Kucharzewskim na czele.
Zarówno postaæ pierwszego polskiego premiera, jak i gabinetu, którym
kierowa³, dotychczas nie zosta³y opisane w ¿adnej monografii  istnieje za-
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tem w historiografii powa¿na luka w tym zakresie. Publikacja niniejsza,
oparta g³ównie na ród³ach archiwalnych, znajduj¹cych siê w Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, opracowaniach, wspomnieniach pamiêtnikarskich
i relacjach prasowych1, jest prób¹ chocia¿ czêciowego jej wype³nienia.

Zakres kompetencji rz¹du
Aktem podstawowym, na którym opiera³y swoj¹ dzia³alnoæ polskie gabinety, by³ dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. Ustalono w nim
kompetencje Rady Ministrów, do których nale¿a³y: ustalanie programu dzia³ania rz¹du i zasad ogólnej polityki rz¹dowej, wys³uchiwanie sprawozdañ
szefów resortów z dzia³alnoci ich ministerstw wraz z uzasadnieniem, rozstrzyganie sporów dotycz¹cych kilku ministrów, rozpatrywanie spraw przekraczaj¹cych kompetencje ministrów, a tak¿e podejmowanie uchwa³ w kwestii sposobu przejmowania administracji, organizacji i zakresu kompetencji
wszystkich ministerstw. Ponadto zadaniem gabinetu by³o podejmowanie
uchwa³ w sprawach projektów ustaw, dekretów i reskryptów, które na posiedzeniach przedk³ada³ premier lub ministrowie (wymaga³y one jednak akceptacji Rady Regencyjnej). Szefowie resortów zostali zobowi¹zani do opracowania dla rz¹du projektów przejmowania administracji od w³adz okupacyjnych,
zorganizowania aparatu administracyjnego dla swoich dzia³ów oraz opracowania projektów aktów prawnych i realizowania zadañ administrowania
w przekazanym zakresie uprawnieñ2.

Pozycja Prezydenta Ministrów
Kompetencje szefa gabinetu zosta³y okrelone w patencie z 12 wrzenia
1917 r. i dekrecie z 3 stycznia 1918 r., chocia¿ nie sprecyzowano w nich, jaki
organ mia³ powo³ywaæ premiera. W aktach tych okrelono tylko, ¿e akty
Rady Regencyjnej wymagaj¹ jego kontrasygnaty. Formalnie ¿aden z wymienionych aktów nie uzale¿nia³ obsadzania stanowiska szefa rz¹du od opinii
w³adz okupacyjnych, ale w praktyce Rada Regencyjna musia³a siê liczyæ ze
zdaniem rz¹dów pañstw centralnych. Uzgodnieñ (bez ¿adnej podstawy prawnej) dokonywano poprzez Generalnych Gubernatorów, do których Rada
zwraca³a siê formalnie jedynie z oznajmieniem mianowania konkretnej
1 Jedynym opracowaniem i to o charakterze popularnonaukowym o gabinetach Królestwa
Polskiego jest publikacja pod red. J. Farysia i J. Pajewskiego, Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej, Szczecin  Poznañ 1991.
2 Ibidem, s. 27, 28; art. 911 i 1419 dekretu z 3 stycznia 1918 r.
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osoby, ale faktycznie z objêciem tego urzêdu czekano do nadejcia pisma
od rz¹dów w Berlinie i Wiedniu, czy akceptuj¹ lub odrzucaj¹ dan¹ kandydaturê3.
Dekret o tymczasowej organizacji w³adz okrela³ premiera jako naczelnika Rz¹du Pañstwa Polskiego reprezentuj¹cego Radê Ministrów. Poza tym
zakres jego obowi¹zków obejmowa³: kontrasygnaty wszystkich reskryptów
i dekretów Rady Regencyjnej, ich og³aszanie i kontrolê wykonywania, zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom gabinetu oraz kierowanie jego pracami, czuwanie nad wykonaniem uchwa³ rz¹du i dzia³alnoci¹ ministrów, jak
te¿ sprawowanie bezporedniego nadzoru nad Departamentem Spraw Politycznych, Komisj¹ Urzêdnicz¹ i Komisj¹ Wojskow¹. Do obowi¹zków premiera
nale¿a³o tak¿e przedk³adanie Radzie Regencyjnej kandydatur na stanowiska
szefów resortów, sk³adanie okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci rz¹du
i przechowywanie pieczêci koronnej. Dodatkowo premier zosta³ zobowi¹zany
do opracowania projektu ustawy o Radzie Stanu. Podlega³o mu równie¿
Biuro Prezydialne Rady Ministrów (to pod jego nadzorem wydawano gazetê
rz¹dow¹  Monitor Polski)4.

3 W tym ostatnim przypadku mia³o to miejsce przy odmowie zgody na objêcie stanowiska
szefa pierwszego polskiego rz¹du przez hr. Adama Tarnowskiego  zob. Z. J. Winnicki, Rada
Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (19171918), Wroc³aw 1991, s. 1722, 72 i in.;
K. Kumaniecki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922, s. 50, 122 i in.;
Archiwum Akt Nowych, Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej (dalej: AAN, GCRR)  Komisja
Przejciowa Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego i jej Departamenty, sygn. 8 paginata
(dalej: p.), 719, 3235, 44, 62, 6875, 106108, 113, 122123.
4 Biuro Prezydialne Rady Ministrów, które zajmowa³o siê techniczn¹ stron¹ dzia³alnoci
premiera, dzieli³o siê na: Dzia³ Administracyjny (8 urzêdników), Dzia³ Prasowy (6 urzêdników),
Kancelariê Ministrów z Naczelnikiem  okrelanym czêsto mianem Dyrektora (³¹cznie 3 urzêdników) oraz Redakcjê Monitora Polskiego (równie¿ 3 urzêdników). Przez to biuro przechodzi³y
sprawy kierowane do rz¹du, w nim te¿ przygotowywano i opracowywano korespondencjê szefa
gabinetu oraz inne dokumenty przedk³adane przez niego Radzie Ministrów i innym organom
oraz instytucjom. Kierownik biura uczestniczy³ w niemal wszystkich posiedzeniach rz¹du, zapewniaj¹c tym samym ci¹g³oæ prac a¿ do gabinetu Jêdrzeja Moraczewskiego w³¹cznie. Biuro
Prezydialne Rady Ministrów wywodzi³o siê z Kancelarii Rady Ministrów powsta³ej z sekretariatu i kancelarii Komisji Przejciowej Tymczasowej Rady Stanu (dalej: TRS). Po raz pierwszy
okrelenie Szef Biura Prezydialnego pojawi³o siê w szesnastym protokole posiedzenia rz¹du
z 21 stycznia 1918 r. W charakterze technicznej obs³ugi poprzednio w posiedzeniach rz¹du
uczestniczyli Dyrektor Kancelarii Rady Ministrów lub Sekretarz Prezydenta (albo obydwaj
razem). Od 21 stycznia 1918 r. jest to ju¿ Szef Biura Prezydialnego, natomiast protokó³ prowadzi³ dyrektor lub jeden z urzêdników kancelarii. Ca³e Biuro Prezydialne zosta³o usankcjonowane dekretem Rady Regencyjnej z 30 stycznia 1918 r., a jego szefem zosta³ W. Wróblewski,
posiadaj¹cy a¿ ponad 20-letni sta¿ w pracy publicznej. To W. Wróblewski wspó³tworzy³ pojêcie
i zakres w³adzy instytucji Naczelnika Pañstwa i wraz ze Stanis³awem Thugutem przygotowywa³ dekret o najwy¿szej w³adzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Z. J. Winnicki, op. cit.,
s. 123 i in.; W. Suleja, Próby budowania zrêbów polskiej pañstwowoci w okresie istnienia
Tymczasowej Rady Stanu, Wroc³aw 1981, s. 46 i in.; idem, Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa
1998, s. 36 i in. Por.: Archiwum Akt Nowych, protoko³y posiedzeñ Rady Ministrów (dalej: AAN,
PRM)  mf. 20047, t. 4, p. 197, t., 5, p. 324, 336337, 347349, 354 355, 361.
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Pozycja Prezydenta Ministrów by³a doæ szczególna, poniewa¿ z jednej
strony wymieniany by³ jako organ samoistny, a z drugiej  jako szef gabinetu, chocia¿ stanowi³ jego sk³adow¹ (art. 1 Patentu i art. 6 i 7 dekretu)5.

Tryb funkcjonowania rz¹du
Zakres kompetencji Rady Ministrów okreli³ wspomniany ju¿ dekret
Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji w³adz naczelnych w Królestwie Polskim. Akt ten nie powo³ywa³ siê na ¿adn¹ podstawê prawn¹ i zosta³ uchwalony wy³¹cznie przez sam¹ Radê Regencyjn¹, jedynie z kontrasygnat¹ Prezydenta Ministrów  tym samym wykazywa³ cechy
samoistnego aktu najwy¿szego organu w³adzy. W³adzê wykonawcz¹ podzielono na: Prezydenta Ministrów, Radê Ministrów i ministrów. Poza tym wyodrêbniono organy powo³ane przy premierze: Komisjê Wojskow¹, Komisjê
Urzêdnicz¹ Pañstwa Polskiego oraz Departament Spraw Politycznych.
W dekrecie Rada Ministrów zosta³a okrelona jako naczelny organ zbiorowy stanowi¹cy urz¹d pañstwa polskiego sk³adaj¹cy siê z Prezydenta Ministrów i wszystkich ministrów6. W wypadku gdyby jeden z ministrów nie
móg³ uczestniczyæ w posiedzeniach gabinetu, mia³ go zastêpowaæ podsekretarz stanu, a jeli takie stanowisko nie istnia³o, mia³ tê rolê pe³niæ wyznaczony naczelnik sekcji z g³osem decyduj¹cym w sprawach resortu, który reprezentowa³. Szefowie resortów (lub ich zastêpcy) posiadali prawo powo³ywania
urzêdników referuj¹cych konkretn¹ sprawê. Premierowi i rz¹dowi przys³ugiwa³o prawo wzywania na swoje posiedzenia osób z zewn¹trz, je¿eli uznano to
za niezbêdne, w celu z³o¿enia potrzebnych wyjanieñ; równie¿ szef rz¹du
zwo³ywa³ posiedzenia Rady Ministrów z w³asnej inicjatywy lub minimum
trzech cz³onków gabinetu. Posiedzeniu Rady Ministrów przewodniczy³ premier lub jego ustalony zastêpca. Wa¿noæ posiedzenia uprawomocnia³a tylko
5 Nale¿y podkreliæ, ¿e ¿aden z premierów nie wykorzystywa³ swojej przewagi wobec
rz¹du. Praktykowano bowiem daleko posuniêt¹ kolegialnoæ, z tym ¿e faktyczna pozycja premiera ulega³a wyranej zmianie w czasie przesileñ gabinetowych wraz z now¹ sytuacj¹ polityczn¹, ale wszystkich trzech premierów cechowa³a wysoka kultura polityczna i osobista (ibidem).
6 Rada Regencyjna mog³a na wniosek premiera sporód ministrów wybraæ wicepremiera,
tj. wiceprezydenta ministrów, który w za³o¿eniu mia³ zastêpowaæ szefa gabinetu we wszystkich czynnociach w przypadku niemo¿noci pe³nienia przez niego funkcji, ale Rada nigdy nie
skorzysta³a z tego uprawnienia, choæ sama funkcja zastêpcy by³a wykonywana  w rz¹dzie
J. Kucharzewskiego pe³ni³ j¹ Józef Miku³owski-Pomorski i w ca³ym okresie (23 posiedzenia)
siedmiokrotnie zastêpowa³ szefa gabinetu (AAN GCRR  106 p. 46). Projekt dekretu
z 3 stycznia 1918 r. omawiano ju¿ na pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów 11 grudnia 1917 r.
(AAN PRM, t. 1, p. 1). Oparto siê na projekcie Tymczasowej organizacji w³adz Królestwa
Polskiego autorstwa Tymczasowej Rady Stanu. Dekret zosta³ og³oszony w nr 1 Dziennika
Praw Królestwa Polskiego z dat¹ 1 lutego 1918 r. (data samego dekretu to 3 stycznia 1918 r.)
oraz w Monitorze Polskim 1918, nr 2, poz. 2; Z. J. Winnicki, op. cit., s. 25, 26.
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obecnoæ wiêkszoci ministrów. Wszystkie wnioski rozstrzygano prost¹
wiêkszoci¹ g³osów, a w razie ich równoci decydowa³ g³os przewodnicz¹cego7.

Dzia³alnoæ gabinetu Jana Kucharzewskiego
W okresie Rady Regencyjnej funkcjonowa³o piêæ gabinetów (dwa z nich
to prowizoria rz¹dowe). Nale¿y przypomnieæ, ¿e zgodnie z przyjêt¹ procedur¹, powo³ywanie szefa rz¹du przez Radê stanowi³o czynnoæ niezale¿n¹ od
obsady stanowisk ministerialnych. Sk³ad nowego gabinetu Rada Regencyjna
zatwierdza³a dopiero po mianowaniu premiera i na jego wniosek, co podkrela³o jego niezale¿noæ od Rady Ministrów, której pracami kierowa³. St¹d
kwestia obsady tego stanowiska by³a jedn¹ z najwa¿niejszych decyzji, które
Rada Regencyjna podejmowa³a8. Ostatecznie po d³ugich negocjacjach misjê
utworzenia rz¹du otrzyma³ Jan Kuchrzewski, co zosta³o zaakceptowane
przez w³adze niemieckie i austriackie. W dniu 26 listopada 1917 r. Rada
Regencyjna powo³a³a go na stanowisko Prezydenta Ministrów, powierzaj¹c
jednoczenie ustalenie listy cz³onków gabinetu do jej zatwierdzenia (co premier uczyni³ 7 grudnia 1917 r.)9.
7 Pocz¹tkowo protokó³ posiedzeñ rz¹du prowadzony by³ przez dyrektora Kancelarii Rady
Ministrów lub wyznaczonego przez premiera urzêdnika, ale po znacznym powiêkszeniu zakresu
spraw rozstrzyganych przez rz¹d obowi¹zki te przejê³o Biuro Prezydialne Rady Ministrów,
okrelane potocznie jako Prezydium Rady Ministrów (kancelaria wesz³a w sk³ad tego biura),
którym kierowa³ Szef Biura Prezydialnego, uczestnicz¹c w posiedzeniach rz¹du niezale¿nie od
prowadz¹cego protokó³ dyrektora kancelarii (lub wyznaczonego urzêdnika). Ibidem; por.
J. Goclon, Prezydium Rady Ministrów w latach 19181939. Struktura, zakres kompetencji
i dzia³alnoæ projektodawcza (zarys problemu), Czasopismo Prawno-Historyczne 2012, z. 2 (64).
8 Kontrowersje zwi¹zane z nominacj¹ pierwszego premiera mog¹ byæ dowodem na znaczenie tej decyzji. Pierwszym Prezydentem Ministrów mia³ zostaæ Adam hr. Tarnowski (w okresie
wojny ambasador Austro-Wêgier w Bu³garii), którego kandydatura by³a popierana przez rz¹d
austriacki i polityków z krêgu by³ej Tymczasowej Rady Stanu. Jednak dla rz¹du niemieckiego
austriacki dyplomata i polski arystokrata, zwolennik monarchii austro-wêgiersko-polskiej by³
nie do przyjêcia. Niemcy nie chcieli zbyt silnej indywidualnoci na stanowisku szefa pierwszego
polskiego rz¹du, pragnêli osoby bardziej dyspozycyjnej. Z. Winnicki, op. cit., s. 8485;
T. Schramm, Gabinety Jana Kucharzewskiego, Jana Kantego Steczkowskiego i Jó¿efa wierzyñskiego, [w:] Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 12; V. Horcicka, Hrabia Adam Tarnowski
z Tarnowa jako austro-wêgierski ambasador w Stanach Zjednoczonych Ameryki (1917), Dzieje
Najnowsze 2011, z. 3 (43), s. 4360. Zob. L. Grosfeld, Polityka pañstw centralnych wobec
sprawy polskiej w I wojnie wiatowej, Warszawa 1962; P. Hauser, Niemcy wobec sprawy polskiej
(padziernik 1918  czerwiec 1919), Poznañ 1984; J. Pajewski, Polityka imperializmu niemieckiego w sprawie polskiej podczas I wojny wiatowej, Studia i Materia³y do Dziejów Wielkopolski
i Pomorza 1956, z. 1.
9 Nowy premier, przedk³adaj¹c Radzie Regencyjnej listê ministrów do akceptacji, jednoczenie poinformowa³ o tym obydwóch Generalnych Gubernatorów. Jan Kucharzewski (ur.
1876) studiowa³ prawo w Warszawie oraz socjologiê i ekonomiê polityczn¹ w Berlinie. Od 1901 r.
rozpocz¹³ pracê w Prokuratorii Skarbu Królestwa Polskiego i kolejno: prowadzi³ kancelariê
adwokack¹, wyk³ada³ prawo i ekonomiê polityczn¹ w ró¿nych szko³ach (jako samouk zajmowa³
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Poza premierem w sk³ad Rady Ministrów wesz³o omiu szefów resortów,
którym nominacje przekazano 2 stycznia 1918 r., a od nastêpnego dnia resorty uzyska³y oficjalnie nazwê ministerstw. Sk³ad gabinetu to: Premier  Jan
Kucharzewski, Minister Spraw Wewnêtrznych  Jan Stecki (ekonomista,
cz³onek Ligi Narodowej i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego od 1893 r.,
pose³ do rosyjskiej I i II Dumy Pañstwowej do 1917 r., dzia³acz organizacji
ziemiañskich), Minister Sprawiedliwoci  Stanis³aw Bukowiecki (absolwent
Uniwersytetu w Heidelbergu, doktor praw, adwokat, wspó³za³o¿yciel Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej Zet), Minister Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego  Antoni Ponikowski (profesor miernictwa w Politechnice Warszawskiej, dzia³acz Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego przed I wojn¹
wiatow¹), Minister Rolnictwa i Dóbr Koronnych  Józef Miku³owski-Pomorski (profesor chemii rolnej, wicemarsza³ek TRS w latach 1916-1917, zastêpca
Prezydenta Ministrów od 27 grudnia 1917 r.), Minister Przemys³u i Handlu
 Jan Zagleniczny (z wykszta³cenia chemik, pose³ do rosyjskiej Dumy), Minister Skarbu  Jan Kanty Steczkowski (doktor praw, adwokat, prezes Centralnej Kasy Krajowej dla Spó³ek Rolniczych w 1915 r., dyrektor Banku
Krajowego we Lwowie od 1913 do 1920 r.), Minister Opieki Spo³ecznej
i Ochrony Pracy  Stanis³aw Staniszewski (prawnik, cz³onek TRS od 1917 r.),
Minister Aprowizacji  Stefan Przanowski (przemys³owiec, in¿ynier mechanik, absolwent Politechniki w Karlsruhe, dzia³acz Miêdzypartyjnego Ko³a
Politycznego)10. Oceniaj¹c kwalifikacje cz³onków rz¹du J. Kucharzewskiego,
mo¿na stwierdziæ, ¿e stanowili znacz¹c¹ kadrê ze swoim dowiadczeniem
politycznym, zarówno zagranicznym, jak i krajowym, bowiem wiêkszoæ misiê równie¿ badaniami historycznymi). Na pocz¹tku swojej dzia³alnoci politycznej zwi¹za³ siê
z Narodow¹ Demokracj¹, ale odszed³ od tego ugrupowania w 1908 r. Wraz z wybuchem I wojny
wiatowej osiedli³ siê w Szwajcarii i nie zwi¹za³ z ¿adn¹ orientacj¹ polityczn¹, prowadz¹c
jednak znaczn¹ akcjê propagandow¹ na rzecz odzyskania niepodleg³oci przez Polskê. Og³oszenie aktu 5 listopada uzna³ za tak wa¿ne wydarzenie, ¿e wróci³ do kraju i rozpocz¹³ dzia³alnoæ
w odradzaj¹cej siê polskiej administracji pañstwowej. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê szefa szkolnictwa wy¿szego Departamentu Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego TRS, za po utworzeniu Rady Regencyjnej obj¹³ szefostwo jej gabinetu cywilnego jako jej radca prawny. Zob.
T. Schramm, op. cit., s. 12, 13; W. Pobóg Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 2:
19141939, przyg. B. Miedziñski, Londyn 1963; por. A. Garlicki, Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Narodu i Pañstwa, t. 3, Warszawa 1989; K. Koz³owski (red.), Drogi do
niepodleg³oci, Kraków 1978; Z. Winnicki, op. cit., s. 8485.
10 Na stanowiskach dyrektorów Departamentu Spraw Politycznych oraz Komisji Wojskowej nie zasz³y zmiany, poniewa¿ rz¹d J. Kucharzewskiego przej¹³ te organy wraz z ich kierownictwem. Na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Politycznych (okrelanego te¿ Departamentem Stanu, który mia³ zorganizowaæ Ministerstwo Spraw Zagranicznych) pozosta³
Wojciech hr. Rostworowski (prawnik, ziemianin, przed I wojn¹ wiatow¹ zwi¹zany z endecj¹,
cz³onek TRS), a dyrektorem Komisji Wojskowej nadal by³ Ludwik Górski (chemik po studiach
w Berlinie, cz³onek TRS). Departamenty te funkcjonowa³y przy premierze, tak jak Komisja
Urzêdnicza Pañstwa Polskiego. T. Schramm, op. cit., s. 13; M. Seyda, Polska na prze³omie
dziejów. Fakty i dokumenty, Poznañ 1927, s. 65 i in.; M. Baumgart (red.), Ministrowie Polski
Niepodleg³ej 19181939, Szczecin 2001, s. 258, 316, 327, 392; AAN GCRR  5 p. 93, 94, 282.

Gabinet Jana Kucharzewskiego  pierwszy rz¹d Królestwa Polskiego 19171918...

149

nistrów nowo powo³anego gabinetu wywodzi³a siê z krêgu dzia³aczy i urzêdników by³ej TRS i Komisji Przejciowej TRS.
Po powo³aniu gabinetu J. Kucharzewskiego powsta³ pewien dualizm w³adzy wykonawczej, poniewa¿ nadal istnia³a Komisja Przejciowa TRS. Dopiero 9 stycznia 1918 r. J. Miku³owski-Pomorski jako wiceprezydent ministrów
przes³a³ do zatwierdzenia Radzie Regencyjnej uchwa³ê Komisji Przejciowej
TRS z 13 grudnia 1917 r. w sprawie przekazania funkcji poszczególnych
departamentów Komisji odpowiednim resortom nowego gabinetu11.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Ministrów 11 grudnia 1917 r. Jan Kucharzewski da³ wyraz swemu przekonaniu, ¿e zebranych ³¹czy wspólny cel, jakim
jest budowanie Pañstwa Polskiego. Za podstawê dalszych prac rz¹du uznano
wówczas przejêcie poszczególnych dzia³ów administracji pañstwa, tworzenie
wojska polskiego oraz wspomo¿enie ludnoci poprzez poprawê aprowizacji12.
Realizacja pierwszej tezy okaza³a siê mo¿liwa dopiero po serii klêsk
militarnych pañstw centralnych na skutek wewnêtrznego politycznego rozprzê¿enia w ich krajach. Druga sprawa spotka³a siê z du¿ym oporem zarówno ze strony w³adz okupacyjnych, jak i... polskiego spo³eczeñstwa. Natomiast
rozwi¹zanie trzeciej kwestii w obliczu wyj¹tkowo nieugiêtej postawy okupantów, traktuj¹cych Królestwo Polskie jak podbity kraj, by³o praktycznie niemo¿liwe do samodzielnego zrealizowania przez polskie czynniki polityczne.
Wszystko to spowodowa³o z³o¿enie dymisji przez dwóch ministrów i to ju¿ na
drugim posiedzeniu gabinetu; uczynili to szef wymiaru sprawiedliwoci S. Bukowiecki i minister aprowizacji S. Przanowski13.
11 W pimie tym Komisja powiadomi³a o przekazaniu swoich departamentów wraz z personelem i wszystkimi sprawami odpowiednim ministrom i Radzie Ministrów oraz postanowienie o zorganizowaniu wspólnej konferencji ministrów z dyrektorami departamentów i zawieszeniu dzia³alnoci Komisji Przejciowej. Rada Regencyjna uzna³a uchwa³ê Komisji i poszczególni
ministrowie przejêli jej ca³y aparat administracyjny, który ta z kolei wczeniej przejê³a po TRS
lub zorganizowa³a czêciowo samodzielnie. Ibidem.
12 Po burzliwej dyskusji w ocenie postêpowania w³adz okupacyjnych, które uznano za
bezprawne i nader szkodz¹ce autorytetowi Rz¹du Królestwa Polskiego, postanowiono a¿eby
prezydent Ministrów i Minister Sprawiedliwoci udali siê w tej sprawie do Genera³ Gubernatora (stenogram posiedzenia sporz¹dzony pismem rêcznym). Na tym samym posiedzeniu, przyjêto do wiadomoci, ¿e Minister Sprawiedliwoci przygotowa³ projekt Dekretu o tymczasowej
organizacji w³adz naczelnych w Królestwie Polskim oraz wniosek w sprawie przysiêgi urzêdników pañstwowych; jednoczenie Minister Rolnictwa podniós³ koniecznoæ wyjanienia na najbli¿szym posiedzeniu Rz¹du stosunku Rady Ministrów do Komisji Przejciowej TRS oraz zwróci³ uwagê pp. Ministrów na dzia³ania Komisji Urzêdniczej, która miast wynajdywaæ
odpowiednich kandydatów na urzêdników, tolerowa³a szkodliwy sposób obsadzania stanowisk
urzêdniczych przez protekcjê. Omawiano jeszcze sprawê warunków internowania polskich
legionistów w obozie w Szczypiornie oraz sprawê zajæ, jakie mia³y miejsce w Polskim Korpusie Posi³kowym w Przemylu i demonstracji, w której wed³ug sporz¹dzonych przez w³adze
niemieckie protoko³ów, m³odzie¿ polska pierwsza zaatakowa³a policjê i wojskowych niemieckich. AAN, mf. 20045, p. 12.
13 Ogromne trudnoci z aprowizacj¹ ludnoci spowodowa³y, ¿e rz¹d podj¹³ decyzjê o zast¹pieniu Ministerstwa Aprowizacji organem ni¿szej rangi  Urzêdem Aprowizacyjnym. AAN
GCRR, RM 5, p. 5.
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Nale¿y podkreliæ, ¿e tryb pracy Rady Ministrów nie zosta³ sprecyzowany ani w Patencie z 12 grudnia 1917 r., ani w dekrecie z 3 stycznia 1918 r.
W obydwóch aktach nie ustalono równie¿ zasad odpowiedzialnoci gabinetu
i problem ten musia³ zostaæ rozwi¹zany drog¹ praktyki w okresie funkcjonowania rz¹du J. Kucharzewskiego. Namiastk¹ odpowiedzialnoci politycznej
by³ wymóg kontrasygnaty aktów prawnych Rady Regencyjnej przez Prezydenta Ministrów.
W dobie dzia³alnoci tego rz¹du przyjêto sta³¹ zasadê, ¿e ust¹pienie
jednego z cz³onków gabinetu poci¹ga za sob¹ dymisjê ca³ej Rady Ministrów
(o co wnioskowa³ sam premier). Za najodpowiedniejsz¹ formê prezentowania
wspólnego stanowiska rz¹du uznano uchwa³y Rady Ministrów  z tym, ¿e
akty te mia³y tylko charakter wewnêtrznych ustaleñ o formule nienormatywnej i odbiega³y od dzisiejszego znaczenia tego pojêcia. Poza tym ustalono, ¿e
porz¹dek obrad ma przygotowywaæ dyrektor Kancelarii Rady Ministrów pod
sankcj¹ Prezydenta Ministrów (w póniejszym okresie sta³o siê to obowi¹zkiem szefa Biura Prezydialnego). Wszyscy cz³onkowie gabinetu otrzymywali
pismo zawieraj¹ce treæ porz¹dku obrad przygotowywanego posiedzenia oraz
kopie zg³oszonych wniosków, na których odnotowywano uchwa³y rz¹du
w sprawach wczeniej zg³oszonych przez ministrów lub premiera. Rz¹d zezwoli³, aby ministrowie i wy¿si urzêdnicy mogli byæ cz³onkami partii politycznych, a nawet posiadaæ udzia³y w przedsiêbiorstwach. Zastrze¿ono jednak, ¿e
udzia³y w jednostkach gospodarczych s¹ dopuszczalne tylko wówczas, gdy
osoby zainteresowane nie bêd¹ otrzymywa³y innych dochodów poza wynikaj¹cymi ze wspó³w³asnoci. W przypadku cz³onkostwa w organizacjach politycznych zainteresowani zostali zobowi¹zani do zaprzestania czynnej dzia³alnoci politycznej. Ponadto cz³onkowie gabinetu nie mogli nale¿eæ do
stowarzyszeñ i korporacji gospodarczych, co mog³oby zostaæ odczytane jako
okrelenie przysz³ego kierunku dzia³alnoci danego ministra.
Ka¿de ministerstwo zobligowano do cis³ego ustalenia w³asnej struktury
z podzia³em na sekcje, które dzieliæ siê mia³y na wydzia³y, a te na referaty14.
Wszyscy wiceministrowie mieli u¿ywaæ tytu³u podsekretarza stanu i kierowaæ jedn¹ z sekcji lub ca³ym departamentem. Tak¿e poszczególni ministrowie mogli kierowaæ bezporednio departamentem lub sekcj¹. W pozosta³ych
przypadkach sekcj¹ kierowa³ szef sekcji, wydzia³em  naczelnik wydzia³u,
referatem natomiast  referent. Rz¹d uzna³ za celowe powo³ywanie przy
poszczególnych resortach rad ministerialnych w charakterze cia³ doradczoopiniodawczych w celu poprawienia wspó³pracy organów pañstwowych z organizacjami gospodarczymi, zawodowymi i naukowymi (co by³o kontynuacj¹
14 Wyj¹tek stanowi³y ministerstwa: Przemys³u i Handlu, Opieki Spo³ecznej i Ochrony
Pracy oraz Rolnictwa i Dóbr Koronnych, którym polecono przeprowadzenie podzia³u najpierw
na dwa departamenty, a nastêpnie na sekcje, wydzia³y i referaty. Posiedzenie Rady Ministrów
z 9 stycznia 1918 r.  ibidem.
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rozwi¹zañ ustrojowych wprowadzonych przez Tymczasow¹ Radê Stanu).
Wprowadzi³ równie¿ zasadê odpowiedzialnoci w wewnêtrznym urzêdowaniu
ministerstw, co mia³o przypieszaæ bieg spraw. Proces technicznego tworzenia rad pozostawiono pocz¹tkowo formalnie poszczególnym ministrom (faktycznie ministerstwom), ale w póniejszym okresie w³¹czono do tego ca³y
rz¹d i Radê Regencyjn¹ z zamiarem podniesienia rangi tych rad, które mia³y
sk³adaæ siê zarówno z wysoce wykwalifikowanych urzêdników, jak i znanych
przedstawicieli zorganizowanych krêgów zawodowych. Na podstawie uchwa³y rz¹du (na wniosek zainteresowanego ministra) statuty rad nadawa³a reskryptem Rada Regencyjna15.
Na kolejnych grudniowych posiedzeniach Rady Ministrów (w dniach 11,
12, 14, 16, 17, 21, 29 i 31 grudnia) omawiano sprawy aprowizacji, walki
z lichw¹, problemy organizacji polskich si³ zbrojnych oraz ustalano harmonogram prac zwi¹zanych z opracowaniem Projektu organizacji pañstwowych
w³adz, w tym przysz³ej Rady Stanu, która mia³a byæ namiastk¹ parlamentu.
Postanowiono, ¿e wszyscy legionici internowani w obozie w Szczypiornie,
którzy siê zg³osz¹, do wojska zostan¹ przyjêci i nast¹pi przetransportowanie internowanych do £om¿y (przedmiotem obrad by³y tak¿e niepokoje
w Warszawie wywo³ane demonstracjami m³odzie¿y w dniu 9 grudnia 1918 r.).
Omawiano projekt Dekretu o tymczasowej organizacji w³adz naczelnych
w Królestwie Polskim (za co mia³ odpowiadaæ minister sprawiedliwoci),
a tak¿e wniosek w sprawie przysiêgi urzêdników pañstwowych, starano siê
okreliæ relacjê rz¹du wobec Komisji Przejciowej oraz stosunek Rady Ministrów do cenzury niemieckiej, przy czym uznano, ¿e komunikaty i odezwy
Rz¹du Polskiego w ¿adnym razie nie powinny podlegaæ cenzurze, postanowiono zatem wydawaæ gazetê rz¹dow¹ nie podlegaj¹c¹ cenzurze. Podjêto
uchwa³ê, ¿e wszelkie wnioski skierowane z zewn¹trz pod adresem Komisji
Przejciowej maj¹ byæ referowane na Radzie Ministrów, która w ka¿dym
poszczególnym wypadku powemie odpowiedni¹ uchwa³ê, a dalsze posiedzenia Komisji Przejciowej, z wyj¹tkiem posiedzeñ odbywanych w celu likwidacji dotychczasowej dzia³alnoci Komisji, mog¹ siê odbywaæ wy³¹cznie
za ka¿dorazow¹ zgod¹ Rady Ministrów. W obliczu bardzo trudnej sytuacji
zaopatrzenia ludnoci w m¹kê zredagowano Memoria³ Rady Ministrów Królestwa Polskiego w kwestii konfliktu z cesarsko-niemieckimi w³adzami okupacyjnymi na tle procesów karnych o lichwie ¿ywnoci¹, w którym rz¹d
zdoby³ siê na ostr¹ krytykê w³adz okupacyjnych, ¿e tak reglamentowany
towar, który móg³ byæ sprzedawany tylko urzêdowi zwanemu Krajowym
Wydzia³em Zbo¿owym, co zapewni³oby zaopatrzenie zarówno armii okupacyj15 AAN GCRR  180, p. 1821. Obok istniej¹cych od czasu TRS Rady Aptekarskiej i Rady
Lekarskiej (utrzymanych przez rz¹d), utworzono jeszcze w okresie póniejszym: Radê Sztuk
Piêknych i Radê Owiecenia Publicznego oraz Pañstwow¹ Radê Rolnicz¹ przy Ministrze Rolnictwa i Dóbr Koronnych. Monitor Polski 1918, nr 105, 152 i 154.
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nej, jak i ludnoci cywilnej, znalaz³ siê na wolnym rynku, ale po bardzo
wysokich cenach, wobec tego ludzie bogaci mog¹ byæ dostatecznie w chleb
zaopatrzeni, gdy jednoczenie masy mr¹ z g³odu. Na grudniowych posiedzeniach gabinetu omawiano równie¿ takie sprawy, jak: projekt wojskowy, powrót wychodców z Rosji w razie zawarcia pokoju, sprawa delegatów rz¹dowych do Komisji werbunkowych, wniosek Ministerstwa Wyznañ Religijnych
w kwestii wstrzymania wyborów do gmin ¿ydowskich, odezwa Komisarza
Rz¹dowego w sprawie przejêcia przez polski rz¹d obowi¹zku wyp³acania
zasi³ków dla rodzin internowanych legionistów, wniosek Ministra Sprawiedliwoci o trybie dokonywania nominacji urzêdniczych16.
W trakcie styczniowych posiedzeñ (w dniach 5, 7, 9, 10, 15, 21, 25, 28
i 31 stycznia) ze spraw wa¿niejszych omawiano: projekt organizacji wojska
polskiego, regulamin organizacji i dzia³alnoci Ministerstwa Sprawiedliwoci,
wniosek w sprawie kredytów na pomoc dla ludnoci, projekt Organizacji
Korespondentów Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, projekt tymczasowego
podzia³u okrêgów korespondencyjnych17.
Na lutowych posiedzeniach (w dniach 1, 4, 8, 11, 28, a temu ostatniemu
przewodniczy³ ju¿ A. Ponikowski po dymisji gabinetu J. Kucharzewskiego)
toczy³y siê burzliwe dyskusje nad rokowaniami i ustaleniami traktatu zawartego z pominiêciem w³adz polskich przez rz¹dy pañstw niemieckich z Centraln¹ Rad¹ Ukraiñsk¹, na mocy którego od Królestwa Polskiego miano
oderwaæ ziemiê che³msk¹ na rzecz przysz³ej niepodleg³ej Ukrainy. Poza tym
omawiano projekt Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych o wykonywaniu w³adzy przez Najdostojniejsz¹ Radê Regencyjn¹, Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie autentycznego tekstu kodeksu karnego
i ustawy postêpowania karnego, tudzie¿ niektórych zmian w tych¿e ustawach18.
Marcowymi posiedzeniami (w dniach 1, 5, 6, 8, 12, 15, 18, 19, 22, 26 i 28
marca) kierowa³ profesor Antoni Ponikowski, przewodnicz¹cy Rady Zarz¹dzaj¹cych Ministerstwami (poniewa¿ by³o to ju¿ tylko prowizorium rz¹dowe).
Rozpatrywano wówczas sprawy reemigracji uchodców polskich z Rosji
i organizacji Urzêdu Reemigracyjnego, odezwê Prezydium Zjazdów Sejmikowych w Lublinie, kwestiê aprowizacji, jak równie¿ projekty ustaw: o tymczasowym Urzêdzie Patentowym, o patentach na wynalazki, o ochronie rysunków fabrycznych i modeli, o ochronie znaków towarowych. Przedyskutowano
16 Poza tym upowa¿niono poszczególnych ministrów do natychmiastowego przejêcia od
Komisji Przejciowej TRS odpowiednich departamentów. O przejêciu ka¿dego departamentu
 czytamy w stenogramie posiedzeñ  winien byæ sporz¹dzony raport ich przejêcia. Na posiedzeniach gabinetu zdarza³y siê te¿ odczytywania pism Najdostojniejszej Rady Regencyjnej
takiej rangi, jak pismo zawiadamiaj¹ce o oddaniu do dyspozycji Rz¹du w teatrze Rozmaitoci
lo¿y parterowej b. TRS. AAN, PRM, mf. 20045, p. 1, 2, 3, 7, 19, 36, 52, 82.
17 Ibidem, p. 106, 118, 125, 140, 143, 156, 197, 220, 222, 234, 235, 267, 268, 271.
18 Ibidem, p. 285, 292, 297, 312, 320, 321, 336, 337.
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te¿ natychmiastow¹ demobilizacjê po zawarciu traktatu pokojowego miêdzy
mocarstwami centralnymi a Rosj¹, przekazanie w³adzom polskim komasacji
gruntów, omawiano te¿ Projekt ustawy o Urzêdach Pojednawczych oraz dzia³alnoæ Centralnego Komitetu Obywatelskiego i Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny19.
Ostatniemu posiedzeniu 4 kwietnia przewodniczy³ A. Ponikowski. Rozpatrywano wówczas petycjê Komisji Centralnej Zwi¹zków Zawodowych oraz
polecono Komisji Urzêdniczej sporz¹dzenie definitywnego projektu pragmatyki s³u¿bowej dla wszystkich kategorii pracowników pañstwowych20.
Znacz¹c¹ rolê w dzia³alnoci pierwszego polskiego rz¹du odegra³a Komisja Przejciowa TRS, poniewa¿ gabinet J. Kucharzewskiego kontynuowa³
wiele spraw rozpoczêtych przez tê Komisjê, która wype³ni³a równie¿ lukê,
jaka powsta³a w okresie pomiêdzy powo³aniem Rady Regencyjnej a utworzeniem pierwszego gabinetu. Komisja prowadzi³a wszystkie bie¿¹ce sprawy
wymagaj¹ce szybkiego za³atwienia przez polskie organy, których Rada nie
mog³a rozpatrzyæ, jako ¿e nie posiada³a swoich organów wykonawczych.
W okresie funkcjonowania pierwszego gabinetu (od 11 grudnia 1917 do
21 lutego 1918 r.) odby³yby siê 24 posiedzenia rz¹du. Przej¹³ wszystkie bie¿¹ce sprawy prowadzone przez Komisjê Przejciow¹, a nastêpnie  po zorganizowaniu poszczególnych ministerstw  rozpocz¹³ negocjacje z Niemcami co
do terminu przejêcia spraw maj¹cych odt¹d podlegaæ polskim czynnikom
politycznym. W dniu 12 lutego 1918 r. premier zg³osi³ dymisjê ca³ego rz¹du
w zwi¹zku z sytuacj¹, jaka wynik³a z pokojowych rokowañ przedstawicieli
w³adz niemieckich z bolszewick¹ Rosj¹  kosztem Polski.
Cele, jakie przywieca³y pierwszemu polskiemu gabinetowi, minister
spraw wewnêtrznych Jan Stecki zawar³ w licie do premiera: Gabinet nie
stawia wielkiego programu politycznego, nie wytycza dróg rozwi¹zania sprawy polskiej w ca³oci ani ostatecznie, nawet nie nawi¹zuje prowadz¹cych do
tego rokowañ, jeno powstaje pod has³em i w celu energicznego, szybkiego,
mocnego, wszechstronnego rozbudowania pañstwowoci polskiej, a wiêc zorganizowania w³adz pañstwowych i urzêdów przede wszystkim w zakresie
administracyjnym i skarbowym, do czego przy³¹cza siê jako rzecz konieczna
i warunek istotny tworzenie wojska polskiego. Jestem bezwzglêdnie zdania, ¿e
zarówno sytuacja polityczna, miêdzynarodowa, jak i stosunki wewnêtrzne,
uk³ad ¿ycia oraz stan opinii publicznej taki w³anie charakter narzucaj¹ maj¹cemu powstaæ rz¹dowi i takiego pojmowania rzeczy przez nas oczekuj¹21.
Program ten Polacy mogli zrealizowaæ zasadniczo w dwóch dziedzinach
 s¹downictwa i szkolnictwa, które od 1 wrzenia 1917 r. przesz³y w rêce
19 Ibidem, p. 343, 344, 362, 364, 366, 368, 408, 409, 415, 416, 444, 445, 446, 452, 453, 480,
483, 523, 531.
20 Ibidem, p. 542.
21 Cyt. za: J. Pajewski, Odbudowa pañstwa polskiego 19141918, Warszawa 1978, s. 213.
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polskich czynników politycznych. Istotne by³o te¿ przejêcie zwierzchnictwa
nad administracj¹, skarbowoci¹, policj¹ i odradzaj¹cym siê wojskiem polskim, ale w ówczesnej sytuacji wojennej i przy tak przyt³aczaj¹cej zale¿noci
od niemieckich w³adz okupacyjnych nie by³o to w pe³ni mo¿liwe. Ale nawet
w takich warunkach stworzono mo¿liwoæ kszta³cenia kadr dla potrzeb
struktur administracyjnych przysz³ego pañstwa polskiego.
Dziedzin¹ najtrudniejsz¹ okaza³o siê organizowanie wojska polskiego.
Wywo³uj¹cy tyle emocji w polskim spo³eczeñstwie kryzys przysiêgowy, tj.
odmowa z³o¿enia przysiêgi wojskowej latem 1917 r., ostatecznie przyniós³
jedynie likwidacjê Legionów Polskich z jednoczesnym zredukowaniem kontyngentu Polskiej Si³y Zbrojnej (znanej pod nazw¹ Polnische Wehrmacht)
do stanu zaledwie kilkutysiêcznego. Wobec tego polski premier po objêciu
swojego urzêdu zaproponowa³ niemieckim w³adzom okupacyjnym przeprowadzenie regularnego poboru rekrutów do polskiej armii, która docelowo mia³a
liczyæ 150 tys. ¿o³nierzy, co niew¹tpliwie wzmocni³oby w³adze w Warszawie.
Formalnie sprawê utworzenia polskiego wojska szef gabinetu uzasadnia³ wobec przedstawicieli w³adz w Berlinie i Wiedniu potrzeb¹ obrony ziem polskich przed bolszewick¹ zaraz¹. Co ciekawe, zamierzenia te spotka³y siê
z tak du¿¹ niechêci¹ ze strony wielu ró¿nych od³amów politycznych, ¿e nawet nie rozpoczêto ich realizacji i tym samym Komisja Wojskowa uzyska³a
stosunkowo najmniejsze ze wszystkich resortów mo¿liwoci rozwiniêcia swoich dzia³añ22.
Resort spraw zagranicznych równie¿ nie otrzyma³ zbyt du¿ych szans na
prowadzenie samodzielnej dzia³alnoci, co najbardziej unaoczni³y nastêpstwa
pokoju brzeskiego, tak z³owrogie dla pañstwa polskiego. Dnia 12 grudnia
1917 r. w Brzeciu nad Bugiem rozpoczêto rokowania pokojowe pomiêdzy
czwórprzymierzem (³¹cz¹cym Niemcy, Austro-Wêgry, Bu³gariê i Turcjê) a bolszewick¹ Rosj¹. Królestwo Polskie nie by³o formalnie stron¹ wojuj¹c¹, lecz
polski rz¹d od pocz¹tku zabiega³ o mo¿liwoæ wys³ania do Brzecia swojego
przedstawiciela. Jednak formalne wizyty sk³adane przez polskiego premiera
i regentów Królestwa w niemieckich stolicach (Berlinie i Wiedniu) nie przynios³y niczego dla kraju. Szczególnie Niemcy pozosta³y nieugiête i skrajnie
zdeterminowane do zap³acenia polsk¹ kart¹ ka¿dej ceny za separatystyczny
pokój z rz¹dem W³odzimierza Lenina. Polscy politycy doskonale to rozumieli
i przeczuwaj¹c z³y obrót rokowañ dla sprawy polskiej, Rada Ministrów wyda³a znamienne owiadczenie: naród polski nie bêdzie czu³ siê zwi¹zany ¿adnymi umowami zawartymi bez jego wspó³udzia³u.
W styczniu 1918 r. rozpoczê³a siê kolejna runda rokowañ po do³¹czeniu
przedstawicieli Centralnej Rady Ukraiñskiej, która w dniu 20 listopada 1917
22 S. D¹browski, Walka o rekruta polskiego pod okupacj¹, Warszawa 1922, s. 18 i in.;
S. Kutrzeba, Polska Odrodzona 19171928, Kraków 1928, s. 27 i in. Por.: J. Pajewski, Odbudowa pañstwa..., s. 215 i in.
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r. proklamowa³a niepodleg³oæ Ukrainy i zmaga³a siê z bolszewickimi wojskami proklamowanej w tym samym mniej wiêcej czasie Ukrainy radzieckiej
(utworzonej faktycznie przez nowych w³adców Kremla). W dniu 9 lutego
1918 r. przedstawiciele Centralnej Rady Ukraiñskiej podpisali separatystyczny pokój z czwórprzymierzem, na mocy którego ziemia che³mska (m.in.
z Che³mem, Zamociem i innymi miejscowociami) mia³a zostaæ oderwana od
Królestwa Polskiego. Wydarzenie to wywo³a³o powszechne protesty w ca³ym
Królestwie i autorytet Rady Regencyjnej oraz rz¹du J. Kucharzewskiego
dozna³ kolejnego os³abienia. W tej sytuacji 12 lutego 1918 r. premier zg³osi³
dymisjê gabinetu, uzasadniaj¹c j¹ w pimie do Rady Regencyjnej, i¿ ust¹pienie rz¹du polskiego stanowi protest przeciw pogwa³ceniu praw narodu polskiego przez traktat brzesko-litewski, w szczególnoci protest przeciwko upokorzeniu zadanemu rz¹dowi polskiemu, który zosta³ pozbawiony mo¿liwoci
wziêcia w obronê interesów Polski przy zawieraniu traktatu23. Ust¹pienie
rozwa¿a³a równie¿ Rada Regencyjna, ale wyda³a jedynie odezwê stwierdzaj¹c raz jeszcze pogwa³cenie ducha i wewnêtrznej treci wydanych aktów
monarszych oraz dodaj¹c, ¿e bêdziemy mogli czerpaæ prawo sprawowania
w³adzy pañstwowej, opieraj¹c siê na woli narodu, wierz¹c, ¿e naród pragnie
posiadaæ symbol swej niepodleg³oci i oko³o tego symbolu staæ zamierza,
jednoczenie zapowiadaj¹c, i¿ zachowamy w obecnej dobie, co nabyte: strzec
bêdziemy naszych s¹dów, wydaj¹cych wyroki w imiê Korony Polskiej, naszych szkó³, odradzaj¹cych siê w duchu polskim, co pokazywa³o, jakie znaczenie mia³y dla Rady Regencyjnej dotychczasowe jej prerogatywy24.
W podsumowaniu nale¿y podkreliæ, i¿ to rz¹d J. Kucharzewskiego rozpocz¹³ proces organizowania ministerstw w bardzo trudnych warunkach nie
tylko z powodu zmieniaj¹cej siê szybko sytuacji politycznej na ziemiach polskich, ale równie¿ niezupe³nie okrelonych kompetencji rz¹du, dlatego tak
wa¿ne by³o wypracowanie okrelonego regulaminu pracy poszczególnych resortów, cis³e okrelenie kierunków ich dzia³añ i ca³ego gabinetu oraz ustalenie trybu sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów w sytuacji podzia³u
Królestwa na dwie strefy okupacyjne. Du¿e znaczenie mia³o tak¿e zdobycie
zaufania polskiego spo³eczeñstwa, tak bardzo rozczarowanego dzia³alnoci¹
Tymczasowej Rady Stanu i jej niepowodzeniami. Jednak¿e nowemu rz¹dowi
nie s³u¿y³y rozbie¿noci polityczne miêdzy ministrami i ostre spory na tym
tle. Najwiêksze osi¹gniêcia gabinet J. Kucharzewskiego uzyska³ na polu s¹downictwa i owiaty, które od 1 wrzenia 1917 r. zosta³y przekazane wy³¹cznie w rêce Polaków. Na uznanie zas³uguje równie¿ realizowanie procesu
odpowiedniego przygotowania urzêdników w tak trudnej ówczesnej sytuacji
wojennej i przy tak du¿ej zale¿noci od niemieckich w³adz okupacyjnych. Ale
23
24

Cyt. za: T. Schramm, op. cit., s. 15.
Ibidem.
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bodaj najwiêksz¹ zas³ug¹ by³o zdobycie praktycznego dowiadczenia w kierowaniu Rad¹ Ministrów, z którego korzysta³y nastêpne gabinety oraz przygotowanie wielu projektów unormowañ prawnoustrojowych. Niema³e znaczenie
mia³a tak¿e zgodnoæ kierunku pracy gabinetu J. Kucharzewskiego z oczekiwaniami Rady Regencyjnej, przy czym Rada Ministrów zdoby³a znaczn¹ samodzielnoæ w zakresie kompetencji ustawowych.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e mo¿liwoci dzia³ania pierwszego polskiego gabinetu
by³y znacznie ograniczone, ale mimo to stworzy³ on fundamenty polskich
instytucji pañstwowych i rozpocz¹³ proces kszta³cenia pierwszych kadr administracji centralnej dla przysz³ego niezale¿nego pañstwa polskiego.

Summary
Government of Jan Kucharzewski
 first Government of Polish Kingdom 19171918.
Construction, main persons and activity
Key words: government, Prime Minister, Polish Kingdom.

The legal renascence of Polish state in XX century had been started
 against the popular opinion  not in 19918, but at 5th of November 1916 as
a proclamation of renascence of Poland  by German and Austrian King
 and it concerns the former territory of past Polish Kingdom, acquired from
Russia, after retreat of Russian Army in 1915. But very fast as well German
and Austrian governments has been realized, that for the final victory of the
War is increasing of number of soldiers at least for 1 000 000 soldiers, what
wanted to fulfil by Polish nations candidates. To achieve this target, necessary was to convince the Polish people to cooperation, giving them an illusory
of own state. In such situation, the government in Berlin and Vienna has
decided to announce separately the renewal of Polish Kingdom and come
into being at 1917 three persons Regency Council (council to play role of the
kingdoms regent ), what in the final has brought the establishing of first
Polish Government. The scope of power of Prime Minister and Ministry
Council was described in Caesars patent from 12.09.1917 and edict of regency Council from 3.01.1918. On the position of first Ministrys President the
regency Council has establish (26.11.1917) Mr Jan Kucharzewski, with the
duty of presentation of list of members of new cabinet. The positions of chief
eight of the Ministry have been acquired by educated and political experienced persons. During the activity of I-st Government (from 11.12.1917 until
21.02.1918) was 24 of Government sessions, up to 12.02.1918, was dismissed,
as a result of peace negotiations of represent ants German Government with
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Russia  against Poland. The best achievements I Government has done in
judicature and education, when both of these sectors was done under the
management, only Polish nations managers. The most important matter for
this Government was to acquisition of full power over the state administration, state police, treasury and army, but in existing political situation
 when dependency from German supervisors was very high  this targets
was not possible. But in such heavy conditions, the education of future
independent Polish government personnel, was continued.
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Organizacja prac starosty i starostwa
na przyk³adzie powiatu ostro³êckiego
w latach 19441950
Wstêp
Pierwsze lata powojenne by³y w Polsce okresem, w którym rozpoczê³a siê
kszta³towaæ nowa w³adza zarówno w skali kraju, jak i w skali powiatów.
Nowy ustrój wprowadzany by³ sukcesywnie w miarê likwidowania opozycji
i wzmacniania kontroli nad ca³okszta³tem ¿ycia spo³ecznego. Przed nowo
powsta³ym, choæ nie w pe³ni suwerennym, pozostaj¹cym pod dyktatem ZSRR
i kremlowskich w³adców, pañstwem polskim stanê³o trudne zadanie zorganizowania gospodarczych i politycznych podstaw aparatu pañstwowego na ca³ym jego obszarze1 . Najistotniejsze kwestie polityczne zosta³y rozstrzygniête
stosunkowo wczenie, natomiast proces organizacji pod egid¹ PPR terenowych organów w³adzy trwa³ do 1950 r. Z powodu braku odpowiednich wzorców dla administracji w warunkach tworz¹cego siê pañstwa, a jednoczenie
unikania w pierwszym okresie prostego naladownictwa ZSRR zaistnia³a
koniecznoæ korzystania z dawnego, miêdzywojennego modelu.
Zgodnie z dekretem PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powo³ywania organów administracji ogólnej I i II instancji, starostwa powiatowe by³y
organami wykonawczymi administracji ogólnej I instancji2. Kompetencje organów administracji rz¹dowej i czêciowo samorz¹dowej okrela³y w du¿ej
mierze przepisy przedwojenne, takie jak rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia³ania w³adz administracji ogólnej3 czy ustawa z dnia 23 marca 1933 r.
o czêciowej zmianie samorz¹du terytorialnego4. Na czele starostwa sta³
1 Szerzej zob. E. Sokalska, Organizacja aparatu administracyjnego w Polsce w latach
19441950, Studia Prawnoustrojowe 2008, nr 8, s. 293302.
2 Dz.U. z 1944 r., nr 2, poz. 8.
3 Dz.U. RP z 1928 r., nr 11, poz. 86.
4 Dz.U. RP z 1933 r., nr 35, poz. 294.
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starosta mianowany przez Ministra Administracji Publicznej na podstawie
wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Podzia³ czynnoci
oraz rzeczowy wykaz akt do starostw okrela³o rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych z dnia 30 stycznia 1930 r. w sprawie wewnêtrznej
organizacji starostw oraz trybu ich urzêdowania5.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ odtworzenia procesu organizowania w³adz
powiatowych w powiecie ostro³êckim w drugiej po³owie lat 40. XX w. Szczególn¹ uwagê powiêcono strukturze w³adz powiatowych, identyfikacji referatów wchodz¹cych w sk³ad starostwa oraz ich zadaniom, jak równie¿ (w miarê
mo¿liwoci) identyfikacji osób w starostwie pracuj¹cych. Powiat ostro³êcki,
umiejscowiony administracyjnie w województwie warszawskim, nale¿a³ do
powiatów redniej wielkoci. Organizacja w³adz przebiega³a stosunkowo tu
szybko i w zasadniczych kwestiach nie odbiega³a od kszta³towania siê równoleg³ych w³adz powiatowych na terenie województwa warszawskiego. Nieocenionym ród³em wiedzy w tym zakresie okaza³y siê ród³a archiwalne zgromadzone w oddzia³ach Archiwum Pañstwowego m. st. Warszawy. Nale¿y
przy tym podkreliæ, ¿e tradycje funkcjonowania administracji lokalnej
w powiecie ostro³êckim przedstawi³ Janusz Go³ota w monografii Ostro³êka
miasto i powiat w okresie miêdzywojennym, natomiast zagadnienie administracji lokalnej w miecie po wojnie ukaza³ Jerzy Kijowski w monografii
Dzieje Ostro³êki 194420006.

Powo³ywanie ostro³êckich w³adz
Starosta powiatowy by³ na obszarze starostwa nie tylko szefem administracji ogólnej i samorz¹dowej, lecz tak¿e przedstawicielem rz¹du7. Funkcjê
tê sprawowa³ na mocy rozporz¹dzenia z dnia 19 stycznia 1928 r. lub specjalnego zlecenia rz¹du RP. Z racji pe³nionego stanowiska zajmowa³ siê sprawami z zakresu gospodarki i administracji powiatowego zwi¹zku samorz¹dowego, podpisuj¹c w imieniu tego¿ zwi¹zku pisma. Jako przedstawiciel rz¹du
mia³ prawo i obowi¹zek reprezentowania rz¹du na uroczystociach i wyst¹pieniach w przypadku, gdy wy¿sza instytucja nie wys³a³a tam swojego dele5 Dz.U. RP z 1930 r., nr 55, poz. 464. Akt ten zosta³ przedrukowany w Warszawskim
Dzienniku Wojewódzkim (nr 1 z 2 stycznia 1946 r.), poz. 2, 3 i 4 jako zarz¹dzenie Wojewody
Warszawskiego z dnia 2 stycznia 1946 r. o wewnêtrznej organizacji i trybie urzêdowania starostw powiatowych oraz instrukcji kancelaryjnych i podziale rzeczowym akt.
6 J. Go³ota, Ostro³êka miasto i powiat w okresie miêdzywojennym, Ostro³êka 2000, ss. 265;
J. Kijowski, Dzieje Ostro³êki 19442000, Ostro³êka 2002, ss. 675.
7 Archiwum Pañstwowe m. st. Warszawy (dalej: APW), Warszawska Wojewódzka Rada
Narodowa 19441950, Urz¹d Wojewódzki Warszawski. Zjazdy starostów 1946; 1949, Protokó³
zjazdu starostów powiatowych województwa warszawskiego, odbytego dnia 12 i 13 maja 1946 r.
w Gostyninie, za³¹cznik: Stanowisko starostów jako przedstawicieli rz¹du, s. 1315.
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gata. Do kompetencji starosty powiatowego jako szefa administracji ogólnej
nale¿a³y sprawy dotycz¹ce administracji powiatu, o ile nie by³y one zastrze¿one dla innych w³adz rz¹dowych, naczelnych w³adz wojewódzkich, zwi¹zków samorz¹dowych gminnych, miejskich i wiejskich. W zakresie sprawowania administracji ogólnej starosta powiatowy by³: (1) odpowiedzialnym
wykonawc¹ zleceñ wojewody, (2) s³u¿bowym zwierzchnikiem odnonych
w³adz, urzêdów i organów oraz prze³o¿onym funkcjonariuszy tych organów,
(3) organem zarz¹dzaj¹cym, rozstrzygaj¹cym i stawiaj¹cym wnioski, (4) przewodnicz¹cym organów kolegialnych powo³anych do wspó³dzia³ania w dzia³ach administracji rz¹dowej. Na mocy dekretu PKWN z 23 listopada 1944 r.
o organizacji i zakresie dzia³ania samorz¹du terytorialnego8 starosta powiatowy lub w jego zastêpstwie wicestarosta pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego
wydzia³u powiatowego.
W³aciwie z ostro³êckich w³adz powiatowych starosta zosta³ ustanowiony
jako pierwszy. Podczas zebrania w Czerwinie w dniu 15 wrzenia 1944 r.,
w którym uczestniczy³ przedstawiciel PKWN Antoni Bajkowski9, powo³ano
na stanowisko starosty dr. Józefa Psarskiego  znanego dzia³acza niepodleg³ociowego, cz³onka Armii Krajowej, zwierzchnika ostro³êckiej s³u¿by zdrowia i delegata rz¹du londyñskiego na powiat ostro³êcki. Wiceprzewodnicz¹cym zosta³ W³adys³aw Pstr¹gowski, równie¿ ¿o³nierz AK i dzia³acz SL.
Siedziba starostwa mieci³a siê na plebanii w Czerwinie. Kancelaria ogólna
by³a prowadzona przez Helenê Rudnick¹  zastêpcê szefa Wojskowej S³u¿by
Kobiet w obwodzie ostro³êckim, tak¿e nale¿¹c¹ do AK. Powo³ane zosta³y
pierwsze trzy wydzia³y starostwa: rolny, aprowizacyjny i odbudowy. Pocz¹tkowo zasiêg funkcjonowania ostro³êckich w³adz powiatowych obejmowa³ gminy: Czerwin, Troszyn, Goworowo, Piski i czêæ gminy Rzekuñ. Po z³o¿eniu
rezygnacji przez Józefa Psarskiego 21 stycznia 1945 r. nast¹pi³a zmiana na
stanowisku starosty. Powo³ano wówczas do pe³nienia tej funkcji dotychczasowego zastêpcê starosty  W³adys³awa Pstr¹gowskiego. Wicestarost¹ zosta³
natomiast Franciszek Jastrzêbski10.
W³adze powiatowe przenios³y siê do Ostro³êki w lutym 1945 r. Stanê³y
przed nimi przyziemne zadania: przygotowanie pomieszczeñ umo¿liwiaj¹cych normaln¹ pracê, przeszkolenie pracowników czy zebranie odpowiednich
materia³ów. wiadcz¹ o tym informacje zawarte w protokole z II posiedzenia
8
9

Dz.U. RP z 1944 r., nr 14, poz. 74.
Tak ustali³ J. Kijowski na podstawie dokumentów znajduj¹cych siê w teczce osobowej
Antoniego Bajkowskiego (Instytut Historii Ruchu Robotniczego), choæ wed³ug Tadeusza Kruszewskiego przedstawicielem PKWN by³ Józef Szewczyk, a wed³ug dr. Józefa Psarskiego
 Mieczys³aw Dañko (oba owiadczenia w zbiorach J. Kijowskiego).
10 Wykaz pracowników starostwa powiatowego w Ostro³êce (stan na dzieñ 31 maja 1947 r.)
powiadcza, i¿ Franciszek Jastrzêbski rozpocz¹³ pracê jako wicestarosta od 1 stycznia 1945 r.
Zob. APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Starostwo powiatowe w Ostro³êce 19451950, Sprawy osobowe
urzêdników i funkcjonariuszy ni¿szych 1947 r., sygn. 1, s. 16.
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PRN: starosta, jak i urzêdnicy sami porz¹dkowali lokal przeznaczony na
biuro starostwa; zabezpieczono meble pozostawione po okupantach [...] drzwi
i ramy okienne. W miêdzyczasie starosta wyje¿d¿a³ do Prus, gdzie otrzyma³
du¿¹ iloæ papieru biurowego i trzy maszyny do pisania11.
Starostwo zosta³o stosunkowo szybko zorganizowane. W czerwcu 1945
funkcjonowa³o 14 dzia³ów: ogólnoorganizacyjny, kancelaria ogólna, administracyjnoprawny, karnoadministracyjny, aprowizacyjny, przemys³owy, bud¿etowo-gospodarczy, odszkodowañ wojennych, pracy i opieki spo³ecznej, informacji i propagandy, zdrowia, weterynarii i wojskowy oraz tzw. Komitet
Przesiedleñczy. Zatrudnionych by³o tam z regu³y 14 pracowników. Administracja niezespolona obejmowa³a owiatê (Inspektorat Szkolny), rolnictwo
(Powiatowe Biuro Rolne) i drogownictwo (Powiatowy Zarz¹d Drogowy). Na
czele Inspektoratu Szkolnego stan¹³ Pawe³ Drozd (PPS), kierownikiem Biura
Rolnego zosta³ Wincenty B³oñski, natomiast kierownikiem Powiatowego Zarz¹du Drogowego  Karol Kozdêba.
W³adys³aw Pstr¹gowski sprawowa³ funkcjê starosty do 15 padziernika
1946 r. Po nim stanowisko to przej¹³ Andrzej Chojnacki (SL), d³ugoletni
pracownik samorz¹dowy, pocz¹tkowo pe³ni¹cy jedynie obowi¹zki starosty, po
czym w maju 1947 r. otrzyma³ formaln¹ nominacjê12. Gdy od 1 grudnia 1948 r.
przeszed³ do pracy w Biurze Projektów i Inwestycji w Warszawie, jego miejsce zaj¹³ Jan Czapla, dotychczasowy starosta powiatowy w P³oñsku (SL).
Franciszka Jastrzêbskiego na stanowisku wicestarosty zast¹pi³ Czes³aw Bia³oszewski13. Nominacja ta by³a zaskoczeniem dla niego, jak te¿ dla ostro³êckiej
spo³ecznoci. Po przeniesieniu Jana Czapli na stanowisko starosty do Grójca
w koñcu 1949 r. funkcjê starosty ostro³êckiego przej¹³ Czes³aw Bia³oszewski
i pe³ni³ j¹ do czerwca 1950 r.14 Jak widaæ, w³adze rozpoczê³y negatywn¹ praktykê obsadzania kluczowych stanowisk w powiecie poprzez ludzi obcych.

Obowi¹zki i dzia³alnoæ starosty oraz organizacja
prac starostwa
Starosta musia³ co miesi¹c w³adzom wy¿szym przedk³adaæ tzw. sprawozdanie sytuacyjne. By³y one wysy³ane do wojewody warszawskiego, nastêpnie
do Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego Urzêdu Wojewódzkiego Warszawskiego.
11 APW, Urz¹d Wojewódzki Warszawski, Wydzia³ Samorz¹du 19441950, Protoko³y posiedzeñ Powiatowej Rady Narodowej i Wydzia³u Powiatowego w Ostro³êce 1945, sygn. 23, Protokó³
z II posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Ostro³êce odbytego 13 marca 1945 r., s. 2.
12 Wykaz pracowników starostwa powiatowego w Ostro³êce (stan na dzieñ 31 maja 1947
r.) podaje, jakoby Andrzej Chojnacki pe³ni³ obowi¹zki starosty ostro³êckiego ju¿ od 8 wrzenia
1944 r. Zob. APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Starostwo powiatowe w Ostro³êce 19451950, Sprawy
osobowe urzêdników i funkcjonariuszy ni¿szych 1947 r., sygn. 1, s. 1516.
13 Cz. Bia³oszewski, Moje trzydziestolecie, maszynopis w posiadaniu J. Kijowskiego, s. 1.
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Schemat tych sprawozdañ by³ najczêciej nastêpuj¹cy: sytuacja ogólna i polityczna, stan bezpieczeñstwa, sytuacja gospodarcza i finansowa, aprowizacja,
akcja przesiedleñcza, sprawozdanie poszczególnych referatów starostwa,
dzia³alnoæ partii i organizacji spo³ecznych, wspó³praca z samorz¹dami, opieka spo³eczna, dzia³alnoæ zwi¹zków zawodowych, akcja siewna lub ¿niwna15.
Objêtoæ tych sprawozdañ by³a ró¿na, np. Sprawozdanie sytuacyjne starosty
powiatu ostro³êckiego za miesi¹c luty 1948 r. z dnia 4 marca 1948 r. sk³ada³o
siê z tylko dwóch stron i m.in. znalaz³y siê tam nastêpuj¹ce informacje:
Partie organizowa³y wiece, zebrania, itp. [...] W³adze bezpieczeñstwa likwiduj¹ grasuj¹ce bandy16.
Starosta sk³ada³ równie¿ roczne sprawozdania na plenum Powiatowej
Rady Narodowej. By³o to jakby podsumowanie rocznej dzia³alnoci starostwa. Przyk³adem tego mo¿e byæ sprawozdanie z dnia 26 stycznia 1950 r.:
Rok 1949  rok zwyciêskiego zakoñczenia planu trzyletniego  przyniós³
naszemu krajowi wzrost stopy ¿yciowej szerokich mas pracuj¹cych. Wzrost
stopy ¿yciowej mo¿na równie¿ stwierdziæ w powiecie ostro³êckim. Je¿eli porówna siê przyp³yw pieniêdzy przez placówki sektora uspo³ecznionego, to
wynika z tego niezbicie, ¿e ludnoæ powiatu ostro³êckiego o wiele wiêksz¹
sumê pieniêdzy otrzyma³a za wytworzone przez siebie towary (zbo¿e, ¿ywiec,
len, itp.) b¹d za czynnoci us³ugowe (wywóz drewna, przewozy, itp.), ni¿
wyda³a na kupno potrzebnych jej towarów, ³¹cznie z wyrobami monopolowymi, b¹d wp³aci³a z tytu³u podatków, danin publicznych itd. Drugim wa¿nym
osi¹gniêciem roku ubieg³ego jest dalszy wzrost sektora uspo³ecznionego,
a zw³aszcza spó³dzielczoci. Nale¿y zanotowaæ przejêcie przez sektor uspo³eczniony od sektora kapitalistycznego niektórych dzia³ów handlu detalicznego
i hurtowego17. Nastêpnie starosta przedstawia³ sytuacjê w poszczególnych dzia³ach. Wród nich znalaz³y siê: charakterystyka gospodarcza powiatu, obroty
gminnych spó³dzielni, kontraktacja, podatki skarbowe, roboty wykonane,
dzia³alnoæ Nadlenictwa Pañstwowego Ostro³êka, ogólne dane o dzia³alnoci
administracji publicznej w powiecie Ostro³êka, Obwodowy Urz¹d PocztowoTelekomunikacyjny, ogólne dane o pracy starostwa powiatowego, sprawozdania z dzia³alnoci poszczególnych referatów starostwa.
Starostowie powiatów województwa warszawskiego mieli obowi¹zek braæ
udzia³ w naradach starostów organizowanych przez wojewodê warszawskie14
15

Ibidem, s. 5.
APW, Urz¹d Wojewódzki Warszawski, Wydzia³ Spo³eczno-Polityczny 19441950, Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Ostro³êce 1946 r., sygn. 158, Sprawozdanie
sytuacyjne za miesi¹c padziernik 1946 r. z 5 XI 1946, s. 1214.
16 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce 19441950, Protoko³y z posiedzeñ gminnych rad narodowych pow. ostro³êckiego, sygn. 6,
s. 120121.
17 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce 19441950, Protoko³y z posiedzeñ PRN w Ostro³êce 1950 r., sygn. 8a, s. 24.
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go przeciêtnie raz, póniej dwa razy do roku. I tak np. pismem Wojewódzkiego
Urzêdu Warszawskiego z dnia 18 marca 1947 r. zawiadomiono, i¿ w dniach
2829 marca 1947 r. odbêdzie siê w Gostyninie zjazd starostów powiatowych
województwa warszawskiego18. Starostowie mieli przedstawiæ tam sprawozdania w formie ustnej i pisemnej. Polecono im wówczas powo³uj¹c siê na
okólnik Nr 3 z dnia 24 stycznia 1946 r. L. O. Org. I-6b/1/46, aby sprawozdania pisemne zawiera³y nastêpuj¹ce dane:
1) obejmowa³y okres od ostatniego zjazdu,
2) ilustrowa³y stan bezpieczeñstwa w powiecie, podaj¹c przyczyny jego
zmian,
3) ilustrowa³y sytuacjê polityczn¹ i jej przejawy,
4) ilustrowa³y ogóln¹:
 sytuacjê gospodarcz¹,
 odbudowê ¿ycia gospodarczego wsi i miast, podaj¹c przyczyny ich niedomagania,
5) ilustrowa³y charakterystyczne przejawy ¿ycia spo³ecznego,
6) ujmowa³y aktualne zagadnienia samorz¹dowe,
7) ilustrowa³y stan dróg  gospodarkê drogow¹ i prace prowadzone na drogach:
 pañstwowych,
 powiatowych,
8) ilustrowa³y akcje szczególne, jakie mia³y lub maj¹ miejsce i zawiera³y ich
ocenê,
9) zawiera³y uwagi co do wspó³pracy z w³adzami i urzêdami niezespolonymi,
10) podawa³y sprawy i zagadnienia, w których Ob. Starostowie zwracali siê
do Urzêdu Wojewódzkiego, a które albo nie zosta³y jeszcze rozstrzygniête, albo te¿ których za³atwienie nie objê³o ca³okszta³tu sprawy i z tego
powodu budz¹ one dalsze w¹tpliwoci,
11) podawa³y niedomagania w stanie organizacyjnym i dzia³alnoci starostw
powiatowych i jego przyczyny,
12) zawiera³y uzasadnione i aktualne wnioski.
Sprawozdania te winny byæ opracowane w krótkiej i treciwej formie.
Sk³adane na dotychczasowych zjazdach przez ob. Starostów sprawozdania
ustne nie ilustrowa³y najczêciej sytuacji powiatu, pomija³y lub zbyt ogólnikowo nawietla³y ujawniaj¹ce siê na terenie powiatu zagadnienia aktualne
i nie zawiera³y konkretnych wniosków. Sprawozdania te (ustne) winny byæ
18 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, L.O. Org. I-6b-1/47, s. 95; zob. te¿ APW, Warszawska Wojewódzka Rada Narodowa
19441950, Urz¹d Wojewódzki Warszawski. Zjazdy Starostów 1946; 1949, sygn. 65, Protokó³
zjazdu starostów powiatowych województwa warszawskiego, odbytego w dniu 12 i 13 maja 1946 r.
w Gostyninie, s. 212.
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tak ujête i przemylane, aby dawa³y ogólny obraz powiatu, przedstawia³y
id¹cy w ró¿nych kierunkach (w zale¿noci od struktury powiatu) rozwój ¿ycia
w powiecie, dawa³y analizê i ocenê tego rozwoju tak, aby z powy¿szych
elementów powsta³ wyrany obraz tendencji rozwojowych w danym powiecie
[...]. Proszê Ob. Starostów Powiatowych, aby kieruj¹c siê podanymi wy¿ej
wytycznymi, opracowali dok³adne tak pisemne jako te¿ ustne sprawozdanie19. Podpisa³ wojewoda Józef Garncarczyk.
Z kolei w dniach 2628 wrzenia odby³ siê wspólny zjazd w Gostyninie
przewodnicz¹cych powiatowych rad narodowych oraz starostów. O porz¹dku
dziennym tego¿ spotkania informowa³o pismo Urzêdu Wojewódzkiego Warszawskiego z dnia 13 wrzenia 1947 r. (zob. aneks nr 7)20. By³ on nastêpuj¹cy:
1. Zagajenie zjazdu przez ob. Wojewodê.
2. Przemówienie ob. Przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Narodowej.
3. Przemówienie przedstawiciela w³adz naczelnych.
4. Referat: Zagadnienie istoty samorz¹du i stosunek wzajemny Rad Narodowych i administracji pañstwowej.
5. Sprawozdania i wypowiedzi Przewodnicz¹cych Powiatowych Rad Narodowych i Starostów Powiatowych.
6. Referat: Sprawy szkolnictwa.
7. Referat: Sprawa walki ze spekulacj¹.
8. Komunikaty.
9. Dyskusja.
10. Zamkniêcie zjazdu21 .
Starosta ostro³êcki z³o¿y³ wówczas sprawozdanie za okres od 1 maja do 1
padziernika 1947 r., dostosowuj¹c siê do wymogów formalnych co do zawartoci22 .
Przynajmniej raz w miesi¹cu w lokalu Starostwa Powiatowego w Ostro³êce odbywa³y siê zebrania naczelników w³adz i urzêdów pañstwowych
I instancji. By³y one zwo³ywane przez starostê, zaczyna³y siê zazwyczaj
ok. godz. 1000 i trwa³y do 13001400. Porz¹dek obrad sk³ada³ siê najczêciej
z (1) zagajenia, (2) referatu starosty powiatowego na temat stosunków politycznych, spo³ecznych i gospodarczych oraz wytycznych rz¹du w dziedzinie
19
20

Ibidem, s. 9595v.
APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, L. O. Org. I 6b-5/47, s. 58.
21 Ibidem, s. 59.
22 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Sprawozdanie Starosty powiatu ostro³êckiego na Zjazd Starostów Powiatowych
w dniach 2628 wrzenia 1947 r. za okres od 1 maja 1947 r. do 1 padziernika 1947 r., s. 6062;
Por. te¿, Sprawozdanie Starosty Powiatowego M³awskiego, s. 71 oraz Sprawozdanie Starosty
Powiatowego Ostrowskiego, s. 71v72.
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najwa¿niejszych zagadnieñ, (3) sprawozdania kierowników urzêdów o sytuacji ogólnej, (4) dyskusji, które by³y czêsto doæ ¿ywe i stanowi³y istotny
element spotkañ. Wed³ug protoko³u z dnia 30 listopada 1946 r. w zebraniu
uczestniczyli:
Przewodnicz¹cy zebrania  Starosta Powiatowy ob. Andrzej Chjnacki,
protoko³uje ob. T. Kruszewski, sporód zaproszonych Kierowników W³adz
i Urzêdów na zebraniu obecni byli:
1) Kierownik S¹du Grodzkiego, ob. Faltynowicz Jan,
2) Komendant Rejonowej Komendy Uzupe³nieñ, ob. por. Sokalski,
3) Kierownik Powiatowego Urzêdu Publicznego, ob. Koc,
4) Naczelnik Urzêdu Skarbowego, ob. Doliñski,
5) Nadleniczy Nadlenictwa Ostro³êka, ob. Iglikowski,
6) Nadleniczy Nadlenictwa Morgowniki,
7) Nadleniczy Nadlenictwa Lipniki,
8) Zawiadowca stacji Ostro³êka,
9) Naczelnik Urzêdu Powiatowego w Ostro³êce, ob. Pawlak,
10) Kierownik Powiatowego Urzêdu Repatriacyjnego, ob. Krzypiak,
11) Zastêpca Przewodnicz¹cego Powiatowej Rady Narodowej, ob. Go³yñski,
12) Kierownik Biura Obwodowego Urzêdu Likwidacyjnego, ob. Gawrychowski,
13) Kontroler Akcyz i Monopolów Pañstwowych23.
Po dyskusji starosta podsumowa³ wyniki zebrania i stwierdzi³, ¿e jest
ono powa¿nym krokiem na drodze do usprawnienia pracy organów w³adzy
pañstwowej w tutejszym powiecie i przyrzek³ poparcie ze strony Starostwa
przy rozwi¹zywaniu nastrêczaj¹cych siê urzêdom trudnoci w ich dzia³alnoci w zakresie mo¿liwoci lokalnych, jak i interweniowanie w razie potrzeby
u w³adz nadrzêdnych24.
Starostwo organizowa³o równie¿ comiesiêczne odprawy wójtów i sekretarzy gminnych oraz nadzwyczajne zebrania i konferencje, w razie zajcia
takiej potrzeby  z udzia³em zaproszonych osób. Ministerstwo Administracji
Publicznej zarz¹dzi³o zreszt¹ pismem z dnia 3 listopada 1947 r. (l. dz. Insp.
1175/47)25 nadsy³anie kwartalnych wykazów periodycznych konferencji, odpraw, zjazdów kierowników w³adz niezespolonych, wójtów, burmistrzów
23 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Protokó³ zebrania naczelników w³adz i urzêdów pañstwowych I instancji, odbytego
w dniu 30 listopada 1946 r., s. 53. Nieobecni usprawiedliwieni: Inspektor Szkolny, ob. Nowicki,
Nadleniczy Nadlenictwa Myszyniec. Nieobecni bez usprawiedliwienia: Komisarz Ziemski, ob.
Mierzejewski, Kierownik Pañstwowego Urzêdu Informacji i Propagandy.
24 Ibidem, s. 54v.
25 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Urz¹d Wojewódzki Warszawski do Starostów Powiatowych dnia 16 padziernika 1947 r.,
nr OJ-0-7/47, l.dz. O.O. 3/4/47, s. 51.
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i sekretarzy gmin, zwo³ywanych przez starostów powiatowych z podaniem
daty odprawy, zjazdu, wzglêdnie konferencji i charakteru lub ich celu26.
Pod wzglêdem organizacyjnym w starostwie zosta³y utworzone dzia³y
z podzia³em na referaty. W starostwach powiatowych województwa warszawskiego w 1946 r. podzia³ ten wygl¹da³ nastêpuj¹co27:
I. Referat Ogólny.
II. Referat Bud¿etowo-Gospodarczy.
III. Referat Spo³eczno-Polityczny.
IV. Referat Administracyjno-Prawny.
V. Referat Wodno-Prawny.
VI. Referat Karno-Administracyjny.
VII. Referat Przemys³owy.
VIII. Referat Aprowizacji i Handlu.
IX. Referat wiadczeñ Rzeczowych.
X. Referat Wojskowy.
XI. Referat Opieki Spo³ecznej.
XII. Referat Zdrowia.
XIII. Referat Weterynaryjny.
XIV. Referat Odbudowy.
XV. Referat Pomiarów.
XVI. Referat Kultury i Sztuki.
XVII. Referat Inwalidzki.
XVIII. Referat Odszkodowañ Wojennych.
Pismem Wojewody Warszawskiego z dnia 23 grudnia 1946 r. starostom
powiatowym przekazano zmiany statutu organizacyjnego starostw, podzia³u
rzeczowego akt i instrukcji kancelaryjnych28. W zwi¹zku z tym Referat Spo³eczno-Polityczny starostwa ostro³êckiego obejmowa³ odt¹d sprawy:
I. Polityczne:
1) zbierania materia³ów informacyjnych oraz opracowywania sprawozdañ
i wniosków z dziedziny ¿ycia politycznego, gospodarczego i spo³ecznego na
obszarze powiatu, w szczególnoci w zakresie:
a) ¿ycia legalnych stronnictw i stowarzyszeñ politycznych, dzia³alnoci
politycznej, gospodarczej i spo³ecznej wybitniejszych dzia³aczy oraz prowadzenie ich ewidencji,
b) dzia³alnoci organizacji nielegalnych i organizacji antypañstwowych,
26
27

Zob. Aneks nr 6, Wykaz odpraw, konferencji i zebrañ za III kwarta³ 1947 r.
Zarz¹dzenie Wojewody Warszawskiego z dnia 2 stycznia 1946 r. o wewnêtrznej organizacji i trybie urzêdowania starostów powiatowych oraz instrukcji kancelaryjnych i podziale
rzeczowym akt, Warszawski Dziennik Wojewódzki 1946, nr 1, poz. 2, 3 i 4.
28 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, L. O. Org. II-3-7/46, s. 1523.
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2) zagadnieñ administracyjnych, kulturalnych i gospodarczych o znaczeniu
politycznym na obszarze powiatu,
3) spraw emigracji i remigracji z punktu widzenia politycznego,
4) zebrañ, wieców i zjazdów o charakterze politycznym,
5) interpelacji poselskie,
6) opinii personalnych,
7) opracowania materia³ów statystycznych.
II. Bezpieczeñstwa publicznego:
1) wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Bezpieczeñstwa Publicznego,
2) spraw bezpieczeñstwa pañstwa:
a) asystencji wojskowych,
b) ochrony obiektów pañstwowych, rodków komunikacji i ³¹cznoci,
c) szpiegostwa, dywersji i sabota¿u,
3) zagadnieñ bezpieczeñstwa wynikaj¹cych z sytuacji gospodarczej, zwi¹zków zawodowych, bezrobocia i strajków, klêsk ¿ywio³owych itp.,
4) stanu wojennego,
5) stanu wyj¹tkowego i s¹dów doranych,
6) bezpieczeñstwa akcji wyborczych do cia³ ustawodawczych i samorz¹du,
7) przestêpczoci kryminalnej i inwigilacji,
8) materia³ów i wniosków dotycz¹cych stanu organizacyjnego Milicji Obywatelskiej pod wzglêdem rzeczowym i personalnym, dyslokacji oraz rodków
³¹cznoci z punktu widzenia potrzeb i bezpieczeñstwa, skarg, za¿aleñ,
odpraw komendantów MO.
III. Administracyjno-Spo³eczne:
1) rejestracji zwi¹zków i stowarzyszeñ,
2) potrzeb socjalnych,
3) zwi¹zków zawodowych,
4) prasy, wydawnictw i debitu pocztowego,
5) zebrañ, wieców i zgromadzeñ o charakterze spo³ecznym i zawodowym,
6) wspó³pracy z Urzêdem Informacji i Propagandy oraz Biurem Prasowym.
IV. Spo³eczno-Narodowociowe:
1) cudzoziemców, w szczególnoci dotycz¹ce wjazdu, pobytu, wyjazdu, azylu
i osiedlenia siê,
2) osób o nieustalonej przynale¿noci pañstwowej,
3) paszportów i przepustek zagranicznych,
4) mniejszoci narodowych (¯ydów i innych narodowoci).
Referat Administracyjno-Prawny obejmowa³ sprawy:
I. Ogólnoprawne:
1) spraw budowlanych i sanitarnych z punktu widzenia administracyjnoprawnego,
2) wyw³aszczeñ na cele obrony pañstwa, dróg l¹dowych i wodnych oraz kolei,
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opinii prawnych,
opinii w sprawach koncesji alkoholowych,
darowizn i fundacji.
Obywatelstwa i stanu cywilnego:
obywatelstwa (powiadczenia, uznania, nadania, utraty, pozbawienia, odzyskania, zwolnienia),
2) rehabilitacji,
3) przynale¿noci gminnej,
4) spisów ludnoci,
5) ewidencji i kontroli ruchu ludnoci (meldunki, rejestry, ksiêgi meldunkowe, itp.),
6) aktów stanu cywilnego,
7) nadawanie nazwisk dzieciom nieznanych rodziców,
8) zmiany nazwisk.
III. Porz¹dku publicznego:
1) dowodów osobistych,
2) przepisów porz¹dkowych z dziedziny policji komunikacyjnej (drogowej,
kolejowej, autobusowej, lotniczej, wodnej, portowej, itp.),
3) nadzoru organów MO nad wykonaniem przepisów porz¹dkowych z dziedziny policji budowlanej, ogólnej, zarz¹dzeñ odnonie porz¹dku w domach, lokalach, zabudowaniach, obejciach, ulicach itp.,
4) ³owieckie (obwody, spó³ki ³owieckie, ochrona zwierzyny),
5) kwest i zbiórek,
6) stra¿y lenych, polowych i ³owieckich,
7) nadzoru nad lokalami rozrywkowymi, szko³ami tañców,
8) zabaw, festynów, widowisk, filmów, odczytów,
9) biur detektywów, prób i podañ oraz zg³oszeñ,
10) ochrony moralnoci publicznej, zwalczania handlu kobietami i dzieæmi
oraz pornografii,
11) wiadectw: moralnoci, niekaralnoci, o stanie maj¹tkowym i wspólnoci
ma³¿eñskiej,
12) zwalczania w³óczêgostwa i ¿ebractwa,
13) poszukiwania osób w kraju i za granic¹,
14) godzin policyjnych,
15) Wiejskiej S³u¿by Porz¹dkowej,
16) podwód,
17) nieprawnych rekwizycji.
IV. Wyznaniowe:
1) wyznañ: rzymskokatolickiego, ewangelickiego, prawos³awnego, moj¿eszowego,
2) sekt,
3) bezwyznaniowych,
4) zmiany wyznañ,
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5)
V.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

cmentarzy.
Samorz¹dowe:
wyborów do organów samorz¹du powiatowego, gminnego, wójtów i so³tysów,
nadzoru nad samorz¹dem co do poruczonego zakresu dzia³ania,
powiatowych organów kolegialnych,
ewidencji sk³adów osobowych organów komunalnych,
szkolne,
zjazdów, konferencji burmistrzów, wójtów, so³tysów i sekretarzy gminnych,
7) nadzoru nad dzia³alnoci¹ komisji mieszkaniowych,
8) kwaterunków.
VI. Przesiedleñcze:
1) wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Repatriacyjnym i polityki przesiedleñczej,
2) ewidencji ludnoci bezdomnej, ma³orolnej i gospodarstw kar³owatych,
3) akcji uwiadamiaj¹cej i propagandy,
4) pomocy dla ludnoci przesiedlaj¹cej siê,
5) statystyki i sprawozdañ.
Referat Wodno-Prawny obejmowa³ sprawy:
1) zwi¹zków wa³owych,
2) spó³ek wodnych i melioracyjnych,
3) uprawnieñ wodnych,
4) rowów odp³ywowych,
5) przewozów rzecznych,
6) plantacji wikliny,
7) rybo³ówstwa.
Referat Karno-Administracyjny mia³ w swym zakresie sprawy:
1) orzecznictwa karnoadministracyjnego,
2) doranych nakazów karnych, ich ewidencji i kontroli,
3) egzekucji kar administracyjnych,
4) wiêziennictwa administracyjnego,
5) statystyki wykroczeñ administracyjnych,
6) wykroczeñ pope³nianych w innych powiatach.
Referat Przemys³owy obejmowa³ sprawy:
1) organizacji i kierownictwa ¿ycia przemys³owego na terenie powiatu,
2) potwierdzenia zg³oszeñ przemys³u wolnego,
3) zatwierdzenia projektów zak³adów przemys³owych,
4) rejestracji przemys³u rzemielniczego i koncesjonowanego,
5) zezwoleñ na przemys³ okrê¿ny,
6) przemys³u ludowego i cha³upniczego,
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organizacji rzemielniczych,
korporacji przemys³owych i zwi¹zków korporacji,
nauki w rzemiole i przemyle,
statystyki przemys³owej,
przedsiêbiorstw przewozowych,
taryf maksymalnych i cenników,
nadzoru nad zbiornikami pod cinieniem.

Wród zagadnieñ z zakresu Referatu Wojskowego znalaz³y siê:
1) sprawy dotycz¹ce poboru do wojska, a w szczególnoci:
a) rejestracji 17-letnich i rejestrów poborowych oraz list poborowych,
b) organizacji i przeprowadzenia poboru,
c) poszukiwania uchylaj¹cych siê od poboru lub wcielania oraz dezerterów,
d) powo³ania do zasadniczej s³u¿by wojskowej,
e) zwolnienia od obowi¹zku s³u¿by wojskowej i odroczeñ s³u¿by wojskowej
oraz ulg;
2) ewidencji i administracji rezerwistów, a w szczególnoci:
a) meldunków wojskowych,
b) powo³ania rezerwistów na æwiczenia,
c) zebrañ kontrolnych;
3) zasi³ków dla osób odbywaj¹cych s³u¿bê wojskow¹,
4) opieki na rodzinami osób powo³anych do s³u¿by wojskowej,
5) kwaterunków wojskowych,
6) wiadczenia na rzecz wojska w czasie pokoju  rodki przewozowe,
7) ewidencji zwierz¹t poci¹gowych i wozów z uprzê¿¹ oraz ewidencji pojazdów mechanicznych i rowerów, a w szczególnoci sprawy:
a) zwi¹zane ze spisem i przegl¹dem zwierz¹t poci¹gowych oraz wozów
i uprzê¿y,
b) ewidencji dowodów to¿samoci koni,
c) ewidencji pojazdów mechanicznych i rowerów;
8) rejestracji i ewidencji go³êbi pocztowych,
9) wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego (Powiatowe Rady
WF i PW),
10) mobilizacyjne wed³ug specjalnych instrukcji.
Referat Zdrowia obejmowa³ sprawy:
1) bud¿etowo-gospodarcze,
2) ewidencji s³u¿by zdrowia,
3) orodków zdrowia i medycyny zapobiegawczej,
4) szpitalnictwa,
5) szczepieñ ochronnych i zwalczania epidemii,
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6) nadzór nad stanem sanitarnym miast i wsi, nad wytwórniami i miejscami
sprzeda¿y, artyku³ami spo¿ywczymi, zak³adami pracy, stanem sanitarnym
cmentarzy, grzebaniem zmar³ych, ekshumacji i przewozem zw³ok, lokalami publicznymi,
7) sanitarno-obyczajowe,
8) wiadectw lekarskich, opinii i fachowych orzeczeñ lekarskich, komisji
emerytalnych i sanitarnych,
9) sprawy farmaceutyczne.
Zmiany w zakresie organizacji prac starostwa od 1947 r.
Pewne zmiany w dziedzinie organizacji i prac starostwa przyniós³ dekret
z 23 marca 1947 r. o zmianie organizacji i zakresie dzia³ania naczelnych
w³adz administracyjnych29. Na mocy okólnika Ministra Przemys³u i Handlu
z 27 czerwca 1947 r., który by³ pismem wykonawczym do dekretu, do wojewódzkich wydzia³ów przemys³owych w³¹czono sprawy administracji handlowej, obrotu ziemiop³odami, produktami zwierzêcymi i artyku³ami przemys³owymi30. Okólnikiem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 lipca 1947 r., który
równie¿ by³ aktem wykonawczym do wy¿ej wymienionego dekretu, we
wszystkich starostwach powiatowych województwa warszawskiego wydzielono z referatu aprowizacji i handlu podreferat handlu i przydzielono go do
referatów przemys³owych. W zwi¹zku z tym referaty aprowizacji i handlu
otrzyma³y nazwê referatów aprowizacji, a referaty przemys³owe  referatów
przemys³u i handlu31.
Zakres dzia³ania i szczegó³owy podzia³ czynnoci w referatach rolnictwa
i reform rolnych w starostwach powiatowych województwa warszawskiego
zosta³ wprowadzony na mocy zarz¹dzenia Wojewody Warszawskiego z dnia
26 marca 1947 r.32 Dzia³ania tych referatów dotyczy³y odt¹d spraw opieki
pañstwowej nad rolnictwem i przeprowadzenia reformy rolnej, a w szczególnoci by³y to sprawy zwi¹zane z przebudow¹ ustroju rolnego, sprawozdawczoci i statystyki z zakresu przebudowy ustroju rolnego, nieruchomoci
ziemskich wchodz¹cych w sk³ad Funduszu Ziemi, gospodarstw poniemieckich
i opuszczonych, dzier¿aw drobnych gospodarstw, pomocy kredytowej, przygotowania materia³ów do rozrachunków z nabywcami dzia³ek i inwentarzy,
29
30

Dz.U. z 1947 r., nr 31, poz. 130.
APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce 19441950, Okólniki i zarz¹dzenia wewnêtrzne 1947 r., sygn. 2, Okólnik Ministerstwa
Przemys³u i Handlu nr 18 z dnia 23 czerwca 1947 r. w sprawie organizacji Wydzia³ów Przemys³owych Urzêdów Wojewódzkich, s. 102.
31 Ibidem, Okólnik Wojewody Warszawskiego nr 12 z dnia 29 lipca 1947 r. do Starostów
Powiatowych województwa warszawskiego, L.O. Org. II. 2/8/47, s. 112.
32 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, s. 1212v.
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powiatowej komisji ziemskiej, spraw s¹dowych i hipotecznych, z przygotowaniem rolnictwa do potrzeb obrony pañstwa, produkcji rolnej i inne33.
W paragrafie 3 wyliczono kategorie spraw nale¿¹cych do referatów rolnictwa
i reform rolnych:
1) przygotowanie rolnictwa do potrzeb obrony Pañstwa, statystyka rolna,
p³ace i bezpieczeñstwo pracy w rolnictwie, handel rolniczy,
2) wspó³praca z organizacjami rolniczymi, spó³dzielczymi i owiatowymi,
3) przysposobienie rolnicze m³odzie¿y wiejskiej,
4) pomoc w zwi¹zku z klêskami ¿ywio³owymi,
5) sprawy dotycz¹ce produkcji rolnej i zwierzêcej,
6) sprawy dotycz¹ce rybactwa i ³owiectwa,
7) przemys³ oparty na produkcji rolinnej i zwierzêcej,
8) sprawy parcelacji i osadnictwa,
9) sprawy gospodarstw poniemieckich i opuszczonych,
10) uw³aszczenia drobnych dzier¿awców i nabywców z parcelacji,
11) sprawy scaleniowe,
12) sprawy zniesienia s³u¿ebnoci i podzia³u wspólnot,
13) klasyfikacja i szacunek gruntów w zwi¹zku z przebudow¹ ustroju rolnego,
14) powiatowe komisje ziemskie,
15) regulacja hipotek,
16) pomoc kredytowa rolnikom,
17) rachunkowoæ Funduszu Ziemi i innych funduszów,
18) ci¹ganie nale¿noci z tytu³u przebudowy ustroju rolnego,
19) sprawy nabywców parcel,
20) sprawy dzier¿aw,
21) sprawy melioracji rolnych w zwi¹zku z przebudow¹ ustroju rolnego,
22) sprawy umów dzier¿awnych przy przejciowej administracji,
23) sprawozdania i statystyka34.
Niektóre referaty by³y tworzone dla kilku powiatów ³¹cznie. Przyk³adem
tego by³o umiejscowienie siedziby Referatu Kultury i Sztuki w Przasnyszu
dla rejonów: Przasnysz, Maków i Ostro³êka, na co zreszt¹ narzeka³ starosta
ostro³êcki: Szwankuje dzia³alnoæ Referatu Kultury i Sztuki, z powodu obs³ugiwania tego referatu przez referenta urzêduj¹cego w Przasnyszu, a który
do dnia dzisiejszego do tutejszego starostwa siê nie zg³osi³35. Nowo utworzony Referat Samorz¹dowy dla powiatu ostro³êckiego równie¿ mia³ swoj¹ sie33
34
35

Ibidem, § 2, s. 12.
Ibidem, § 3, s. 12v.
APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Sprawozdanie Starosty Powiatu Ostro³êckiego na Zjazd Starostów Powiatowych w Gostyninie w dniach 2628 wrzenia 1947 r. za okres od 1 maja 1947 r. do 1 padziernika 1947 r.,
s. 62.
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dzibê przy Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. W grudniu 1947 r. zosta³y
zniesione w starostwach powiatowych woj. warszawskiego referaty odszkodowañ wojennych36.
W 1948 r. nast¹pi³y dalsze zmiany w wewnêtrznej organizacji starostw
powiatowych. Ostatecznie w sprawozdaniu za rok 1949 starosta ostro³êcki
stwierdza³ o podziale biur starostwa na 19 referatów i oddzia³ów, mianowicie:
Referat Ogólny, Bud¿etowo-Gospodarczy, Spo³eczno-Polityczny, Administracyjny, Wodno-Prawny, Karno-Administracyjny, Wojskowy, Przemys³u, Handlu, Opieki Spo³ecznej, Zdrowia, Weterynarii, Pomiarów, Kultury i Sztuki,
Owiaty Rolniczej, Dzia³ Rolnictwa i Reform Rolnych, Dzia³ Samorz¹du, Referat Budownictwa, Referat Ruchu i Dróg. W roku 1948 skasowany zosta³ Referat Aprowizacji. Z akcji likwidacyjnej referat ten uzyska³ absolutorium37.
Minister Administracji Publicznej okólnikiem nr 13 z dnia 12 lutego
1947 r. (l. dz. III. S. O. 815/47) zarz¹dzi³ zespolenie biur wydzia³ów powiatowych ze starostwami powiatowymi38, w zwi¹zku z czym Wojewoda Warszawski postanowi³ m.in. przenieæ sprawy samorz¹dowe zakresu poruczonego do
nowo utworzonego w starostwach powiatowych Dzia³u Samorz¹dowego, jak
te¿ wprowadziæ oddzieln¹ kontrolê pism tam wp³ywaj¹cych. Ponadto stwierdza³, i¿ nale¿y: 1. Zwiêkszyæ w razie potrzeby z posiadanych si³ pomocniczych starostw powiatowych personel kancelaryjny, 2. Utworzyæ przy kancelarii starostw halê maszyn  przeznaczaj¹c odpowiedni¹ iloæ maszynistek do
przepisywania pism Dzia³u Samorz¹dowego. Bezporedni nadzór nad prac¹
sprawuje kierownik kancelarii, podlegaj¹cy referentowi ogólnemu, 3. Zlikwidowaæ maszynistki przy poszczególnych referatach, z wyj¹tkiem referatów:
aprowizacji, odbudowy i ewentualnie zdrowia, o ile zachodzi istotna potrzeba
pozostawienia maszynistki w tym¿e referacie39.
Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych referatach Starostwa Powiatowego w Ostro³êce by³a ró¿na40. W sprawozdaniu przygotowanym na
zjazd w Gostyninie w dniach 2628 wrzenia 1947 r. starosta ostro³êcki,
mówi¹c o niedomaganiach w dzia³alnoci starostwa oraz jego przyczynach,
36 Ibidem, Pismo Urzêdu Wojewódzkiego Warszawskiego Wydzia³u Ogólnego z 17 grudnia
1947 r. do Starostów Powiatowych, nr O. Org. II 3/9/47, s. 3.
37 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce 19441950, Protoko³y z posiedzeñ Powiatowej Rady Narodowej w Ostro³êce 1950 r., sygn. 8a,
Sprawozdanie Starosty Powiatowego za rok 1949, z³o¿one na rozszerzonym plenum Powiatowej
Rady Narodowej w Ostro³êce w dniu 26 stycznia 1950 r., s. 2930.
38 Warszawski Dziennik Wojewódzki 1947, nr 1, s. 5.
39 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Pismo Urzêdu Wojewody Warszawskiego do Starostów Powiatowych z dnia 22 marca
1947 r. l. dz. nr O. Org. II-2/4-/47, s. 88v.
40 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Starostwo Powiatowe w Ostro³êce 19451950, Sprawy osobowe urzêdników i funkcjonariuszy ni¿szych 1947 r., sygn. 1, Wykaz pracowników Starostwa
Powiatowego w Ostro³êce wed³ug stanu na dzieñ 31 maja 1947 r., s. 1516; £¹cznie podane by³y
54 osoby.
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stwierdza³: 1. Brak obsady Referatu Spo³eczno-Politycznego z uwagi na
odejcie w miesi¹cu padzierniku urzêdniczki prowadz¹cej ten referat, 2. Referat Pomiarów nie przejawia prawie ¿adnej dzia³alnoci  przyczyna le¿y
w tym, ¿e znajduje siê w Soko³owie, do Ostro³êki nie przyje¿d¿a w wyznaczonych terminach. Powoduje to gromadzenie siê poczty i nadsy³anie z Urzêdu
Wojewódzkiego Warszawskiego ponagleñ [...]. Przyczyn¹ tych niedomagañ
jest brak fachowego personelu biurowego, jak równie¿ odpowiednich kandydatów na urzêdników41. Ponadto, jak podkreli³: Personel Starostwa  wiêkszoæ to uczniowie gimnazjum wieczorowego, materia³ surowy, po odbyciu praktyki odp³ywa. Na etacie Ministerstwa Administracji Publicznej  16 osób42.
Najprawdopodobniej z brakiem odpowiednio wykwalifikowanych urzêdników
boryka³ siê w tym czasie nie tylko powiat ostro³êcki, st¹d okólnik Ministra
Administracji Publicznej z 12 marca 1947 r., wed³ug którego stosunek urzêdników do interesantów nale¿y braæ pod uwagê przy awansach, a urzêdnicy
powinni stosowaæ jak najwiêksze u³atwienia43.
Wydaje siê, ¿e wspó³praca starostwa z urzêdami i w³adzami niezespolonymi uk³ada³a siê w latach 19441950 w powiecie ostro³êckim raczej dobrze.
wiadczy o tym wiele adnotacji starosty przy ró¿nych okazjach, m.in.:
Wspó³praca Starostwa z innymi urzêdami uk³ada siê dobrze. O wszelkich
zarz¹dzeniach w³adz, maj¹cych ogólne znaczenie, Starostwo jest powiadamiane przez urzêdy. Wspó³praca organów bezpieczeñstwa i MO ze Starostwem  dobra. Lepsza jest nawet wspó³praca z organami bezpieczeñstwa ni¿
z MO. Pewne niedoci¹gniêcia ze strony organów MO s¹ usuwane w drodze
porozumienia siê miêdzy Starostwem a MO. Komenda Powiatowa MO zaprasza Starostê na odprawy Komendantów posterunków MO44. Starosta ostro³êcki najprawdopodobniej s³usznie zauwa¿a³, i¿ nast¹pi³ pewien przerost organizacji spo³ecznych, na czele których musia³ stan¹æ: Narzuca siê Starocie
ró¿ne sprawy, mo¿e nawet bardzo wa¿ne, ale niemo¿liwe na razie do wykonania, za które Starostowie s¹ odpowiedzialni45.
41 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Sprawozdanie Starosty Powiatu Ostro³êckiego na Zjazd starostów powiatowych
w dniach 2628 wrzenia 1947 r. za okres od 1 maja 1947 r. do 1 padziernika 1947 r., s. 62.
42 Ibidem, Protokó³ ze Zjazdu starostów powiatowych województwa warszawskiego, odbytego w dniu 2728 kwietnia 1947 r. w Gostyninie, s. 71v.
43 Ibidem, Okólnik nr 2 Ministra Administracji Publicznej z 12 marca 1947 r. do wojewodów, prezydentów m. st. Warszawy i £odzi, starostów oraz prezydentów miast stanowi¹cych
powiaty miejskie, s. 99v. Okólnik ten przes³a³ ostro³êcki starosta powiatowy do zarz¹dów
wszystkich gmin 7 kwietnia 1947 r. do wiadomoci i cis³ego przestrzegania  ibidem, s. 9.
44 Ibidem, Sprawozdanie Starosty powiatu ostro³êckiego na Zjazd starostów powiatowych
w dniach 2628 wrzenia 1947 r. za okres od 1 maja 1947 r. do 1 padziernika 1947 r., s. 60v.
Na tym samym zjedzie starosta poinformowa³ o niew³aciwym zachowaniu cz³onków MO
w postêpowaniu i kontaktach z ludnoci¹. Zob. ibidem, Protokó³ za Zjazdu starostów powiatowych
województwa warszawskiego, odbytego w dniu 2728 kwietnia 1947 r. w Gostyninie, s. 71v.
45 Ibidem, s. 71v.
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Du¿o informacji zawiera³o sprawozdanie za rok 1949 z³o¿one na rozszerzonym Plenum Powiatowej Rady Narodowej w Ostro³êce w dniu 26 stycznia
1950 r. Czytamy w nim: Obsada personalna Starostwa uleg³a poprawie.
W kilku referatach obsady uzupe³niano nowymi pracownikami. Na kursach
organizowanych przez Urz¹d Wojewódzki lub Ministerstwo przeszkolono
6 osób. W Wy¿szym Studium Korespondencyjnym szkoli siê 6 pracowników.
W roku 1949 przeprowadzono 57 zebrañ szkoleniowych na tematy fachowe
i spo³eczno-polityczne. W II kwartale szkolenie spo³eczno-polityczne przeprowadzi³a Powiatowa Rada Zwi¹zków Zawodowych. Kursy te i konferencje
podnios³y poziom fachowy i wyrobienie spo³eczno-politycznego pracowników
Starostwa. Przygotowanie fachowe i przydatnoæ w s³u¿bie pracowników Starostwa nale¿y uznaæ za zadawalaj¹ce. W ci¹gu roku kilku pracownikom
poprzez awansowanie poprawiono warunki materialne. Jednak odp³yw pracowników do innych biur trwa nadal z powodu ró¿nicy w p³acach, przy czym
kancelaryjni pracownicy Starostwa s¹ zbyt nisko op³acani. Wskutek tego
najzdolniejsze jednostki s¹ kaperowane przez inne instytucje mog¹ce zapewniæ lepsze warunki pracy. Pracowników w starostwie jest 58. W roku 1949
by³y zmiany na stanowisku kierowników referatów: Spo³eczno-Politycznego,
Opieki Spo³ecznej, Handlu, Kultury i Sztuki i na stanowisku inspektora
kontroli wewnêtrznej46. Zorganizowano kilka konferencji dla referatów
gminnych, przeprowadzono 6 kontroli gmin, 3 czêciowe i 12 dorywczych. Od
marca 1949 r. wprowadzono roki urzêdowe, polegaj¹ce na za³atwianiu
spraw poza siedzib¹ urzêdu. Wojewoda wyznaczy³ nastêpuj¹ce miejscowoci
i terminy: Czerwin  roda po pierwszym ka¿dego miesi¹ca dla gmin Piski
i Czerwin, Goworowo  wtorek po pierwszym dla gminy Goworowo, Myszyniec  czwartek po piêtnastym dla gmin Myszyniec i Czarnia. Nastêpnie
starosta zdawa³ szczegó³owe sprawozdanie z dzia³alnoci za rok 1949 poszczególnych referatów starostwa47.
W gminach organem wykonawczym by³ wójt. Z racji pe³nienia swej funkcji sta³ on równie¿ na czele zarz¹du gminnego (tak¿e organu wykonawczego).
Stosunkowo wa¿n¹ rolê w gminie odgrywali sekretarze gminni. Wójt za³atwia³ jednoosobowo i pod osobist¹ odpowiedzialnoci¹ wszelkie czynnoci organów gminy, dzia³aj¹c jako organ wykonawczy samorz¹du i organ administracji
ogólnej48. Tworzone w powiecie so³ectwa z so³tysami na czele stanowi³y jednostki pomocnicze w gminach.
Wójtowie i sekretarze gminni uczestniczyli w zebraniach, konferencjach
i odprawach organizowanych przez starostê ostro³êckiego49. Tematem od46 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce 19441950, Protoko³y z posiedzeñ PRN w Ostro³êce, sygn. 8a, s. 30.
47 Ibidem, s. 3039.
48 J. Szreniawski, Gmina i samorz¹d wiejski w Polsce w latach 1944-1983, [w:] H. Brodowska (red.), Gmina wiejska i jej samorz¹d, Warszawa 1989, s. 648.
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praw by³y czêsto sprawy usprawnienia ci¹gania podatku gruntowego oraz
sposoby i terminy wp³acania tego¿ podatku, sprawy bud¿etów gmin, administracyjne i ogólnogospodarcze50. Personel gminy pozostawia³ niestety du¿o
do ¿yczenia: Powiat ostro³êcki posiada tylko w trzech gminach sekretarzy
samorz¹dowców, którzy posiadaj¹ odpowiednie przygotowanie do pe³nienia
swoich funkcji, reszta to pracownicy bez praktyki samorz¹dowej, wzglêdnie z
ma³¹ praktyk¹ samorz¹dow¹ i ma³ymi kwalifikacjami. Personel gminy rekrutuje siê przewa¿nie z miejscowej ludnoci. Przenoszenie dla dobra s³u¿by
jest utrudnione ze wzglêdów materialnych pracowników gminnych, którzy
oderwani od miejsca swego zamieszkania rezygnuj¹ z pracy, motywuj¹c swe
stanowisko brakiem odpowiedniego wynagrodzenia, z którego dochód nie
wystarcza na utrzymanie51 .
W pierwszych latach powojennych nie wszyscy chcieli pe³niæ funkcje
samorz¹dowe, pomimo otrzymywanego za to wynagrodzenia52 . Przyk³adowo
Czes³aw Samsel, so³tys wsi ¯mijówek Mans gm. Piski, skierowa³ do starosty
pismo nastêpuj¹cej treci: Proszê o zwolnienie mnie ze stanowiska so³tysa,
gdy¿ na tym stanowisku urzêdujê ju¿ d³u¿ej ni¿ cztery lata, a gospodarstwo
by³o zniszczone przez dzia³ania wojenne w 100%53 .
Organem wykonawczym stoj¹cym na czele Zarz¹du Miejskiego gmin
miejskich miast niewydzielonych z powiatowych zwi¹zków samorz¹dowych
by³ burmistrz. Pierwszym po wojnie burmistrzem Ostro³êki zosta³ Konstanty
Piotrowski, wybrany 9 wrzenia 1944 r. w Czerwinie. Jego kandydaturê
zaproponowa³ dr Józef Psarski. Na zastêpcê burmistrza wybrano natomiast
Antoniego Gosiewskiego. Po rezygnacji Konstantego Piotrowskiego54 w dniu
20 lutego 1945 r. podczas sesji Rady Miejskiej do pe³nienia tej funkcji wyznaczono Stefana Urbañskiego  bêd¹cego cz³onkiem PPR mieszkañca wsi Borawe. W nocy z 21 na 22 lutego zosta³ on zabity przez odzia³ zbrojny dowodzo49
50

Zob. Aneks nr 6, Wykaz odpraw, konferencji i zebrañ za III kwarta³ 1947 r.
APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego starostwa powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
sygn. 3, Protokó³ z odprawy wójtów i sekretarzy gmin powiatu ostro³êckiego, odbytej w dniu
5 maja 1947 r. w Ostro³êce, s. 147150.
51 Ibidem, Sprawozdanie Starosty Powiatu Ostro³êckiego na Zjazd Starostów Powiatowych w dniach 2628 wrzenia 1947 r. za okres od 1 maja 1947 r. do 1 padziernika 1947 r.,
s. 61v62.
52 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce 19441950, Okólniki i zarz¹dzenia wewnêtrzne 1947 r., sygn. 2, Okólnik nr 42 Ministra
Administracji Publicznej z 10 czerwca 1947 r., L. dz. III. S. O. 2828/47 (tu: normy wynagrodzenia dla so³tysów); zob. te¿ ibidem, Pisma w sprawie dzia³alnoci gmin powiatu Ostro³êka, sygn.
39, Wynagrodzenia dla so³tysów 1948 r., s. 21.
53 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Starostwo Powiatowe w Ostro³êce 19441950, Wybory wójtów i so³tysów 19481949, Pismo Samsla Czes³awa z dnia 27 grudnia 1948 r. do Starosty
Powiatowego w Ostro³êce, s. 3; ibidem, teczka nr S. II. A-1/49, Wybory wójtów i so³tysów, s. 1,
1v, 2 (wybory te mia³y miejsce w powiecie ostro³êckim w okresie od stycznia do kwietnia 1948 r.).
54 Zob. J. Kijowski, Konstanty Piotrowski (18951965), Ratusz Ostro³êcki z grudnia
1997, nr 11, s. 10.
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ny przez Stanis³awa Jakackiego ps. D¹b55. Po okresie dwumiesiêcznego
wakatu na stanowisko burmistrza w dniu 28 kwietnia 1945 r. Miejska Rada
Narodowa wybra³a Antoniego Bogunieckiego, a na wiceburmistrza Wiktora
Za³êskiego. Po atakach na Antoniego Bogunieckiego pod koniec 1947 r. z³o¿y³
on rezygnacjê 10 lutego 1948 r.56 W tej sytuacji nowym burmistrzem zosta³
Franciszek Ogonowski, cz³onek Zarz¹du Miasta z ramienia PPS, który urzêdowa³ od 14 lutego 1948 r. do 1 padziernika 1951 r., przy czym od 1 sierpnia
1950 r. by³ ju¿ przewodnicz¹cym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Wiceburmistrz Wiktor Za³êski pozosta³ bez zmian na swym stanowisku.

Zakoñczenie
Powiat ostro³êcki to typowy powiat redniej wielkoci, a kwestie organizowania powojennych w³adz lokalnych wygl¹da³y tu podobnie jak w innych
powiatach województwa warszawskiego. Starosta ostro³êcki, tak jak i pozostali starostowie, mia³ obowi¹zek brania udzia³u w zjazdach i naradach starostów organizowanych przez wojewodê warszawskiego, gdzie przedstawiano
sprawozdania z dzia³alnoci w formie pisemnej i ustnej. Sprawozdania te
stanowi¹ wa¿ne ród³o wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu organów powiatowych w pierwszych latach po zakoñczeniu II wojny wiatowej. W niniejszym opracowaniu zosta³ odtworzony proces organizowania w³adz powiatowych w powiecie ostro³êckim w drugiej po³owie lat 40 XX w. Uwagê
powiêcono strukturze w³adz powiatowych, identyfikacji poszczególnych referatów wchodz¹cych w sk³ad starostwa oraz ich zadaniom, jak równie¿ identyfikacji osób w starostwie pracuj¹cych. Organizacja w³adz powiatowych
w powiecie przebiega³a stosunkowo szybko i w zasadniczych kwestiach nie
odbiega³a od kszta³towania siê równoleg³ych w³adz powiatowych na terenie
województwa warszawskiego.
Przejawem postêpuj¹cej od 1948 r. stalinizacji polskiego ¿ycia publicznego sta³o siê uchwalenie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej57. Struktura administracyjna pañstwa
uleg³a daleko id¹cym przeobra¿eniom58. Wprowadzono do polskiego systemu
55 J. Kijowski, Stefan Urbañski (18981945), burmistrz Ostro³êki (2022 lutego 1945 r.),
Ratusz Ostro³êcki z wrzenia 1998, nr 4 (15), s. 17.
56 Dzia³alnoæ Miêdzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostro³êce w 1945 r. Materia³y
archiwalne, opr. J. Kijowski, Zeszyty Naukowe Ostro³êckiego Towarzystwa Naukowego 1998,
z. 12, s. 281297.
57 Dz.U. z 1950 r., nr 14, poz. 130; P. Samu, Tradycje samorz¹du terytorialnego w Polsce
XIXXX w., [w:] Tradycja i wspó³czesne odmiany samorz¹dnoci. Politea, Zeszyty Naukowe Szko³y
Wy¿szej im. Paw³a W³odkowica w P³ocku 1999, z. 11, s. 44; E. Nowacka, Samorz¹d terytorialny
w systemie w³adzy publicznej w Polsce. Studium politycznoprawne, Wroc³aw 1994, s. 3242.
58 APW, Oddzia³ w Pu³tusku, Powiatowa Rada Narodowa i Wydzia³ Powiatowy w Ostro³êce
19441950, Organizacja i tryb urzêdowania by³ego Starostwa Powiatowego w Ostro³êce 1947 r.,
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organów terenowych zasady zaczerpniête z wzorca radzieckiego59, a wraz
z przyjêciem nowych rozwi¹zañ ustrojowych dosz³o do likwidacji samorz¹du
terytorialnego, którego tradycja w polskim pañstwie by³a szczególnie bogata.
Na reaktywacjê samorz¹du terytorialnego przysz³o Polakom d³ugo czekaæ60.
Powo³anie dualistycznego modelu administracji terenowej w latach 40. mo¿na t³umaczyæ ró¿nymi wzglêdami. Byæ mo¿e rozwi¹zania nawi¹zuj¹ce do
czasów miêdzywojnia by³o podyktowane wzglêdami taktycznymi ówczesnych
decydentów dzia³aj¹cych z polecenia w³adz rosyjskich.

Summary
Organization of functioning of a Starost and Starost
administrative unit authorities in the period of 19441950.
The example of Ostro³êka administrative unit
Key words: administrative unit, self government, administration, starost, starost authorities.

The article presents the organization and functionning of Ostro³êka administrative unit (starost) during the first years after the World War II.
District of Ostro³êka was a typical, medium-sized administrative unit, where
events in the post war organization of local authorities looked the same as in
the other administrative units in Warsaw voivodship. The starost of Ostro³êka like other heads of such administrative units was obliged to take part in
varied conferences and meetings organized by voivodship authorities where
he presented his reports on the activities and undertakings of the local
administrative boards. The reports collected in Warsaw archive are a very
important source of knowledge about the organization and undertakings of
starost authorities during the period of 19441950.
With the Stalinization of the Polish political life and the Act of 20 March
1950 the Polish administrative structure has undergone far-reaching changes. Real self-government was liquidated. A Soviet model and principles of
local authorities was applied into the Polish reality. We had to wait long for
the reactivation of local government despite the fact of having deep roots of
self-government in the Polish history.
sygn. 3, za³¹cznik nr 1 do Protoko³u zjazdu przewodnicz¹cych powiatowych rad narodowych
i starostów powiatowych województwa warszawskiego w dniu 2628 wrzenia 1947, J. Starociak, Rady narodowe i administracja ogólna, s. 130.
59 Na temat zmian organizacji administracji lokalnej w Polsce zob. E. Sokalska, Organizacja administracji lokalnej w Polsce w latach 19501956, Studia Prawnoustrojowe 2006, nr 6,
s. 193201.
60 O organizacji administracji w Polsce zob. J. Dobkowski, Organizacja i funkcjonowanie
administracji publicznej, Olsztyn 2004; S. Gajewski, K.M. Nawacka, Historia ustroju Polski
9661989, Olsztyn 2002, s. 178182.
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Historical Development
of Interception Legislation
in the Slovak Republic
In the period before 1989 interception was not regulated by any legislative enactment in the Slovak Republic. Employees of the Ministry of Interior
carried out interception tasks by intelligence service technology, based on
internal normative acts. Such internal normative acts were secret and made
available only to a limited number of individuals. Interception was not performed in conformity with any law, and its results could not be used as
evidence in criminal proceedings1. Interception legislation was introduced
only in the post-1989 period.

Historical Development of Interception Legislation
in Criminal Proceedings
The development of interception legislation was influenced by social,
political, and economic changes in Slovakia and also by changes in its legal
system. In the context of these changes shaping the transformation of Slovakia to a democratic society respecting fundamental rights and freedoms,
however, some negative effects occurred, as well. The negative impact in the
area of criminal law was connected with the new forms of criminal activities,
organized crime and penetration of international organized crime into the
country. Legislators responded to this situation by introducing the new institutes of law. One of them was telephone interception, that was first defined
in § 88 of Act 178/1990 Zb., amending the Code of Criminal Procedure
(hereinafter: Act 178/1990), entering into effect on 1 July 19902.
1 For details see D. Povolný, Operatívní technika v rukou StB, Praha, [online]
<www.mvcr.cz/udv/cystavy/vystava 1/1 odp.html>, (quoted 2012-08-18).
2 T. Sokol, Odposlech, Státní zastupitelství 2008, VI, è. 10, p. 16.

182

Jozef Èenté

Legal requirements of telephone inteception included the following:
a) instigation of criminal prosecution,
b) specifying the extent of criminal acts,
c) special regime for granting interception orders,
d) determination of the time limit for lawful telephone interception,
e) fact-finding significant for the prosecution.
Under the provisions of § 88 (1) of Act 178/1990, telephone interception
was possible subject to the instigation of criminal prosecution. Under the
then legislation, instigation of criminal prosecution was the funadamental
condition for taking evidence in compliance with Title Five of the Code of
Criminal Procedure. It needs to be noted here that telephone wiretapping
was not a lawful procedure before the instigation of criminal prosecution.
Another stipulation concerning interception was the limited scope of
criminal offences defined as especially serious intentional crimes (§ 41(2) of
the Criminal Code) or other criminal ofences in which prosecution was required by a promulgated international treaty. Under § 88 (3) of Act 178/1990,
telephone interception was lawful also in other criminal offences, provided
that the telephone subscriber consented, and that criminal proceedings were
already being conducte for such other criminal offence.
Telephone interception could be ordered by the presiding judge, and
during preliminary proceedings, by the prosecutor. Under the provisions of
§ 88 (3) of Act 178/1990, telephone interception could be ordered by the
bodies active in criminal proceedings3 only with the consent of the subscriber
of the intercepted telephone line in case of criminal offences other than those
stipulated in § 88 (1).
The provisions of § 88 (2) of Act 178/1990 specified the particulars of
a written order to intercept telephone communications, namely: written
form, justification, determining the time limit for interception (with the
duration not precisely specified by the Act). The interception was secured by
the national police (called the National Security Corps). The mandatory
condition of a telephone interception order was the existence of reasonable
cause for establishing the facts significant for the criminal proceedings. Under the Code of Criminal Procedure interception of telephone communications between the defence counsel and the accused person was not permitted.
Using the record of intercepted telephone communication as a piece of
evidence was subject to several conditions laid down in the Act. A report was
required containing the information of the place, time, legal grounds and
contents of the record, and the record provider.
The provisions of § 88 were amended by Act 558/1991 Zb. amending
the Code of Criminal Procedure and the Act on the protection of
3 The bodies active in criminal proceedings defined by § 12 (1) of Act 178/1990 included
the court, the prosecutor, the investigator and the police.
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state secrets (hereinafter: Act 558/1991), entering into effect on 1 January
1992. The Act expressly excluded interception of telephone communications
between the defence counsel and the accused as inadmissible. The Act introduced the duty to inform the organization in charge of the telecommunications network operation in the district in which the interception was to be
effected, of the order and the time limit for interception. Iterception was
made by a police authority.
Lawful interception under § 88 was further amended by Act 247/1994 Z.z.,
amending the Code of Criminal Procedure (hereinafter: Act 247/1994),
entering into effect on 1 October 1994.
This amendment brought several changes to § 88 of the Code of Criminal Procedure. First of all the range of interception was extended also to
other forms of telecommunications services in addition to telephone interception, e.g. to telefax services. Legislatively this change found its reflection in
changing this institute into intercepting and recording telecommucations
operation; and accordingly, the term interception of telephone communications formerly used in § 88 of the Criminal Code was replaced by interception and recording of telecommunications operation.
At the same time, the provisions of 88 (1) extended the range of criminal
offences in which interception was permissible in criminal proceedings. More
specifically, in § 88 (1) a reference was made in footnote No. 2 to § 2 to Act
of the National Council of the Slovak Republic No. 249/1994 Z.z. on
combating legalization of the proceeds of most serious crime, organized crime, in particular, and amending some other laws (hereinafter: Act 249/1994)4.
In relation to changes in § 88 (1) of the Code of Criminal Procedure, the
term criminal prosecution was replaced by the term criminal proceedings.
Another change stipulated by Act 247/1994 limited lawful interception
and recording telecommunications operation by the term of not more than
six months. This time limit could be extended by another six months by the
presiding judge of a panel, and in case of preliminary proceedings, by the
prosecutor.
By a further change it was possible to order and to effect interception
and recording of private communications in criminal offences other than
those defined in § 88 (1) by a body active in criminal proceedings (with the
consent of the telephone subscriber).
Act 247/1994 also stipulated the conditions of lawful use of the recording
as evidence in criminal matters other than those for which the interception
4 Under § 2 (1) of Act 249/1994, the Act was applicable in cases serving to prevent, detect
and penalize the conduct of individuals or legal entities intending to legalize the proceeds of
crimes defined in para. 2 and other crimes, where the value of the subject matter of such
legalization was very high and it was intended or used for the purpose of committing a crime.
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was ordered. It was admissible where the criminal proceedings were conducted also in the criminal matter for an offence defined in § 88 (1) of the Code
of Criminal Procedure, or where the subscriber of the intercepted telephone
line so agreed.
At the same time, this Act also provided for the conditions under which
the record of intercepted communication was to be destroyed. Such procedure applied to cases where the interception and recording did not produce any
facts relevant to the ctriminal proceedings. The recording so obtained was to
be destroyed in accordance with the shredding regulations binding on the
relevant body active in the criminal proceeding.
By Act 272/1999 Z.z. amending Act 141/1961 Zb. governing criminal
procedure (the Code of Criminal Procedure) as amended, entering into effect
on 1 November 1999, the provisions of § 88 (4) were reformulated as for the
person making the report.
The provisions of § 88 of the Criminal Code were also amended by Act
366/2000 Z.z., amending Act 141/1961 Zb. on criminal proceedings
(the Code of Criminal Procedure) as amended (hereinafter: Act 366/2000),
entering into effect on 3 November 2000.
Generally it may be mentioned that one of the reasons for amending
the Code of Criminal Procedure was the adoption of Act No. 367/2000 Z.z. on
the protection against legalization of the proceeds of crime, amending also
some other laws (hereinafter: Act 367/2000), entering into effect on 1 January 2001. This Act repealed the provisions of § 2 of Act 249/1994 listing the
criminal offences in which the bodies active in the criminal proceedings
could apply some of the institutes defined in the Code of Criminal Procedure
in detecting crime and prosecuting the offenders. Interception and recording
of telecommunications operation was one of such institutes. As of the effective date of Act 367/200, the application of interception and recording of
relecommunictions operation by the bodies active in criminal roceedings
could be limited because Act 367/2000 did not contain any provisions similar
to those of § 2 of Act 249/1994. Therefore, this institute was restated by Act
366/20005, which also extended the list of criminal offences in which interception and recording of telecommunications operation could be ordered,
more specifically, e.g. in cases of corruption and abuse of power by public
official (under § 158 of the Criminal Code).
These changes also concerned the entity entitled to issue an order to
intercept and record telecommunications operation. In case of the procedure
under § 88 (1) of the Code of Criminal Procedure such order could be issued
by the judge, or the presiding judge of a panel, and in preliminary proceedings, the judge on the prosecutors proposal.
5 P. tift, Posledná novela Trestného poriadku  zákon è. 366/2000 Z. z., Justièná revue
2001 (53), è. 1, p. 54.
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From the legislative point of view, it may be noted that this enactment
was marked by legislative inconsistencies. More specifically, as of 3 November
2000, when Act 366/2000 came into effect, the prosecutor lost the authority to
issue orders to intercept and record telecommunications operation under § 88
(1) of the Code of Criminal Procedure. On the other hand, however, the
prosecutor could order interception and recording of telecommunications operation with the consent of the subscriber of the telephone line under interception or recording surveillance (§ 88 (3) of the Code of Criminal Procedure).
This legislation was not in agreement with the case law of the European
Court of Human Rights, under which interception of communications with
the consent of the subscriber of the intercepted telephone line without
a court order was in conflict with the Convention6.
Another change introduced by Act 366/2000 concerned justification of the
order to intercept and record telecommunications operation. Reasons needed
to be given for each telephone line, and the order was required to specify the
person to which the order applied. Such orders were considered classified
documents containing matters of state secret. This legislative eneactment
emphasized the need to secure secrecy in cases of interception and recording
of telecommunications operation in conformity with Act of the National Coucil of the Slovak Republic No. 100/1996 Z.z. on the protection of state
secrets, service secrets, cryptographic security of information, and amending
the Criminal Code, as amended. By reasons of ensuring efficiency of this
institute and its secrecy, the results of interception could be lawfully used
only after all the technical measures securing interception and recording of
telecommunications operation have been accomplished.
Under Act 366/2000, the conditions for recording the telecommunications
operation to be used as evidence in criminal proceedings were more precisely
defined. A written report was required to be attached together with the
information concerning the place, time and legal ground of interception.
Verbatime record of the telecommunication message, which was not kept
confidential, was included into the files of the case. This report was signed
by the authority that made the record. As assessed by expert literature
concerning the Amended Code of Criminal Procedure, the list of the means
of evidence was supplemented by the conditions under which evidence could
be obtained in a lawful manner. It was only with this Act, that the fruits
from the poisonous tree doctrine known from the Anglo-American legal
system7 was introduced into our legal system.
6 See A. v. France of 23 November 1993 and M.M. v. the Netherlands of 8 April 2003 as
appropriate.
7 I. Ivor, Obrazovo zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní, [in:]
Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou súèasou Teoretické a praktické
problémy dokazovania konanej dòa 15.12.2008, Bratislavská vysoká kola práva, Bratislava
2008, p. 71. See § 88 (4) of Act 336/2000 and § 89 (2) of Act 422/2002.
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At the same time, the Code of Criminal Procedure specified in greater
detail the conditions in relation to the entity carrying out interception and
recording of telecommunication activities as the relevant body of the Police
Corps (Office of the Cirminal and Financial Police Administration of the
Presidium of the Police Corps).
The provisions of § 88 of the Code of Criminal Procedure further then
amended by Act No. 422/2002 Z.z., amending Act No. 141/1961 Zb. on
criminal proceedings (the Code of Criminal Procedure), as amended,
amending some other laws (hereinafter: Act 422/2002), entering into effect on 1 October 2002.
Act 422/2002, § 12 (13) of the Code of Criminal Procedure laid down in
intercepting and recording telecommunication activities, the means of information technology used for the purposes of criminal proceedings shall mean
electronic, radiotechnical, phototechnical, optical, mechanical, chemical
and other technical devices and equipment or their sets used in a covert
manner. This was for the first time that the lawful operative technology
was defined that could be used as a means of evidence in criminal proceedings (§ 89 (2) of the Code of Criminal Procedure)8.
By Act 422/2002 the term telecommunications operation was changed to telecommuniactions activities. Under § 2 of Act 195/2000 Z.z. on
telecommunications telecommunication activities mean establishing and
operating telecommunications equipment, establishing and operating telecommunications network and providing telecommunications services.
A significant change resulting from Act 422/2002 was that an order to
intercept and record telecommunications activities could be issued already
before the instigation of criminal prosecution. In this context, it may be
noted that this legislative enactment did way with with the differing views
as for the application of § 88 (1) of the Code of Criminal Procedure which
was inconsistent with § 88 (2) of the Code of Criminal Procedure9.
In essence the problem rested in the fact that the provisions of § 88 (1)
of the former Code of Criminal Procedure provided for the application of this
institute in full throughout the entire criminal proceedings. On the other
hand, the úprovisions of § 88 (2) of the Code of Criminal Procedure authorized the prosecutor to propose to the judge to issue the order to intercept
and record the telecommunications operation only during preliminary proceedings (and not throughout the entire criminal proceedings). Other reasons
for impossible application of the procedure under § 88 (1) of the Code of
Criminal Procedure throughout the entire criminal proceedings (thus also
8 J. Ivor, Moderné dôkazné prostriedky odha¾ovania a dokumentovania kriminality, Karlovarská právní revue 2010 (6), è. 4, p. 66.
9 Cf. for example: E. Valko, M. Timcsák, Odpoèúvanie a záznam telefonických rozhovorov
a otázky s tým súvisiace, Justièná revue 2002 (54), è. 5, p. 46.
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before before starting criminal prosecution), existed due to the provisions of
§ 158 and § 26 of the Code of Criminal Procedure.
Under § 158 (4) of the Code of Criminal Procedure To verify the information concerning the facts that indicate the commission of a criminal offence and other motions for criminal prosecution, a prosecutor, an investigator
and a police body shall secure the necessary materials and explanations,
identify and secure the clues of criminal offences; however, they are not be
entitled, before the instigation of criminal proceedings, to enagage in any
acts defined under the Title Four and Title Five of the Code of Criminal
Procedure except in cases of urgent or unrecurring acts or acts under § 113,
113a and 114. Interception and recording telecommunications operation10
were not included among such acts.
In addition, reference should be made to the provisions of § 26 of the
Code of Criminal Procedure defining jurisdiction of the courts and procedures within preliminary proceedings (however, not before the instigation of
criminal prosecution). Due to legislative absence of court procedures before
the commencement of criminal prosecution, the procedure under § 88 (1) of
the Code of Criminal Procedure was, in fact, inapplicable in this stage of
criminal proceedings.
On these grounds, the provisions of § 88 (2) of the Code of Criminal
Procedure had to be changed by Act 422/2002 so that the order to intercept
and record telecommunications activities could be issued in writing prior to
criminal prosecution or during preliminary proceedings by a judge acting on
a proposal by a prosecutor or, in the proceedings before the court, by a judge
or by the presiding judge of a panel also in absence of such proposal.
Through this Act also the subject-matter jurisdiction in relation to the
judge in criminal proceedings was established. Under § 26a of the Code of
Criminal Procedure, the order to intercept and record telecommunications
activities prior to the instigation of criminal prosecution and during the
preliminary proceedings was within the juritsdiction of the relevant Regional Court or the Higher Military Court in the district within the jurisdiction
of the prosecutor who made the relevant proposal. In addition, the Code of
Criminal Procedure made it possible for the prosecutor to issue such order in
urgent cases. The order issued by the prosecutor required confirmation by
the judge within 24 hours, otherwise the order became void. The information
obtained upon the order issued by the prosecutor but not confirmed by the
judge was inadmissible as evidence in criminal proceedings and had to be
destroyed without delay in the proescribed manner.
It may also be mentioned that under Act 422/2002, interception and
recording of telecommunications activities between the defence counsel and
10

Cf. for example: ibidem.
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the accused were permissible under different circumstances. Generally, where it was found that during interception and recording of telecommunicationc activities the accused communicated with his/her defence counsel, the
information obtained in this manner could not be used for the purposes of
criminal proceedings and had to be destroyed without any delay. Such information could only be used in a different matter in which the defence counsel
was not representing the accused11. Before applying this procedure, the body
active in criminal proceedings had to make careful considerations on whether the conditions required by law were satisfied so that the information
obtained in this manner could be used as evidence.
The next important change concerning § 88 of the Code of Criminal
Procedure as a result of the effects of Act 422/2002 was that interception and
recording of telecommunications activities were permissible with the consent
of the subscriber of the intercepted or recorded telecommunications equipment.
Legislative provisions contained in the Code of Criminal Procedure before the adoption of Act 422/2002 (before 1 October 2002) allowed the body
active in criminal proceedings (i.e. the prosecutor, investigator or the police
body) to order, during preliminary proceedings, interception and recording of
telecommunications operation with the consent of the subscriber of the intercepted or recorded telephone line if the criminal proceedings were held for
the criminal offence not listed in § 88 (1) of the Code of Criminal Procedure.
Through Act 422/2002, the legal situation changed. For the purposes of
promoting judicial supervision concerning respect for fundamental rights
and freedoms, it was provided that in criminal proceedings conducted for
intentional criminal offences other than those defined in § 88 (1) of the Code
of Criminal Procedure, the judge was authorized to issue, upon proposal by
the prosecutor, (before instigation of criminal prosecution and during preliminary proceedings), an order to intercept and record telecommunications
ativities. This procedure was possible only with the consent of the subsctiber
of the intercepted and recorded telecommunications equipment. In the proceedings before the court, the judge or the presiding judge in a panel could
issue such order also in absence of such proposal12. By this change, the
Slovak legislation became harmonized with the case law of the European
Court of Human Rights13.
Interception and recording of telecommunications activities as such were
carried out by the relevant body of the Police Corps (hereinafter the relevant police autority), for the purposes of all bodies active in criminal proce11 J. Èenté, Právna úprava odpoèúvania a záznamu telekomunikaèných èinností po novele Trestného poriadku, Justièná revue 2003 (55), è. 2, p. 174.
12 See § 88 (1) of the Code of Criminal Procedure.
13 See A. v. France of 23. November 1993 and M.M. v. the Netherlands of 8 April 2003.
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edings. The Code of Criminal Procedure imposed on the relevant police
authority the duty to continuously review the grounds for issuing the order
to intercept and record telecommunication activities under § 88 of the Code
of Criminal Procedure. Where such grounds ceased to exist, interception and
recording of telecommunication activities had to be discontinued, also before
the expiry of the set time limit. The relevant police authority had to notify
this fact to the entity which issued the order to intercept and record telecommunication activities.
From the point of view of the changes in § 88 of the Code of Criminal
Procedure resulting from Act 422/2002, it is also important that interception
and recording of telecommunications activities could be used as evidence in
another criminal case only if the criminal proceedings were conducted for
a criminal offence defined in § 88 (1) of the Code of Criminal Procedure. It
was possible to use evidence in such other case after a criminal offence was
reported or found by the police authority, the inverstigator of the Police
Corps or the prosecutor. For the purpose of using the recording of telecommunicatios activities as evidence in another criminal case, its written record
and the information concerning the place, time and legal grounds of interception was required to be attached.
The legislative enactment governing the use of recording telecommunications activities as evidence brought by Act 422/2002 was in conformity
with the nature and imporatance of the institute set forth in § 88 of the Code
of Criminal Procedure.
In the interest of dealing with urgent matters it was provided that the
prosecutor could issue the order to intercept and record telecommunications
activities, provided the following cummulative conditions were met:
a) the procedure was necessary before instigating criminal prosecution,
b) the mater could not be delayed,
c) a prior written order by the judge could not be obtained,
d) interception and recording of telecommunications activities was not
connected with entering into a dwelling.
Such order had to be confirmed by the judge within 24 hours otherwise
it became void and the information so obtained could not be used for the
purposes of criminal proceedings, but had to be destroyed without delay in
the prescribed manner. In addition, it was also stipulated that the judges
approval was necessary where interception was carried out with the consent
of the subscriber of the intercepted telephone line, as this interfered with
fundamental rights and freedoms of the other person participating in the
telephone conversation.
Moreover, Act 422/2002 imposed a duty on the authority in charge of the
interception to review continuously the existence of legal grounds for which
the order to intercept and record telecommunications activities was issued.
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Where it was not the case, the authority was obligated to terminate interception.
The provisions of § 88 of the Code of Criminal Procedure were also
amended by Act No. 457/2003 Z. z., amending Act No. 141/1961 Zb. on
criminal proceedings (the Code of Criminal Procedure) as amended, and
amending some other laws (hereinafter: Act 457/2003), entering into effect
on 1 December 2003.

Current legislation of interception procedure
in criminal proceedings
The conditions and the purpose of interception are set forth in the first
sentence of § 115 (1) of the Code of Criminal Procedure: In criminal proceedings in cases of felony, corruption, abuse of powers of a public official,
legalization of the proceeds of crime, or in case of another intentional criminal offence in which criminal proceedings must be instigated as stipulated by
an international treaty, an order to intercept and record telecommunications
operation may be issued, where it may be reasonably expected that the facts
significant for criminal proceedings could be found.
The above provisions of the Code of Criminal Procedure set the existence
of legal conditions for the application of this institute as follows:
a) the existence of criminal proceedings,
b) the existence of a criminal offence being the subject-matter of the
criminal proceedings,
c) reasonable cause to believe that the facts significant for the criminal
proceedings may be found14.
Under § 115 (5) of the Code of Criminal Procedure interception and
recording of telecommunications operation is possible for an intentional
criminal offence other than those specified in § 115 (1). The provisions of
§ 115 (5) may apply subject to the following cumulative conditions:
a) the existene of the criminal proceedings,
b) the existence of intentional criminal offence as the subject-matter of
the criminal proceedings,
c) reasonable cause to believe that some facts significant facts may be
found,
d) consent of the user of the intercepted or recorded telecomuminications equipment.
The Code of Criminal Procedure lays down as the first condition for the
application of this institute the existence of criminal proceedings, defi14 J. Èenté, a kol., Trestný poriadok s komentárom, Eurokódex, Poradca podnikate¾a
2006, p. 215.
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ned by § 10 (15) of the Code of Criminal Procedure, i.e. the proceeding as the
most general term meaning the entire proceedings regulated by the Code of
Criminal Procedure. In regard of its fundamental nature, interception may
be considered mainly in pre-judicial proceedings (procedures before the instigation of criminal prosecution, preliminary proceedings).
The other condition for the application of this institute is the existence
of criminal offence as the subject-matter of criminal proceedings. The
Code of Criminal Procedure deals with ths conditions in two ways: by taxative listing of criminal offences stipulated in the Code of Criminal Procedure
(felony, corruption, abuse of power by a public official, legalization of the
proceeds of crime), and by reference to international agreements. Interception is permissible in such cases, but it does not apply to all types of criminal
offences. Criminal negligence is excluded from such offences.
The material condition for an interception order is the reasonable cause
to believe that by intercepting telecommunications operation the facts significant for criminal proceedings will be established. These facts
mean the facts defined especially in § 119 (1 a-c) of the Code of Criminal
Procedure which are material for the criminal proceedings15.
In the procedure under § 115 (5) of the Code of Criminal Procedure,
compliance with the legal condition concerning the consent given by the user
of the intercepted or recorded telecommunications equipment is stipulated.
This is a specific application of this institute, as one the the parties to the
telecommunicatios operation is aware of interception, and thus has an advantage over the other party. This is a sensistive issue, because in this
manner, the method and the form of the use of information technology
means are being disclosed. For these reasons, a possible use of such interception requires extraordinary considerations.
Under the Code of Criminal Procedure it is excluded to use the results of
intercepted telephone communications between the accused and his/her defence counsel. This connected with the fact that there are specific relations
between the defence counsel and the accused based on mutual trust. Therefore, the client may address the lawyer without any risks that his/her criminal activity will be reported. The contents of the communication between the
defence counsel and the accused are to be kept secret between these two
persons. The reason is obvious. The information concerns the criminal activity and the entire defense strategy.
Interception is conditioned by an order to intercept and record telecommunications operation. Such order is issued by the presiding judge in a pa15 Under § 119 (1) of the Code of criminal Procedure The facts to be proved in criminal
proceedings include, in particular a) whether the offence ocurred and whather the act contains
the elements of a criminal offence, b) who committed the offence and on what motives,
c) seriousness of the offence including the reasons and conditions of its commission.
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nel before the instigation of the criminal prosecution, or in preliminary
proceedings by the judge in charge of the preliminary proceedings acting
upon the prosecutors proposal. In maters of urgency, where the prior order
cannot be obtained from the judge, such order may be issued before the
instigation of criminal prosecution or during preliminary proceedings by the
prosecutor, provided that such interception is not related with entering into
a dwelling. The order by the prosecutor must be confirmed by the judge in
charge of preliminary proceedings within 24 hours, otherwise the order becomes void, and the information so obtained may not be used for the purposes
of the criminal proceedings and must be destroyed without delay in the
prescribed manner. In practice this power is rarely used by prosecutors.

Conclusion
Interception by a public authority represents a serious limitation of
fundamental rights and freedoms of individuals, particularly the right to
privacy. Limitation of such rights must respect the values generating the
concept of the rule of law. Where any fundamental rights and freedoms are
in conflict with the public interest, or with other fundamental rights and
freedoms, it is necessary to consider the purpose (aim) of interference as far
as the means to be used concerns. The necessary preconditions in such cases
include forseeability, reasonableness and proportionality of such intervention, especially with regard to the aim which should be achieved and to the
scope of limitation of a fundamental right or freedom. When applying the
provisions limiting fundamental rights and freedoms, the essence and reason
must be considered to avoid any misuse for the purposes other than those for
which they have been set. Alongside with the formal and material conditions
of interference with privacy, the conditions adopted for the protection of this
right must be complied with. Any failure to comply with such conditions will
result in interference inconsistent with the international agreements on civil
rights, the law of the European Union and the Constitution.
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Summary
Historical Development of Interception Legislation
in the Slovak Republic
Key words: basic rights and freedoms, the right to privacy, correspondence, conveyed messages,
interception, interference.

Public intervention into the right to privacy is a subject of interest to
experts and the general public as well. In recent years in the Slovak Republic the protection of correspondence and confidentiality of messages in relation to the interception has been a discussed issue. Eligible interception on
the one hand represents a means to perform the tasks of the state to ensure
the safety and elimination of security threats. The task is performed by the
state at different levels-international, national, as well as in relation to
individuals. On the other hand, interception means a significant interference
with the fundamental rights and freedoms, notably the right to privacy,
which is permissible within a fair balance between protecting the right to
privacy and the public interest, which is serious enough to justify restrictions on that freedom. In view of these facts in the following text the attention is paid to the Historical Development of Interception Legislation in the
Slovak Republic

Streszczenie
Rozwój historyczny prawa do prywatnoci
w Republice S³owacji
S³owa kluczowe: podstawowe prawa i wolnoci, prawo do prywatnoci, korespondencja, poufnoæ wiadomoci, ingerencja w prawo do prywatnoci.

Ingerencja publiczna w prawo do prywatnoci jest przedmiotem zainteresowania doktryny, orzecznictwa, jak te¿ opinii publicznej. W ostatnich latach
na S³owacji poddano pod dyskusjê kwestie dotycz¹ce tajemnicy korespondencji i poufnoci przekazywanych wiadomoci. Z jednej strony ingerencja
w prawo do prywatnoci stanowi niew¹tpliwie rodek s³u¿¹cy wype³nianiu
podstawowych funkcji przez pañstwo tj. ma na celu zapewnienie bezpieczeñstwa i eliminacjê zagro¿eñ. To zadanie jest realizowane na ró¿nych szczeblach: miêdzynarodowym, krajowym i w odniesieniu do poszczególnych jednostek. Z drugiej strony przedmiotowa ingerencj¹ pozostaje w kolizji
fundamentalnymi prawami i wolnociami, a w szczególnoci z prawem do
prywatnoci. Ingerencja pañstwa w tê sferê jest mo¿liwa tylko w ramach
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sprawiedliwej równowagi pomiêdzy ochron¹ prawa do prywatnoci a interesem publicznym, którego istotne zagro¿enie usprawiedliwia nak³adane na
jednostki ograniczenia. Niniejszy artyku³, maj¹c na wzglêdzie donios³oæ
i aktualnoæ tej problematyki, nawietla rys historyczny przepisów prawnych
zezwalaj¹cych na ingerencjê pañstwa w prawo do prywatnoci.
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Ograniczenia realizacji przedsiêwziêæ
na obszarach Natura 2000
Wstêp
Zrównowa¿ony rozwój i ochrona przyrody, a tak¿e zahamowanie spadku
ró¿norodnoci biologicznej nale¿¹ obecnie do najwa¿niejszych celów Strategii
Zrównowa¿onego Rozwoju Unii Europejskiej1. Przyroda bowiem nie zna granic, a ca³ociowe podejcie do ochrony rodowiska wymaga dzia³añ podejmowanych na szczeblu miêdzynarodowym. Intensywny rozwój gospodarczy powoduje, ¿e wiele gatunków zwierz¹t i rolin zagro¿onych jest wymarciem. Od
drugiej po³owy XX wieku zanotowano w Europie bardzo szybko postêpuj¹cy
proces wymierania gatunków, spowodowany w g³ównej mierze dzia³alnoci¹
cz³owieka. Do g³ównych przyczyn wymierania gatunków oraz zanikania siedlisk przyrodniczych zaliczono m.in. zajmowanie przez cz³owieka przestrzeni
¿yciowej zwierz¹t poprzez postêpuj¹c¹ w szybkim tempie urbanizacjê, budowê dróg, wylesienia, intensyfikacjê (w tym chemizacjê) rolnictwa, lenictwa
czy gospodarki rybackiej, a tak¿e odprowadzanie zanieczyszczeñ pochodz¹cych z rolnictwa oraz gospodarki komunalnej. Nie bez znaczenia dla rodowiska jest te¿ turystyka, zw³aszcza masowa i niezorganizowana2. Dlatego
w celu skutecznej ochrony najwa¿niejszych typów siedlisk oraz gatunków
zwierz¹t i rolin powsta³a sieæ obszarów Natura 2000.
Idea sieci Natura 2000 zosta³a wprowadzona w Europie w 1992 r., a jej
g³ównym celem jest powstrzymanie wymierania gatunków zwierz¹t i rolin,
zaniku siedlisk przyrodniczych oraz ró¿norodnoci biologicznej3. Koncepcja
1 J. Ciechanowicz- McLean, Ochrona rodowiska w dzia³alnoci gospodarczej, Lexis Nexis,
Warszawa 2003, s. 41.
2 E. Mazur, Gospodarka a rodowisko przyrodnicze. System: cz³owiek  rodowisko, Zachodniopomorska Szko³a Biznesu, Szczecin 2008, s. 77.
3 I. Ka³uga, Korzyci dla rolnictwa wynikaj¹ce z gospodarowania na obszarach Natura
2000, Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2009, s. 12.
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wyodrêbnienia obszarów chronionych znalaz³y wyraz w dyrektywie Rady 92/
43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko ¿yj¹cej fauny i flory
(dyrektywa siedliskowa lub habitatowa)4 oraz w dyrektywie Rady 79/409/EWG
o ochronie dziko ¿yj¹cych ptaków (dyrektywa ptasia)5. Dyrektywy te s¹ wi¹¿¹ce dla wszystkich pañstw UE, które musz¹ wprowadziæ ich postanowienia
do prawa krajowego. Przepisy unijne stanowi¹ce podstawê do tworzenia sieci
Natura 2000 zosta³y wprowadzone do polskiego prawodawstwa ustaw¹
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (u.o.p)6, czyni¹c Naturê 2000
najm³odsz¹ prawn¹ form¹ ochrony przyrody w Polsce7. Obecnie sieæ Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni l¹dowej kraju. W jej sk³ad wchodzi:
845 obszarów maj¹cych znaczenie dla Wspólnoty (obszary siedliskowe
 przysz³e specjalne obszary ochrony siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej
ochrony ptaków8.
Obszary Natura 2000 nie s¹ terenami zamkniêtymi, na których obowi¹zuj¹ wy³¹cznie zakazy i ograniczenia. Wprost przeciwnie  na wiêkszoci jest
prowadzona normalna gospodarka, a tylko niektóre przedsiêwziêcia mog¹ce
znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na walory przyrodnicze obszaru musz¹
zostaæ ograniczone. W obrêbie sieci dozwolone s¹ wszystkie dzia³ania, które
nie nios¹ uszczerbku chronionym siedliskom lub gatunkom9. W przypadku
ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej na obszarach Natura 2000 przewidziano rekompensaty strat poniesionych przez podmioty, których dzia³alnoæ
zosta³a ograniczona. Z drugiej strony je¿eli dane przedsiêwziêcie mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na przedmiot ochrony na tych obszarach podmioty te s¹
zobligowane do przeprowadzenia oceny habitatowej i ewentualnego naprawienia szkód np. w ramach kompensacji przyrodniczej.
Celem niniejszego artyku³u jest wskazanie ograniczeñ realizacji przedsiêwziêæ na obszarach Natura 2000 oraz praw i obowi¹zków podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ na tych terenach m.in. w zakresie naprawiania szkód
w rodowisku w ramach kompensacji przyrodniczej. Analiza unijnych i polskich aktów prawnych w zakresie realizacji przedsiêwziêæ na obszarach Natura 2000 oraz dostêpnej na ten temat literatury stanowi metody badawcze
wykorzystane w niniejszym artykule.

4
5
6
7

Dz.U. UE.L. z 1992 r., nr 206, poz. 7.
Dz.U.UE L . z 2010 r., nr 20, poz. 26.
Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220, z pón. zm.
J. Winiewski, D. Gwiazdowicz, Ochrona przyrody, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznañ
2009, s. 122.
8 GDO, Obszary Natura 2000, [online] <http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura2000-w-polsce>, dostêp: 5.03.2013.
9 A. Kawicki, E. Florkiewicz, A. Jendrasiak, Procedura wydawania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Komentarz ze wzorami dokumentów, t. II, Municipium SA, Warszawa
2007, s. 151.
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Ograniczenie prawa w³asnoci na obszarach Natura 2000
Wbrew obawom i protestom osób, które bezporednio maj¹ stycznoæ
z utworzeniem sieci w miejscu ich zamieszkania czy te¿ pracy, obszary Natura 2000 pozwalaj¹ na pewne dzia³ania cz³owieka. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawnych. W myl art. 36 ust. 1 u.o.p. na obszarach
Natura 2000 nie podlega ograniczeniu dzia³alnoæ zwi¹zana z utrzymaniem
urz¹dzeñ i obiektów s³u¿¹cych bezpieczeñstwu przeciwpowodziowemu oraz
dzia³alnoæ gospodarcza, rolna, lena, ³owiecka i rybacka, w tym amatorski
po³ów ryb, je¿eli nie oddzia³uje znacz¹co negatywnie na cele ochrony obszaru
Natura 2000. Natomiast prowadzenie dzia³alnoci, o której mowa w art. 36
ust. 1 u.o.p., zgodnie z postanowieniami art. 36 ust. 2 omawianej ustawy
o ochronie przyrody jest dozwolone jedynie w zakresie, w jakim nie narusza
zakazów obowi¹zuj¹cych na terenie parków narodowych oraz rezerwatów
przyrody wchodz¹cych w sk³ad obszaru Natura 2000. Jednoczenie ustawodawca w ust. 3 art. 36 u.o.p. wskazuje, i¿: Je¿eli dzia³alnoæ gospodarcza,
rolna, lena, ³owiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na którym nie maj¹ zastosowania programy wsparcia z tytu³u obni¿enia dochodowoci, regionalny dyrektor ochrony rodowiska
mo¿e zawrzeæ umowê z w³acicielem lub posiadaczem obszaru, z wyj¹tkiem
zarz¹dców nieruchomoci Skarbu Pañstwa, która zawiera wykaz niezbêdnych dzia³añ, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia nale¿noci za wykonane czynnoci, a tak¿e wartoæ rekompensaty za
utracone dochody wynikaj¹ce z wprowadzonych ograniczeñ.
Jednak¿e maj¹c wiadomoæ ograniczenia prawa w³asnoci w wyniku
wprowadzenia ograniczeñ na terenie obszarów Natura 200010, ustawodawca
w art. 36 ust. 3 u.o.p. okreli³ potencjalne ród³a pomocy maj¹ce na celu
zrekompensowanie poniesionych strat przez podmioty, których dzia³alnoæ
zosta³a ograniczona. Mog¹ to byæ programy wsparcia z tytu³u obni¿enia dochodowoci, a gdy nie znajduj¹ one zastosowania, ustawodawca przyzna³
regionalnemu dyrektorowi ochrony rodowiska (RDO) prawo do zawarcia
z w³acicielem lub posiadaczem obszaru umowy okrelaj¹cej wykaz niezbêdnych dzia³añ, sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia nale¿noci za wykonanie czynnoci, a tak¿e wartoæ rekompensaty za
utracone dochody wynikaj¹ce z wprowadzonych ograniczeñ. Z mo¿liwoci tej
wy³¹czeni zostali zarz¹dcy nieruchomoci Skarbu Pañstwa. Przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ zawarcie takiego kontraktu bêdzie niew¹tpliwie zakres ograniczeñ w wykonywaniu prawa w³asnoci na terenie obszaru Natura 200011.
10 Natura 2000 ogranicza prawa w³acicieli gruntów, zob. [on-line] <http://superfluum.wordpress.com/2009/04/27/natura-2000-ogranicza-prawa-wlascicieli-gruntow>, dostêp: 9.05.2013.
11 W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. 3, Difin SA, Warszawa 2012,
s. 230232.
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Je¿eli bêd¹ one du¿e, to RDO bêdzie zobligowany do zawarcia takiej umowy. Argumentem przemawiaj¹cym za takim rozwi¹zaniem powinno byæ równie¿ nieskorzystanie przez w³aciciela nieruchomoci z uprawnieñ przys³uguj¹cych mu na podstawie art. 129 ustawy  Prawo ochrony rodowiska
(domaganie siê wykupu nieruchomoci w zwi¹zku z ograniczeniem sposobu
korzystania). Oczywicie, aby do zawarcia takich umów mog³o dochodziæ,
RDO powinien mieæ zabezpieczone na ten cel rodki finansowe12.
W praktyce dzia³alnoæ gospodarcza, rolnicza czy te¿ turystyczna na wyznaczonych obszarach Natura 2000 jest dopuszczalna, tj. nie jest niedozwolona. Podstawowym warunkiem, jaki musi spe³niaæ planowana dzia³alnoæ czy
te¿ inwestycja, jest brak znacz¹cego negatywnego wp³ywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierz¹t i rolin, do ochrony których zosta³a utworzona Europejska Sieæ Ekologiczna. Wiceminister rodowiska, G³ówny Konserwator Przyrody M. Trzeciak twierdzi, i¿ sieæ Natura 2000 nie hamuje
rozwoju. UE postanowi³a chroniæ zagro¿one wyginiêciem siedliska przyrodnicze oraz gatunki rolin i zwierz¹t poprzez stworzenie Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, ale obszary te z za³o¿enia nie s¹ restrykcyjn¹
form¹ ochrony przyrody o ustalonym zestawie zakazów13. Zgo³a odmienne
zdanie maj¹ sami przedsiêbiorcy, którzy uwa¿aj¹, ¿e na terenie objêtym
programem Natura 2000 rozpoczêcie jakiejkolwiek inwestycji jest de facto
bardzo trudne, bowiem wymaga odpowiednich procedur i uzyskania specjalnych zgód wymaganych prawem W³anie dlatego w³aciciele gruntów czêsto
sprzeciwiaj¹ siê temu programowi14.
Podsumowuj¹c nale¿y wskazaæ, i¿ niezbêdne jest podnoszenie wiadomoci ekologicznej mieszkañców i w³adz lokalnych znajduj¹cych siê na ww.
obszarach oraz promocja tzw. zielonego biznesu. Podstawowym warunkiem
wynikaj¹cym z za³o¿eñ Natura 2000 jest gospodarowanie zgodne z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju. Sieæ nie stoi w sprzecznoci z inwestycjami, przeciwnie  walory przyrodnicze obszarów wydaj¹ siê byæ wielk¹ szans¹ na
rozkwit wielu dziedzin gospodarki, jak np. rolnictwo ekologiczne, biodynamiczne, zielone szko³y, turystyka kulinarna, a jednoczenie aktywnoæ cz³owieka nie mo¿e pogarszaæ stanu siedlisk przyrodniczych i warunków bytowania gatunków bêd¹cych przedmiotem jej ochrony15.

12 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. 2, Lex nr 2013346140, [online]
<http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpcASKnro=201334614&wersja=-1&reqId=135825528919263&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=6>, dostêp: 5.03.2013.
13 Informacje z Gazety Prawnej zob. [on-line] <http://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/
23332,natura_2000_nie_hamuje_rozwoju_gospodarczego.html>, dostêp: 9.05.2013.
14 Informacje [online] <www.polskatimes.pl/artykul/60899,radni-boja-sie-natury,id,t.html>,
dostêp: 9.05.2013.
15 Dzia³alnoæ gospodarcza na obszarach Natura 2000, [online] <www.natura2000.efort.pl/
pliki/2012/dzialalnosc_gosp_natura2000.pdf>.
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Ograniczenia i zakazy dla przedsiêwziêæ na obszarach
Natura 2000
Zgodnie z art. 33 u.o.p. na obszarach Natura 2000, tych istniej¹cych lub
projektowanych i oczekuj¹cych na ostateczne zatwierdzenie przez Komisjê
Europejsk¹, zabronione s¹ wszelkie dzia³ania, które mog¹ w istotny sposób
pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków rolin i zwierz¹t, a tak¿e w istotny sposób wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których
ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000. Przepis art. 33 u.o.p. stanowi, i¿ ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównowa¿onym u¿ytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i sk³adników przyrody, w tym siedlisk
przyrodniczych i siedlisk zagro¿onych wyginiêciem rzadkich i chronionych
gatunków rolin, zwierz¹t i grzybów. W zwi¹zku z tym nie powinny byæ
podejmowane dzia³ania pozostaj¹ce w sprzecznoci z podstawowymi za³o¿eniami ochrony przyrody. Takie ograniczenia w stosunku do obszarów Natura
2000 potwierdzaj¹ postanowienia art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
zakazuj¹ce podejmowania okrelonych dzia³añ mog¹cych pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków rolin i zwierz¹t, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, ewentualnie
pogorszyæ integralnoæ obszaru Natura 200016 lub jego powi¹zania z innymi
obszarami17.
Ka¿de planowane przedsiêwziêcie o potencjalnym, bezporednim lub porednim wp³ywie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie oddzia³ywania
na rodowisko uwzglêdniaj¹cej jego ewentualne skutki w odniesieniu do
chronionych siedlisk lub gatunków. W przypadku, gdy taka ocena wyka¿e, ¿e
przedsiêwziêcie bêdzie mia³o negatywny wp³yw na obszar Natura 2000, co do
zasady nie mo¿e byæ ono realizowane18. Rozstrzygniêcie w przedmiocie
stwierdzenia obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko ma cechy rozstrzygniêcia mieszcz¹cego siê w zakresie
uznania administracyjnego. Postêpowanie w tej sprawie uregulowane zosta³o
w art. 59103 ustawy o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (u.o.o..)19. Zgodnie z art. 59 tej¿e ustawy obowi¹zek
16 Zgodnie z art. 5 ust. 1d ustawy o ochronie przyrody, integralnoæ obszaru Natura 2000
oznacza spójnoæ czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkuj¹cych zrównowa¿one
trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub
wyznaczono obszar Natura 2000.
17 W. Radecki, op. cit., s. 216.
18 A. Kawicki, E. Florkiewicz, A. Jendrasiak, op. cit., s. 152, 155.
19 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 rodowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.).
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przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko wymaga realizacja nastêpuj¹cych planowanych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, tj.:
1) mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (art. 59 ust. 1
pkt 1 u.o.o..)  dotyczy to tzw. przedsiêwziêæ z I grupy, dla których obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko ma charakter obligatoryjny;
2) mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, je¿eli
obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko zosta³ stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 u.o.o. (art. 59 ust. 1
pkt 2 u.o.o..)  dotyczy tzw. przedsiêwziêæ z grupy II, dla których obowi¹zek
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko mo¿e mieæ charakter
fakultatywny.
Rodzaje przedsiêwziêæ zaliczanych do grupy I i II okrela rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko20.
Natomiast realizacja przedsiêwziêæ innych ni¿ mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (przedsiêwziêæ z tzw. grupy III), które nie s¹ bezporednio zwi¹zane z ochron¹ tego obszaru lub nie wynikaj¹ z tej ochrony, mo¿e
wymagaæ przeprowadzenia tzw. oceny habitatowej, o której mowa w art. 6
ust. 3 dyrektywy siedliskowej21. O koniecznoci przeprowadzenia takiej oceny
rozstrzyga RDO w drodze postanowienia (art. 59 ust. 2 u.o.o. ), a jednoczenie okrela, czy dane przedsiêwziêcie mo¿e potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 200022 . Znacz¹ce negatywne oddzia³ywanie na obszar
Natura 2000 zosta³o zdefiniowane w art. 3 pkt 17 u.o.o.. jako oddzia³ywanie
na cele ochrony obszaru Natura 2000, w szczególnoci dzia³ania mog¹ce:
a) pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków rolin
i zwierz¹t, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, lub
b) wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, lub
c) pogorszyæ integralnoæ obszaru Natura 2000 lub jego powi¹zania
z innymi obszarami.
Zatem ocena habitatowa to szczególny rodzaj oceny rodowiskowej, który
s³u¿y badaniu, czy dany plan (program) lub przedsiêwziêcie oddzia³uje na
obszar Natura 2000. W przypadku stwierdzenia w dwóch pierwszych etapach
20
21

Dz.U. z 2010 r., nr 213 poz. 1397.
Choæ przepis ten nie okrela ¿adnej szczególnej metody przeprowadzenia odpowiedniej
oceny przedsiêwziêcia, nie ulega w¹tpliwoci, i¿ prawodawcy unijnemu chodzi o takie opracowanie, które pozwoli w³adzom krajowym uzyskaæ pewnoæ, ¿e przedsiêwziêcie nie bêdzie negatywnie wp³ywa³o na integralnoæ danego obszaru (por. wyroki Trybuna³u Sprawiedliwoci
z dnia 20 wrzenia 2007 r. w sprawie Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Republice
W³oskiej, sygn. C-304/05; z dnia 7 wrzenia 2004 r., sygn. C-127; z dnia 9 wrzenia 2003 r.,
sygn. C-236/01).
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oceny habitatowej (rozpoznanie i ocena w³aciwa), i¿ dany plan (program)
lub przedsiêwziêcie znacz¹co negatywnie oddzia³uje na cele ochrony obszaru
Natura 2000 i jego integralnoæ, a nawet je¿eli stwierdzi siê, zgodnie
z zasad¹ przezornoci, i¿ takiego negatywnego oddzia³ywania nie da siê wykluczyæ  nie mo¿na zrealizowaæ planu (programu) lub przedsiêwziêcia. Jednak¿e w art. 34 ust. 1 u.o.p. przewidziano mo¿liwoæ odst¹pienia od generalnej regu³y okrelonej w art. 33 ust. 1 ustawy, jak¹ jest zakaz podejmowania
dzia³añ mog¹cych w istotny sposób pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunków rolin i zwierz¹t, a tak¿e negatywnie wp³yn¹æ na
gatunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000. Organ
administracji mo¿e zezwoliæ na realizacjê planu lub przedsiêwziêcia, które
mo¿e mieæ negatywny wp³yw na siedlisko przyrodnicze oraz gatunki rolin
i zwierz¹t, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, gdy
kumulatywnie spe³nione zostan¹ przes³anki takie jak: brakuje rozwi¹zañ
alternatywnych, istniej¹ konieczne wymogi nadrzêdnego interesu publicznego, a w jego ramach wymogi o charakterze spo³ecznym lub gospodarczym,
oraz jest mo¿liwoæ wykonania kompensacji przyrodniczej zapewniaj¹cej lub
przywracaj¹cej spójnoæ sieci Natura 2000.
Przedsiêwziêcie mo¿e zatem uzyskaæ akceptacjê, pomimo negatywnego
wp³ywu na chronione siedliska i gatunki, pod warunkiem wykonania tzw.
kompensacji przyrodniczej. Je¿eli zatem np. now¹ drogê niezbêdn¹ dla
mieszkañców wsi mo¿na przeprowadziæ wy³¹cznie przez teren torfowiska
objêtego granicami obszaru Natura 2000, to w ramach kompensacji trzeba
w³¹czyæ do sieci tych obszarów inne torfowisko w najbli¿szym s¹siedztwie
o podobnych walorach przyrodniczych. Je¿eli na obszarze Natura 2000 wystêpuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, mo¿na wydaæ odpowiednie zezwolenie wy³¹cznie w celu ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi, zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego lub uzyskania korzystnych efektów
o pierwszoplanowym znaczeniu dla rodowiska przyrodniczego, albo  gdy
w grê wchodzi nadrzêdny interes publiczny  po uzyskaniu opinii Komisji
Europejskiej23.
Je¿eli dzia³ania na obszarze Natura 2000 mog¹ce znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na ten obszar zosta³y podjête bez przeprowadzenia postêpowania
oceny oddzia³ywania na rodowisko lub oceny wp³ywu na obszary Natura 2000,
RDO mo¿e nakazaæ natychmiastowe wstrzymanie i podjêcie w wyznaczonym
terminie niezbêdnych czynnoci w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego czêci lub chronionych na nim gatunków (art. 37 u.o.p.).
22 K. Gruszecki, Udostêpnianie informacji o rodowisku i jego ochronie, udzia³ spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o oceny oddzia³ywania na rodowisko. Komentarz, stan prawny: 15.11.2008. Lex/el, 2009, [online] <http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpcASK>.
23 E. Symonides, Ochrona przyrody, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008, s. 528.
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Jak wynika z postanowieñ art. 36 ust. 1 omawianej ustawy, na terenie obszarów Natura 2000 wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej oraz innych rodzajów
dzia³alnoci zwi¹zanych z korzystaniem ze rodowiska wskazanych w tym
przepisie jest dozwolone. Podlega tylko pewnym ograniczeniom wynikaj¹cym
z koniecznoci ochrony sk³adników rodowiska przyrodniczego, z racji wystêpowania których zosta³y wyznaczone obszary Natura 200024.

Kompensacja przyrodnicza
Kompensacja przyrodnicza w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy  Prawo
ochrony rodowiska (p.o..)25 to zespó³ dzia³añ obejmuj¹cych w szczególnoci
roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacjê gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupieñ rolinnoci prowadz¹cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupieñ rolinnoci, prowadz¹cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód
dokonanych w rodowisku przez realizacjê przedsiêwziêcia i zachowanie walorów krajobrazowych (art. 3 pkt 8 p.o.)26. Jest ona wiêc wyrównaniem
szkód i zmian, co oznacza, i¿ mo¿e polegaæ na zast¹pieniu okrelonych cennych elementów rodowiska (np. siedlisk) poprzez ich odtworzenie w innym
miejscu. Mo¿e mieæ tak¿e formê restytucji (odtworzenia) siedliska lub populacji na terenie realizacji przedsiêwziêcia, np. w przypadku, gdy do okrelonych szkód czy zmian dosz³o w wyniku czasowego zajêcia terenu na potrzeby
prac budowlanych. Nale¿y tutaj jednak zaznaczyæ, i¿ dzia³ania kompensacyjne nale¿y odró¿niæ od dzia³añ zapobiegawczych, czyli takich, które zmierzaj¹
do unikniêcia niekorzystnych wp³ywów, oraz dzia³añ naprawczych, s³u¿¹cych
ograniczeniu lub eliminacji negatywnych skutków w rodowisku27. Ponadto
kompensacji wymaganej przez przepis art. 75 p.o.. nie nale¿y myliæ z kompensacj¹, o której mowa w art. 34 u.o.p. Przepis art. 75 p.o. wymaga bowiem przeprowadzenia kompensacji (lub naprawienia wyrz¹dzonych szkód
w inny sposób) w ka¿dym przypadku, gdy przy realizacji przedsiêwziêcia nie
uda siê zachowaæ elementów przyrodniczych28, natomiast art. 34 u.o.p. (za
art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej) dotyczy kompensacji, która musi byæ
24 K. Gruszecki, Komentarz do art. 37 ustawy o ochronie przyrody, Lex nr 5872582300,
[online] <http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpcASK
nro=201334614&wersja=-1&reqId=135825528919263&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=6>.
25 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r.,
nr 25, poz. 125 ze zm.).
26 J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony rodowiska. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 39.
27 M. Górski, M. Pcha³ek, W. Radecki, J. Jerzmañski, M. Bar, S. Urban, J. Jendroka,
Prawo ochrony rodowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 66.
28 Wiêcej w: J. Ciechanowicz- McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, op. cit., s. 179.
29 M. Górski, M. Pcha³ek, W. Radecki i in., op. cit., s. 268269.
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przeprowadzona w szczególnym przypadku: kiedy jest stwierdzone, i¿ realizowane przedsiêwziêcie bêdzie mia³o znacz¹ce negatywne oddzia³ywanie na
obszar Natura 2000, a mimo to w³aciwy organ zezwala na jego realizacjê ze
wzglêdu na nadrzêdny interes publiczny oraz wobec braku rozwi¹zañ alternatywnych29. Chodzi o to, aby kompensacja przyrodnicza zapewni³a spójnoæ
i w³aciwe funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000. Przyk³adem takiej
kompensacji mo¿e byæ wyznaczenie innego obszaru o porównywalnych wartociach przyrodniczych z punktu widzenia celu utworzenia sieci obszarów
Natura 200030.
Zgodnie z art. 75 p.o. przeprowadzenie kompensacji jest obligatoryjne
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeli zostanie stwierdzone, i¿ w trakcie
prac budowlanych ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo¿liwa, chocia¿ inwestor realizuj¹cy przedsiêwziêcie uwzglêdni³ w procesie inwestycyjnym wszelkie wynikaj¹ce z ustaw lub uzyskanych decyzji wymogi dotycz¹ce
ochrony rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególnoci w zakresie ochrony gleb, zieleni, stosunków wodnych (art. 75 ust. 3 p.o.).
W trakcie prac budowlanych inwestor realizuj¹cy przedsiêwziêcie jest obowi¹zany uwzglêdniæ ochronê rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczególnoci ochronê gleby, zieleni, naturalnego ukszta³towania terenu
i stosunków wodnych, a je¿eli ochrona elementów przyrodniczych nie jest
mo¿liwa, nale¿y podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu naprawienie wyrz¹dzonych szkód, w szczególnoci w³anie przez kompensacjê przyrodnicz¹.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza siê wykorzystywanie i przekszta³canie elementów przyrodniczych wy³¹cznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwi¹zku z realizacj¹ konkretnej inwestycji (art. 75 ust. 13).
Zgodnie za z ust. 5 niniejszego artyku³u, wymagany zakres kompensacji
przyrodniczej w przypadku przedsiêwziêæ, dla których by³a przeprowadzona
ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko na podstawie ustawy
u.o.o.., zawiera decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach oraz inne decyzje, przed wydaniem których zosta³a przeprowadzona ocena oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na rodowisko. Jednoczenie ustêp 4 obliguje dodatkowo organ
architektoniczno-budowlany, aby zakres obowi¹zków wynikaj¹cy z art. 75
ust. 1 i 3 p.o.. szczegó³owo okreliæ w decyzji o pozwoleniu na budowê. Ten
obowi¹zek w przypadku przedsiêwziêæ, dla których uprzednio przeprowadzono postêpowanie w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko, bêdzie polega³ na dokonaniu transpozycji stosownych zapisów z decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach do decyzji o pozwoleniu na budowê. Natomiast
w przypadku przedsiêwziêæ, dla których nie prowadzono postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko, obowi¹zki takie bêd¹ musia³y byæ okrelone na podstawie w³asnych ustaleñ organu architektoniczno-budowlanego31.
30
31

W. Radecki, op. cit., s. 221.
M. Górski, M. Pcha³ek, W. Radecki i in., op. cit., s. 69.
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Je¿eli w trakcie postêpowania w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko, w ramach którego dokonuje siê oceny habitatowej (oceny
oddzia³ywania planu lub programu na obszar Natura 2000), postêpowania
w sprawie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko, w ramach
którego dokonuje siê oceny habitatowej, lub te¿ postêpowania w sprawie
oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 (innego ni¿ potencjalnie lub zawsze mog¹cego znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko) zostanie stwierdzone, i¿ niezbêdne jest wyrównanie przewidywanych szkód
i zmian w rodowisku mog¹cych mieæ wp³yw na integralnoæ obszaru Natura
2000, a które mog¹ zostaæ spowodowane przez realizacjê planu lub przedsiêwziêcia (art. 34 ust. 1 u.o.p). Kompensacjê przyrodnicz¹ bierze siê pod uwagê
w ocenie habitatowej, szczególnie wówczas, gdy mimo znacz¹cego negatywnego wp³ywu na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoæ plan
(program) lub przedsiêwziêcie musz¹ zostaæ zrealizowane ze wzglêdu na
brak rozwi¹zañ alternatywnych i jednoczenie istnieje potrzeba ich realizacji
uzasadniona wymogami nadrzêdnego interesu publicznego. Wykonanie adekwatnej kompensacji (czyli wyrównuj¹cej co do wartoci przyrodniczej) za³o¿onych zmian (zniszczeñ) i przede wszystkim zapewniaj¹cej spójnoæ sieci
obszarów Natura 2000 jest jednym z bezwzglêdnych warunków, które w myl
art. 34 ust. 1 u.o.p. musz¹ byæ spe³nione, aby zosta³o wydane zezwolenie na
realizacjê planu (programu) lub przedsiêwziêcia, w stosunku do których ocena habitatowa wykaza³a mo¿liwoæ znacz¹cego negatywnego wp³ywu na cele
ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralnoæ32. Przepis art. 35 u.o.p.33
wskazuje, i¿ wydaj¹c zezwolenie, w³aciwy miejscowo RDO, a na obszarach
morskich  dyrektor w³aciwego urzêdu morskiego, w porozumieniu z zarz¹dc¹ terenu, stosownie do skali i rodzaju negatywnego oddzia³ywania na
cele ochrony obszaru Natura 2000, ustala zakres, miejsce, termin i sposób
wykonania kompensacji przyrodniczej, zobowi¹zuj¹c do jej wykonania nie
póniej ni¿ w terminie rozpoczêcia dzia³añ powoduj¹cych negatywne oddzia³ywanie. Istotnym elementem porozumienia z zarz¹dc¹ terenu powinno byæ
ustalenie warunków, na jakich podmiot obowi¹zany do kompensacji przyrodniczej uzyska tytu³ prawny do nieruchomoci, jeli kompensacja ma byæ przeprowadzona na nieruchomociach, do których obowi¹zany do kompensacji nie
posiada takiego tytu³u34. W myl przepisu art. 35 ust. 2 u.o.p. koszty kompensacji przyrodniczej ponosi podmiot realizuj¹cy plan lub przedsiêwziêcie.
32
33

Ibidem, op. cit., s. 6667.
Na podstawie art. 35 ust. 7 u.o.p. wydano Rozporz¹dzenie M z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie szczegó³owych sposobów i form sk³adania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz.U. z 2010 r., nr 64, poz. 402).
34 A. Juchnik, Prawo do dysponowania nieruchomoci¹ na cele kompensacji przyrodniczej,
[w:] B. Rakoczy, M. Pcha³ek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony rodowiska, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010, s. 163164.
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Dzia³ania kompensacyjne mog¹ byæ podejmowane zarówno w celu zminimalizowania przypuszczalnych strat, jak i post factum w celu naprawienia
wyrz¹dzonych strat. W rodowisku przyrodniczym du¿¹ rolê mo¿e odgrywaæ
in concreto równie¿ pora roku, w jakiej powinny byæ przeprowadzone dzia³ania kompensacyjne. Nale¿y jednak mieæ zawsze na uwadze elementy rodowiska przyrodniczego, z powodu wystêpowania których wyznaczono obszar
Natura 2000. W ekstremalnych przypadkach mo¿e bowiem dochodziæ do patologicznych sytuacji, gdy zaproponowana forma kompensacji (np. nasadzenia drzew na obszarach ³¹kowych) doprowadzi do przyspieszenia degradacji
rodowiska przyrodniczego podlegaj¹cego ochronie35.
Kompensacja obligatoryjnie musi byæ wykonana przed rozpoczêciem realizacji planu (programu) lub przedsiêwziêcia, który spowoduje znacz¹ce negatywne oddzia³ywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub jego integralnoæ, pod rygorem okrelonym w art. 162 § 2 kodeksu postêpowania
administracyjnego36. Nie oznacza to jednak, ¿e przeprowadzona kompensacja musi byæ efektywna ju¿ w momencie rozpoczêcia realizacji planu (programu) czy przedsiêwziêcia, poniewa¿ czêsto mo¿e to byæ niemo¿liwe z uwagi na
uwarunkowania biologiczne (np. w przypadku koniecznoci odtworzenia siedliska lenego). W tym miejscu nale¿y wskazaæ, i¿ konieczna jest kompensacja strat w gatunkach lub siedliskach Natura 2000, które to nie nosz¹ znamion znacz¹co negatywnych (nie naruszaj¹ integralnoci obszaru)37.

Zakoñczenie
Sieæ Natura 2000 to bez w¹tpienia najwa¿niejsze przedsiêwziêcie z zakresu ochrony przyrody w pañstwach cz³onkowskich UE, maj¹ce na celu
ochronê zagro¿onych wyginiêciem gatunków ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. Dla obszarów Natura 2000 nie ustanawia siê zakazów i ograniczeñ
dotycz¹cych dzia³alnoci gospodarczej, tak jak dla innych form ochrony przyrody, np. parków narodowych38, co wiêcej w przypadku ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej na tych obszarach przewiduje siê rekompensaty poniesionych strat przez podmioty, których dzia³alnoæ zosta³a ograniczona. Ochrona
na obszarach Natura 2000 opiera siê przede wszystkim na ograniczaniu
podejmowania dzia³añ mog¹cych w znacz¹cy sposób pogorszyæ stan siedlisk
35
36

K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody...
R. Stankiewicz, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 966971.
37 M. Górski, M. Pcha³ek, W. Radecki i in., op. cit., s. 68.
38 M. Gwiazdowicz, System ochrony przyrody w Polsce- regulacje prawne i instytucje,
Studio Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2008, nr 10: Ochrona przyrody, s. 19.
39 Wiêcej na temat ograniczeñ wolnoci dzia³alnoci gospodarczej w ustawie o ochronie przyrody w: M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolnoæ gospodarcza, PZITS, £ód  Poznañ 2011.
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przyrodniczych oraz siedlisk gatunków rolin i zwierz¹t oraz w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony
obszar Natura 2000. W zwi¹zku z tym realizacja planowanych przedsiêwziêæ39
mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obszary Natura 2000 wymaga przeprowadzenia oceny habitatowej. Jeli ocena ta wyka¿e znacz¹ce negatywne oddzia³ywanie inwestycji, to nie zostanie wydane zezwolenie na ich realizacjê.
Ingerencja w obszar objêty ochron¹ sieci Natura 2000 mo¿liwa jest tylko
w sytuacjach szczególnych, gdy inwestycja jest bezwzglêdnie konieczna
z punktu widzenia potrzeb spo³ecznych, brakuje dla niej realnej alternatywy,
a ewentualne szkody powsta³e w przyrodzie w zwi¹zku z jej realizacj¹ zostan¹ zrekompensowane dzia³aniami s³u¿¹cymi przywróceniu równowagi
w przyrodzie40. Jednak¿e warunkiem rozpoczêcia realizacji takiego przedsiêwziêcia jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej maj¹cej istotne znaczenie w odtworzeniu i zachowaniu siedlisk przyrodniczych, czyli miejsc bytowania zagro¿onych wyginiêciem nie tylko gatunków ptaków, a tak¿e innych
gatunków zwierz¹t, rolin i grzybów bêd¹cych przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty. Reasumuj¹c  kompensacja przyrodnicza to bardzo istotny instrument w ochronie przedmiotów ochrony, dla których zosta³ utworzony obszar
Natura 2000, jako ¿e jest niezbêdna dla zapewnienia spójnoci i w³aciwego
funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz w pewnym sensie stanowi gwarancjê
zachowania niezwykle cennych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych.

Summary
Limitations in realization of undertakings in Nature 2000 areas
Key words: undertaking realization, the Nature 2000 areas, natural compensation.

The Nature 2000 areas protect valuable bird species and natural habitats. In this aim, should limit the realization of undertakings can negatively
influence the state of protection objects. Therefore, realization of these
untertakings require execution habitat assessment. A decision of undertaking realization is depending from this assessment. Moreover, in the case of
special situations, this interference is possible under condition the executions of natural compensation before beginning the realization of investment.
The natural compensation is very important instrument for protection of
the Nature 2000 objects. It is indispensable for assurance of cohesion and
proper functioning the net Nature 2000 and guarantee preservation of these
valuable bird species and natural habitats.
40 A. Habuda, Ochrona przyrody a dzia³alnoæ gospodarcza na obszarach Natura 2000,
[w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fija³kowski (red.), Gospodarcze prawo rodowiska, Uniwersytet Gdañski, Gdañsk 2009, s. 177178.
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W³adza pañstwowa a posiadanie broni
przez obywateli na przestrzeni dziejów
Broñ towarzyszy³a cz³owiekowi od zarania jego dziejów1, a z czasem
sta³a siê oznak¹ dominacji i w³adzy w grupie, nabiera³a znaczenia symbolicznego, wiadczy³a o bogactwie i statusie spo³ecznym jej w³aciciela2.
Trudno stwierdziæ, czy pierwszym okresie staro¿ytnoci istnia³a jakakolwiek reglamentacja broni. Nie podaj¹ tego ¿adne zachowane do naszych
czasów przekazy. Kodeks Ur-Nammu, zbiór praw z Esznunny czy te¿ Kodeks
Hammurabiego zawieraj¹ jedynie wzmianki o bardziej surowym karaniu
sprawców przestêpstw  napadu, uszkodzenia cia³a, je¿eli sprawca pos³ugiwa³ siê broni¹3. W staro¿ytnym Egipcie posiadanie broni by³o zwi¹zane
z zajmowan¹ pozycj¹ spo³eczn¹. Nosili j¹ zarówno ¿o³nierze wywodz¹cy siê
z Egiptu, jak i cudzoziemscy, tzn. Nubijczycy i Libijczycy w s³u¿bie faraona4,
eskorta mo¿nych, kap³anów, urzêdników i pisarzy ci¹gaj¹cych podatki. Niewolnik posiada³ przy sobie tak¹ broñ czy narzêdzia, jakie by³y mu potrzebne
do wykonania danej pracy. Ch³opa natomiast nie by³o na ni¹ staæ, a poza tym
nie by³a mu do niczego potrzebna. Szereg zachowanych róde³ wiadczy jednak o tym, i¿ czêsto dochodzi³o do powstañ i zamieszek, a na drogach grasowali rozbójnicy.
Pierwsze historyczne wzmianki o zakazie posiadania broni przez okrelon¹ grupê spo³eczn¹ wywodz¹ siê ze staro¿ytnej Grecji. W Sparcie w V w. p.n.e.
zabraniano posiadania wszelkiej broni zamieszkuj¹cym Pó³wysep Peloponeski helotom, tj. podbitemu przez Spartan ludowi pasterskiemu. Heloci nie
mieli praw obywatelskich i pe³nili funkcje s³u¿ebne, bêd¹c czêsto niewolnikami. Poniewa¿ æwiczenia wojskowe by³y obowi¹zkiem wszystkich obywateli,
1

1993.

2
3

Por. J. Wolf, Z. Burian, Pradzieje cz³owieka, Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa

I.V. Hogg, Encyklopedia uzbrojenia, Bellona, Warszawa 2006, s. 16.
Por. M. Kury³owicz, Prawa antyczne. Wyk³ady z historii najstarszych praw wiata, Wyd.
UMCS, Lublin 2006, s. 8183.
4 S. Domadoni (red.), Cz³owiek Egiptu, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2000, s. 277.
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do trudów ¿ycia wojskowego m³odzie¿ spartañsk¹ przygotowywano w ten
sposób, i¿ organizowano ekspedycje æwiczebne na tereny zamieszka³e przez
helotów i na ich osady. Heloci mogli siê broniæ jedynie d³ugimi pasterskimi
kijami, a posiadanie broni, nie mówi¹c ju¿ o jej u¿yciu, karano mierci¹5.
W staro¿ytnej Grecji producenci broni byli osobami bardzo zamo¿nymi6.
Jednak¿e w pewnych miejscach i sytuacjach nie wolno by³o jej posiadaæ.
Z tych to czasów pochodzi zwyczaj (przybieraj¹cy niekiedy formê zakazów)
niewnoszenia broni na teren wi¹tyni, zawodów sportowych (uczestnicy wystêpowali nago, by nie by³o mo¿liwoci ukrycia w odzie¿y broni), oficjalnych
uroczystoci czy te¿ przedstawieñ teatralnych. Zwyczaje te zosta³y równie¿
przyjête w Rzymie. Do wi¹tyni nie mo¿na by³o wejæ nikomu uzbrojonemu.
Broni nie mogli równie¿ posiadaæ widzowie wielkich widowisk, szczególnie
wycigów na hipodromie. Broñ by³a deponowana przed wejciem, zdarza³o
siê bowiem, ¿e kibice poszczególnych dru¿yn bior¹cych udzia³ w zawodach
wszczynali miêdzy sob¹ k³ótnie i bójki7. Zwyczajowo równie¿ broni nie wolno
by³o wnosiæ tam, gdzie obradowa³ rzymski senat. Mo¿e to rodziæ pytanie,
dlaczego zabójcy Juliusza Gajusza Cezara dokonali swego czynu w³anie
podczas zebrania senatu w dniu 15 marca 44 r. p.n.e.8 Wed³ug niektórych
koncepcji uznali oni, i¿ jest to najlepszy moment  Juliusz Cezar nie bêdzie
siê tego spodziewaæ i nie bêdzie chroniony, co siê potwierdzi³o. Zamachowcy
zastosowali pewien wybieg. Zwyczajowo miejscem obrad senatu by³ budynek
zwany Curia Hostilia, ale ten sp³on¹³. Cezar zwo³a³ posiedzenie w Teatrum
Pompeium. Uznali wiêc, ¿e zakaz wnoszenia broni nie dotyczy tego miejsca.
Tak sprawcy bronili siê póniej przed zarzutem z³amania wiêtego zakazu
wniesienia i u¿ycia broni podczas obrad senatu9.
Wiele przepisów wydawanych na przestrzeni dziejów staro¿ytnego Rzymu obejmowa³o surowsze traktowanie sprawców przestêpstw pos³uguj¹cych
siê broni¹. Wed³ug ustawy XII Tablic z³odzieja schwytanego w dzieñ mo¿na
by³o zabiæ, jeli broni³ siê u¿ywaj¹c orê¿a10. Lex Cornelia nakazywa³a
mciwym ¿elazem cigaæ morderców albo tych, którzy w celu zabicia
cz³owieka nosz¹ przy sobie pocisk. Lex Julia przewidywa³a surowe kary dla
tych, którzy dopuszczali siê u¿ycia broni w ¿yciu publicznym lub pry5 R. Osborn (red.), Zarys historii Europy. Grecja klasyczna, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa
2002, s. 105.
6 J.P. Vernant (red.), Cz³owiek Grecji, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2000, s. 46.
7 R. Matthews, Rzym mroczny ponury i krwawy, Bellona, Warszawa 2007, s. 122; por.
tak¿e A. Giardiny, Cz³owiek Rzymu, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2000.
8 Por. G.S. Trankwillus, ¯ywoty cezarów, Ossolineum, Wroc³aw  Warszawa  Kraków
 Gdañsk  £ód 1987, s. 68; A. Krawczuk (red.), wiat okresu cywilizacji klasycznych. Wielka
historia wiata, t. 3, wiat Ksi¹¿ki, Kraków  Warszawa 2005, s. 314.
9 Por. R. Castleden, Krwawi mordercy, maniacy szaleni i nienawistni, cz. I, Bellona,
Warszawa 2008, s. 163; C. Sifakis, Encyklopedia morderstw, Universitas, Kraków 2007, s. 5456.
10 M. i J. Zab³occy, Ustawa XII tablic. Tekst, t³umaczenie, objanienia, Liber, Warszawa
2000, s. 56.
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watnym11. Z czasów staro¿ytnych pochodz¹ równie¿ zakazy prowadzenia
dzia³añ wojennych przy u¿yciu zatrutych strza³, pal¹cej siê substancji czy te¿
rozprzestrzeniania zarazy. Takie metody walki by³y uznawane za niehonorowe, ale niekiedy stosowane w praktyce12.
W pocz¹tkowym okresie redniowiecza reglamentacja broni praktycznie
nie by³a znana. W nowo powstaj¹cych strukturach pañstwowych na terenie
Europy panuj¹cy posiada³ swoj¹ dru¿ynê, a w przypadku zagro¿enia czy te¿
koniecznoci u¿ycia si³ zbrojnych obowi¹zywa³a zasada pospolitego ruszenia.
Dru¿yna by³a w miarê mo¿liwoci dobrze wyposa¿ona w broñ, natomiast
pospolite ruszenie posiada³o ju¿ broñ znacznie gorsz¹, stosowan¹ do polowañ
czy nawet jako narzêdzie pracy13. W miarê rozwoju i pog³êbiania podzia³u
spo³ecznego broñ stawa³a siê atrybutem panuj¹cego, mo¿nych i rycerstwa.
By³a nie tylko narzêdziem walki, ale czêsto wyrobem artystycznym, a noszona do stroju wiadczy³a o pozycji i zamo¿noci w³aciciela14. Skuteczn¹ barier¹ jej rozpowszechniania by³a wysoka cena.
Liczne powstania ch³opskie w XI i XII w. zwróci³y uwagê mo¿nych, i¿
broñ w rêkach szerokiego krêgu spo³eczeñstwa mo¿e byæ dla w³adzy niebezpieczna. Wieloma edyktami o znaczeniu lokalnym zabraniano klasom ni¿szym posiadania orê¿a. Zaczê³o kszta³towaæ siê prawo zwyczajowe, i¿ broñ
w postaci miecza to wy³¹czny atrybut rycerza. Ch³opów poci¹gano ju¿ do
s³u¿by wojskowej wyj¹tkowo, w razie wielkiego niebezpieczeñstwa, gdy¿ byli
potrzebni do pracy na folwarku. Ponadto rycerstwu, a póniej szlachcie wydawa³o siê rzecz¹ nieroztropn¹ uzbrajaæ ch³opów15. Noszenie broni przez
rycerza, a póniej szlachcica i jego s³u¿bê by³o wiêc czym normalnym, ale
ju¿ posiadanie broni przez ch³opa samo w sobie by³o rzecz¹ podejrzan¹
i mog³o go zaprowadziæ na szubienicê. Niekiedy ograniczano te¿ prawo
mieszczan do pewnych rodzajów broni (szczególnie je¿eli uznawano j¹ za
atrybut rycerza czy szlachcica). Ju¿ w tamtych czasach wyró¿niano rodzaje
broni zakazanej. Drugi Sobór Laterañski w 1139 r. zakazywa³ u¿ywania
kuszy w walce przeciwko chrzecijanom pod grob¹ ekskomuniki. Zakaz ten
najwidoczniej nie odniós³ skutku, gdy¿ musia³ zostaæ powtórzony pó³ wieku
póniej przez papie¿a Innocentego III. ¯aden z tych edyktów nie mia³ jednak
du¿ego znaczenia, a kusza sta³a siê w Europie bardzo popularn¹ broni¹16.
11
12

s. 24.

13

B. Sygit, Historia prawa kryminalnego, Zapolex Media, Toruñ 2007, s. 108109.
A. Mayor, Grecki ogieñ, zatrute strza³y, bomby skorpionów, Amber, Warszawa 2006,

Por. J. Bardach (red.), Historia pañstwa i prawa Polski, t. I, PWN, Warszawa 1973,
s. 73; M. Szczaniecki, Powszechna historia pañstwa i prawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN,
Warszawa 1997, s. 69.
14 Por. H. Muller, H. Rolling, Europaische hieb und stichwaffen, Berlin 1981.
15 J. Bardach (red.), op. cit., t. II, s. 136.
16 I.V. Hogg, op. cit. s. 24; L. Ehrlich, Polski wyk³ad prawa wojny XV wieku, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1955, s. 65.
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Prawdziw¹ rewolucj¹ w rozwoju broni by³o wynalezienie prochu. Pierwsze wzmianki o materia³ach napêdzaj¹cych pociski mo¿na znaleæ w starym
chiñskim dokumencie datowanym na rok 618 p.n.e. Wspomina on o jakiej
substancji u¿ywanej g³ównie do fajerwerków, ale s³u¿¹cej równie¿ jako napêd
pocisków. Tajemnica wynalezienia prochu i mo¿liwoæ jego militarnego zastosowania by³a jednak przez wiele wieków pilnie strze¿ona. W roku 1067
cesarz chiñski zabroni³ sprzeda¿y prochu cudzoziemcom17. Zakaz ten by³
spóniony  proch dotar³ do Europy najprawdopodobniej w X w. za porednictwem Arabów. Niektóre ród³a podaj¹, i¿ tajemnicê produkcji prochu dostarczy³ Marco Polo, chocia¿ w opisie podró¿y sam autor tego nie potwierdza.
W Europie za odkrywców sk³adu prochu uznaje siê XIII-wiecznych filozofów
i alchemików Rogera Bacona i Bertholda Schwarza. W pocz¹tkach XIV w.
odkryto, ¿e proch mo¿e mieæ zastosowanie nie tylko do fajerwerków i mieszanin zapalaj¹cych, ale tak¿e do wystrzeliwania ciê¿kich pocisków. Pierwsza
rodzima wzmianka o stosowaniu prochu w artylerii pochodzi ze Statutu
Wilickiego wydanego przez Kazimierza Wielkiego w 1374 r.18
Od pocz¹tku XV w. nastêpuje ju¿ bardzo szybki rozwój konstrukcji broni,
zmniejszenie kalibru i praktycznie jej masowa produkcja. Rany postrza³owe
by³y czêsto miertelne, st¹d te¿ wynika³a pewna niechêæ do broni palnej,
która przejawia³a siê tak¿e w prawie. W roku 1542 król Anglii Henryk VIII
uzna³ za konieczne wydanie prawa zabraniaj¹cego u¿ywania pistoletów
i ograniczaj¹cego posiadanie broni palnej do celów myliwskich. Broñ tak¹
mogli posiadaæ jedynie w³aciciele ziemscy oraz osoby zamo¿ne o rocznym
dochodzie przekraczaj¹cym sumê 100 funtów19. Henryk VIII by³ przywi¹zany do tradycji, szczególnie d³ugiego angielskiego ³uku. Uwa¿a³ równie¿, i¿
broñ paln¹ produkuje siê zbyt ³atwo i dostêp do niej mog¹ uzyskaæ buntownicy, co stanowi potencjalne zagro¿enie. Zw³aszcza pistolety, daj¹ce siê przecie¿
³atwo ukryæ, to idealna broñ dla zamachowców. Pogl¹dy te podzielali inni
w³adcy tej epoki i tak¿e starali siê ograniczaæ jej rozpowszechnianie20. Obawy te nie by³y bezpodstawne, gdy¿ w 1584 r. pistoletu z zamkiem ko³owym
u¿yto do zamordowania w³adcy Niderlandów  Wilhelma Milcz¹cego. By³o to
pierwsze na wiecie zabójstwo na tle politycznym dokonane za pomoc¹ broni
palnej21. ¯adne ograniczenia nie by³y jednak w stanie zatrzymaæ rozwoju
techniki militarnej. Broñ palna wchodzi³a powszechnie w wyposa¿enie wojska, kupowa³y j¹ tak¿e osoby prywatne dla samoobrony, a przestêpcy wykorzystywali do rozboju. Broñ palna by³a równie¿ elementem stroju, oznak¹
dostojeñstwa i zamo¿noci.
17
18
19

G.I. Brown, Historia materia³ów wybuchowych, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 16.
W. Kwaniewicz, Leksykon dawnej broni palnej, Bellona, Warszawa 2004, s. 174.
P. de Ste Croix (red.), Broñ strzelecka XIX wieku  ilustrowana encyklopedia, Espadon,
Warszawa 1995, s. 158; A.E. Hartink, Encyklopedia myliwskiej broni palnej, Debit, Bielsko-Bia³a 2004, s. 11.
20 F. Myatt, Pistolety i rewolwery, Espadon, Warszawa 1993, s. 1012.
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W Anglii prawo ograniczaj¹ce dostêp do broni nie przetrwa³o próby czasu. Ju¿ za panowania El¿biety I produkcja broni palnej i prochu staje siê
priorytetem w kraju i wszystko co temu s³u¿y ma znaczenie strategiczne.
W 1558 r. El¿bieta I przyzna³a monopol na gromadzenie i wytwarzanie saletry (jednego z g³ównych sk³adników prochu), za w roku 1625 król Karol I
da³ producentom prawo do wkraczania na teren ka¿dej posiad³oci, aby mogli
wydobywaæ saletrê, gdziekolwiek j¹ znajd¹, nakaza³ równie¿ wszystkim poddanym królestwa zbieranie moczu ludzkiego i bydlêcego (w celu pozyskania
azotanów), a zaniedbania w tym zakresie surowo karano. We Francji producenci saletry edyktem z 1540 r. otrzymali wiêksze nawet uprawnienia ni¿
w Anglii22.
W wielu krajach do koñca XVII w. jedynym ograniczeniem dostêpu do
broni by³a jej cena. Zarówno broñ palna, której wiele czêci musia³o byæ
precyzyjnie wykonanych, jak i wysokiej jakoci broñ bia³a by³y bardzo drogie
i staæ na nie by³o jedynie szlachtê i bogate mieszczañstwo. W Polsce tego
okresu nie ograniczano prawem dostêpu do broni palnej. Wiele ustaw lokalnych sejmików regulowa³o natomiast zasady stroju szlacheckiego, rezerwuj¹c
prawo noszenia szabli wy³¹cznie do tego stroju. Zabraniano mieszczañstwu
i ch³opstwu noszenia stroju szlacheckiego i szabli. Bogaci mieszczanie mogli
ubieraæ siê z cudzoziemska, nosz¹c do tego stroju szpadê. Osoba niepewnego stanu posiadaj¹ca przy sobie broñ mog³a byæ pos¹dzona o trudnienie siê
rozbojem, chocia¿ najczêciej przestêpcy w tych czasach u¿ywali pa³ek i no¿y.
Znalezienie przy podejrzanym broni palnej traktowano jednak jednoznacznie23. Ch³opstwu zabraniano posiadania broni podczas targów, w karczmach,
a tak¿e w innych miejscach publicznych, gdy¿ zbyt czêsto dochodzi³o do tragicznych w skutkach bijatyk. Szlachta, obawiaj¹c siê zbrojnych wyst¹pieñ, w ustawach wiejskich zakazywa³a poddanym posiadania jakiejkolwiek broni zarówno
w miejscach publicznych, jak i prywatnych. Jedna z ustaw dla wsi Kresu
Klimkowskiego w 1638 r. kategorycznie zabrania³a przybywania na wszelkie
zebrania i zgromadzenia z uzbrojeniem pod kar¹ ch³osty i wiêzienia24.
Prawdziw¹ rewolucj¹ w prawie dotycz¹cym reglamentacji broni by³a
Konstytucja Stanów Zjednoczonych uchwalona 17 wrzenia 1787 r., a szczególnie zg³oszona w 1789 r., a wprowadzona w 1791 r. II poprawka, nadaj¹ca
ka¿demu obywatelowi niezbywalne prawo do posiadania broni25. Treæ po21
22
23

Ch. Wills, Ilustrowana historia uzbrojenia, Bellona, Warszawa 2007, s. 72.
G.I. Brown, op. cit., s. 26.
S. Milewski, W wiecie wystêpku i zbrodni, Ksi¹¿ka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 56;
A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hetmani, policjanci  z dziejów s³u¿b ochrony porz¹dku w Polsce, Wyd. l¹sk, Katowice 1987, s. 3233; B. Baranowski, Ludzie gociñca w XVII
XVIII w., Wydawnictwo £ódzkie, £ód 1986, s. 201202.
24 M. Borucki, Temida staropolska. Szkice z dziejów s¹downictwa Polski szlacheckiej, Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979, s. 136.
25 R. Tokarczyk, Prawo amerykañskie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006, s. 51.
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prawki jest krótka: Nie ograniczy siê prawa narodu do posiadania i noszenia broni, gdy¿ dobrze zorganizowana milicja jest konieczna dla bezpieczeñstwa wolnego stanu26, jednak w innym t³umaczeniu brzmi to nastêpuj¹co:
Dobrze zorganizowana milicja jest niezbêdna dla bezpieczeñstwa wolnego
pañstwa, prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie mo¿e byæ ograniczone27. Wiêkszoæ interpretatorów uwa¿a, i¿ poprawka ta uznaje prawo podmiotowe obywatela do posiadania broni. Obywatel nie musi zatem mieæ na
ni¹ pozwolenia. Prawo do broni wynika niejako z faktu bycia obywatelem
Stanów Zjednoczonych. Konsekwencj¹ takiej interpretacji by³ wolny i nieskrêpowany dostêp do broni. Pojawiaj¹ siê jednak g³osy, i¿ zg³aszaj¹cym
poprawkê nie o to chodzi³o. Chcieli oni powo³ywania obywatelskiej s³u¿by
 milicji stoj¹cej na stra¿y prawa i porz¹dku i to przedstawiciele tej s³u¿by
 wolni obywatele  mieli byæ uzbrojeni. Mimo to w³anie owa II poprawka,
co do zasady, reguluje posiadanie i dostêp do broni we wspó³czesnych Stanach Zjednoczonych.
W XIX w. nast¹pi³ szybki rozwój konstrukcyjny broni palnej. Jest to
niew¹tpliwie zwi¹zane z wielkimi wydarzeniami epoki  licznymi wojnami
i rozwojem przemys³u. Zamek ska³kowy zosta³ zast¹piony przez kapiszon
jako czynnik odpalaj¹cy, a w drugiej po³owie wieku pojawi³ siê ju¿ nabój
scalony, stanowi¹c amunicjê do wspó³czesnej broni palnej. Jako ¿e przestêpcy
coraz czêciej siêgaj¹ po skuteczniejsz¹ od no¿a czy pa³ki broñ paln¹, nastêpuje niespotykany dot¹d wzrost przestêpczoci28. W efekcie ronie poczucie
zagro¿enia i obywatele kupuj¹ du¿e iloci krótkiej broni palnej do samoobrony. Stan taki wymusza niejako na administracji pañstwowej cilejsz¹ prawn¹ reglamentacjê nabywania i posiadania tej broni. Ograniczenie w postaci
wysokiej ceny staje siê powoli nieaktualne, gdy¿ masowa produkcja powoduje znaczne jej obni¿enie. Na zakup pistoletu czy póniej rewolweru mo¿e
pozwoliæ ju¿ sobie nawet niezbyt zamo¿ny obywatel. Ka¿dy kraj kszta³tuje
w³asn¹ praktykê prawodawcz¹ w tym zakresie i przedstawienie wszystkich
regulacji prawnych staje siê w jednym opracowaniu niemo¿liwe. Z tego te¿
wzglêdu dalsze rozwa¿ania bêd¹ dotyczy³y stanu prawnego na ziemiach polskich w krótkich chwilach odzyskiwania w XIX w. niepodleg³oci, jak równie¿
prawa zaborców w tym zakresie.
Burzliwy okres prze³omu XVIII i XIX w. nie skutkowa³ niczym specjalnym w zakresie polskich regulacji dostêpu do broni. Zaborcy na podstawie
lokalnych ukazów i postanowieñ organizowali zdawanie broni bêd¹cej w rê26
27

W. Witkowski, Pierwsze konstytucje nowo¿ytne, Wyd. UMCS, Lublin 1996, s. 52.
A. Pu³³o (red.), Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wyd. Sejmowe, Warszawa
2002, s. 55.
28 J. Kasprzak, B. M³odziejowski, W. Brzêk, J. Moszczyñski, Kryminalistyka, Difin, Warszawa 2006, s. 19; E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyñski, Kryminalistyka  czyli rzecz o metodach
ledczych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 16.
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kach spo³eczeñstwa. Akcje te dotyczy³y zasadniczo ch³opstwa i mieszczañstwa, by³y zatem ca³kowicie ignorowane przez szlachtê. Wydany 7 marca
1808 r. dekret o organizacji ministerstw powo³ywa³ ministerstwo policji.
Zgodnie z art. 65 dekretu policja uzyskuje m.in. uprawnienia do dozorowania nad noszeniem broni i nad przeda¿¹ prochu i trucizny29. W Ksiêstwie
Warszawskim broñ mo¿e byæ noszona przez przedstawicieli okrelonych
s³u¿b miejskich, je¿eli to wynika z zadañ i obowi¹zków tej s³u¿by. Przepisy
nic nie stanowi¹ o ograniczeniu posiadania broni przez szlachtê, natomiast
mieszczanie na zakup i posiadanie prywatne pistoletu musieli uzyskaæ okrelon¹ promesê. Brak jest przepisów karnych w tym zakresie. Osoba posiadaj¹ca nielegalnie broñ nara¿a³a siê na jej konfiskatê i karê grzywny za
naruszenie porz¹dku. Je¿eli osoba ta by³a niewiadomego stanu i wed³ug
uznania w³adz stanowi³a element podejrzany, mog³a byæ oskar¿ona o dokonywanie rozbojów.
Po roku 1815 zaborcy wprowadzili bardziej restrykcyjn¹ politykê wobec
ludnoci polskiej. Liczne ukazy i postanowienia wydawane przez w³adze lokalne nak³ada³y bezwzglêdny obowi¹zek zdawania wszelkiej broni. Broñ paln¹ i bia³¹ mogli posiadaæ jedynie urzêdnicy odpowiedniego szczebla wykazuj¹cy siê ca³kowit¹ lojalnoci¹ wobec w³adz. W praktyce szlachta ignorowa³a
te zakazy i przechowywa³a broñ w domach, choæ jawnie siê z ni¹ nie obnoszono. Mo¿na by³o równie¿ stosunkowo ³atwo (po dokonaniu niewielkiej op³aty)
uzyskaæ pozwolenie (patent, promesê) na posiadanie i u¿ywanie broni myliwskiej. Za nielegalne posiadanie broni we wszystkich zaborach grozi³a
kara konfiskaty, a dodatkowo w zaborze austriackim i pruskim kara grzywny, natomiast w zaborze rosyjskim, gdzie prawo by³o najbardziej restrykcyjne, tak¿e kara wiêzienia. Kara by³a wymierzana za naruszenie zakazu i na
podstawie przepisów dotycz¹cych zagro¿enia porz¹dku publicznego. Nie znano samoistnego przestêpstwa nielegalnego posiadania broni.
Pierwszym pe³nym i nowoczesnym aktem prawnym reguluj¹cym zasady
posiadania broni by³ austriacki Patent cesarski z 24 padziernika 1852 r.
o wyrobie, posiadaniu i noszeniu broni, tudzie¿ handlu broni¹ i jej przewozie.
Patent ten wyró¿nia³ dwa rodzaje broni:
1. Broñ dozwolon¹ (§ 12), tzn. nie wykazywan¹ jako zakazana, chocia¿
nie zosta³o wyranie stwierdzone, co zalicza siê do tej broni. Mo¿na wnioskowaæ z przepisów, ¿e by³y to wszelkiego rodzaju pistolety i rewolwery nie
maj¹ce zastosowania wojskowego i broñ myliwska. Tak¹ broñ wolno posiadaæ bez pozwolenia, ale na jej noszenie ju¿ pozwolenie jest wymagane. Przepisy wykonawcze okrela³y kategorie osób, które takiej broni mieæ nie mog³y.
Zaliczano do nich osoby bez udokumentowanego ród³a dochodów, bezdomne,
29 P. Majer, Ustawy polskiej policji (17911990). ród³a z komentarzem, Wyd. WSPol.,
Szczytno 2007, s. 64.
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w³óczêgów, alkoholików i osoby z zaburzeniami psychicznymi. Broñ i amunicja do niej powinna byæ w iloci stosownej  nie wzbudzaj¹cej uzasadnionego
podejrzenia nadu¿ycia, nie przekraczaj¹cej osobistej potrzeby. Po zmianach
przepisów Patentu w roku 1919 przewidywano ju¿ koniecznoæ uzyskania
pozwolenia na tê broñ, a do jej noszenia wymagano posiadania karty broni.
2. Broñ zakazan¹ (§ 2), do której przepisy Patentu zalicza³y: pugina³y,
sztylety, no¿e szlifowane wklês³o na kszta³t sztyletów, trójsieczne szpady,
trombony, tercerole (krócice), wiatrówki wszelkiego rodzaju, granaty rêczne
i szklane, petardy i rakiety palne, wreszcie wszelk¹ broñ skryt¹, a do podstêpnego napadu przydatn¹ jakiego b¹d rodzaju (np. strzelby w laskach,
laski ze szpadami itp.). Do broni zakazanej zaliczyæ tak¿e nale¿y wszelkie
narzêdzia, których kszta³t pierwotny i naturalny zmieniono umylnie, aby
ciê¿sze rany zadawaæ, tudzie¿ wszelkie narzêdzia ukryte, do podstêpnych
napadów przydatne, które wed³ug swego ustroju nie s¹ przeznaczone do
wykonywania sztuki lub przemys³u ani do u¿ytku domowego30.
Na posiadanie wymienionej broni zakazanej, a tak¿e wszelkiego rodzaju
prochu, bawe³ny strzelniczej wymagane by³o pozwolenie. Pozwolenie wydawa³ lokalny organ w³adzy publicznej  administracyjnej (§ 5), która udzieli
go tylko wyj¹tkowo w przypadkach, zas³uguj¹cych na uwzglêdnienie [...]. Na
wyrób broni i jej sprzeda¿ wymagana by³a stosowna koncesja wydawana
przez organ w³adzy publicznej na szczeblu wy¿szym ni¿ lokalny (np. wojewody). Nie wolno te¿ by³o sprzedawaæ bez pozwolenia na zakupno broni okrelonej jako zakazana. Patent przewidywa³ odpowiedzialnoæ karn¹ sprzedawcy za naruszenie tego zakazu. Osoba nosz¹ca broñ powinna posiadaæ przy
sobie kartê na broñ.
Omawiany Patent faktycznie wprowadza³ ju¿ samoistne przestêpstwo
nielegalnego posiadania broni. Za czyn taki grozi³a kara konfiskaty broni
i kara grzywny. Czyn taki traktowano jako przestêpstwo i sprawca odpowiada³ przed s¹dem. W ka¿dym przypadku zatrzymania osoby z broni¹, a nie
posiadaj¹cej karty broni, organ policyjny by³ zobowi¹zany zatrzymaæ broñ
w depozycie do wyjanienia ca³ej sprawy. Je¿eli osoba dostarczy³a póniej
kartê broni, broñ oddawano, chocia¿ noszenie jej bez karty traktowano jako
wykroczenie i w tym trybie mog³o byæ to karane. W zaborze austriackim
obowi¹zywa³y równie¿ szczegó³owe przepisy chroni¹ce bezpieczeñstwo obywateli i reguluj¹ce u¿ywanie materia³ów wybuchowych, ich reglamentacjê
i sprzeda¿31.
30 Tekst za: Zbiór przepisów administracyjnych. Podrêcznik dla szkolenia na posterunkach
i w komisariatach, Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej, Warszawa 1930, s. 5558
(zachowano oryginalny jêzyk i pisowniê). Ciekawostk¹ jest, i¿ przepisy tego Patentu obowi¹zywa³y na terenach dawnego zaboru austriackiego a¿ do 31 grudnia 1932 r.
31 Ustawa z dnia 27 maja 1885 r. przeciw u¿ytkowaniu materyj wybuchowych w sposób
szkodliwy oraz Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 17 maja 1891 r. w przedmiocie
sprzeda¿y prochu  tekst za Zbiór przepisów administracyjnych..., s. 6061.
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W zaborze pruskim od pocz¹tku XIX w. ukazywa³y siê liczne, obowi¹zuj¹ce lokalnie zarz¹dzenia ograniczaj¹ce dostêp do broni. W zasadzie szlachta,
w³aciciele ziemscy, przemys³owcy nie mieli ograniczeñ w dostêpie do broni
krótkiej (pistolet, rewolwer) nie u¿ywanej w wojsku i broni myliwskiej. Broñ
krótk¹ trzymano zwyczajowo w domach, bowiem na jej noszenie z czasem
konieczne by³o pozwolenie. Ograniczenia dotyczy³y doæ restrykcyjnie osób
mniej zamo¿nych i w³óczêgów. Obowi¹zek rejestracji broni i uzyskania na ni¹
pozwolenia wprowadzono dopiero ustaw¹ z dnia 9 czerwca 1884 r. w sprawie
zapobie¿enia zbrodniczemu i niebezpiecznemu dla ogó³u u¿ywaniu materia³ów wybuchowych. Ustawa obowi¹zywa³a na obszarze ca³ej Rzeszy. Posiadanie broni bez pozwolenia lokalnych w³adz policyjnych by³o przestêpstwem
zagro¿onym kar¹ wiêzienia, grzywny i konfiskat¹ broni.
Napiêta sytuacja spo³eczna w zaborze rosyjskim na pocz¹tku lat 60. XIX w.
i coraz mielsze wyst¹pienia niepodleg³ociowe spowodowa³y prewencyjne
dzia³ania w³adz w postaci akcji odbierania wszelkiej broni bêd¹cej w rêkach
ludnoci polskiej. Akcja ta zaczê³a siê ju¿ jesieni¹ 1861 r.32 W³adze nie poprzesta³y na apelu i nakazie zdania broni  policja carska, ¿andarmeria
i tajne s³u¿by bezpieczeñstwa dokonywa³y licznych rewizji w mieszkaniach
i domach patriotycznej szlachty, dzia³aczy politycznych, a znalezion¹ wszelk¹
broñ konfiskowano, nawet zabytkow¹ z XIVXV w. Organizuj¹ce siê w³adze
powstañcze (Komitet Centralny Narodowy) na pocz¹tku grudnia 1862 r.
zwróci³y siê z apelem do wszystkich swoich terenowych przedstawicielstw
o niesprowadzanie broni zza granicy i niezak³adanie fabryk broni palnej,
fabryk kos i wszelkiej innej broni siecznej. Zakaz ten wynika³ z chêci
w miarê jednolitego uzbrojenia powstañców, centralnego zaopatrzenia
w broñ, a poza tym obawiano siê przedwczesnego spontanicznego wybuchu
powstania, sprowokowanego np. przez dzia³ania rosyjskich tajnych s³u¿b33.
Po upadku powstania styczniowego w³adze carskie w latach 18641865
przyst¹pi³y ponownie do rozbrajania ludnoci cywilnej na mocy licznych ukazów i okólników lokalnych w³adz gubernialnych. W sposób systematyczny
i zaplanowany wyznaczone oddzia³y ¿andarmerii przeszukiwa³y dwory i folwarki. Podobnie jak w 1861 r., konfiskowano wszelk¹ broñ niezale¿nie od jej
wieku czy stanu technicznego. W³acicielom broni, w przypadkach gdy by³a
w du¿ej iloci, grozi³a kara do 8 lat ciê¿kiego wiêzienia i konfiskata maj¹tku.
Szczególnie starannie konfiskowano broñ myliwsk¹. Broñ ta, pomimo ma³ej szybkostrzelnoci, by³a bardzo celna i w czasie powstania dawa³a siê
bardzo we znaki ¿o³nierzom carskim. W 1903 r. wprowadzono kodeks karny
(tzw. kodeks Tagancewa, obowi¹zuj¹cy w Polsce na ziemiach dawnego zaboru
rosyjskiego jeszcze do koñca 1932 r.), który bardzo kazuistycznie uznawa³ za
32
33

W. Kwaniewicz, Dzieje szabli w Polsce, Bellona, Warszawa 2002, s. 142.
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przestêpstwa: wyrób, nabywanie, przechowywanie, zbywanie substancji wybuchowej lub przyrz¹du wybuchowego, je¿eli przedmioty te mia³y s³u¿yæ do
pope³nienia zbrodni (art. 222), wyrób substancji strzelniczej lub wybuchowej,
wyrób broni lub jej czêci (art. 223), przechowywanie i handel substancj¹
strzelnicz¹ i prochem (art. 225), przechowywanie prochu poza sk³adem
w iloci ponad 30 funtów (art. 226), przechowywanie i noszenie broni zakazanej, przechowywanie i noszenie broni bez pozwolenia, strzelanie z broni
w miejscach, gdzie takie strzelanie jest zabronione, nieostro¿ne obchodzenie
siê z broni¹ (art. 230)34.
Po zakoñczeniu I wojny wiatowej w Polsce w rêkach ludnoci cywilnej
i ró¿nego rodzaju organizacji wojskowych, paramilitarnych, spo³ecznych
o charakterze milicyjnym znajdowa³o siê bardzo du¿o ró¿nego rodzaju broni
i amunicji, pocz¹wszy od artylerii na pistoletach i rewolwerach koñcz¹c. Stan
taki wymaga³ pilnego opanowania i unormowania prawnego. Trzeba równie¿
braæ pod uwagê fakt, i¿ odzyskuj¹c niepodleg³oæ w 1918 r., Polska odziedziczy³a po zaborcach systemy prawne. Nie mo¿na by³o od razu wprowadziæ
jednolitego prawa ze wzglêdu na g³êbokie ró¿nice gospodarcze i spo³eczne
istniej¹ce pomiêdzy poszczególnymi regionami kraju35. Sytuacja taka dotyczy³o równie¿ prawa reguluj¹cego posiadanie broni. Odrêbne przepisy dla
poszczególnych regionów kraju obowi¹zywa³y jeszcze do koñca 1932 r.
Pierwszym aktem prawnym okresu miêdzywojennego Polski, dotycz¹cym
broni by³ dekret z 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni
i amunicji (Dziennik Praw Pañstwa Polskiego nr 9, poz. 123). Zgodnie z art.
2 dekretu, nabywanie, przechowywanie, u¿ytkowanie i sprzeda¿ broni oraz
materia³ów wybuchowych przez osoby cywilne mo¿e nastêpowaæ tylko po
wydaniu zezwolenia, w wypadkach zas³uguj¹cych na szczególne uwzglêdnienie, przez Ministra Spraw Wewnêtrznych lub organy przez niego upowa¿nione. Wydane do dekretu przepisy wykonawcze (okólnik z 29 stycznia 1919 r.
 D.P. nr 12, poz. 133) upowa¿nia³y wojewodê do wydawania osobom cywilnym pozwoleñ na nabywanie, przechowywanie i sprzeda¿ w celach handlowych krótkiej broni palnej i amunicji do niej. Do wydawania pozwoleñ na
przechowywanie i sprzeda¿ broni myliwskiej zostali upowa¿nieni komisarze
ludowi (póniej starostowie). Kolejnym aktem wykonawczym do dekretu by³o
rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 29 stycznia 1919 r.
w przedmiocie posiadania broni palnej i materia³ów wybuchowych (D.P. nr 12,
poz. 133). W rozporz¹dzeniu tym Minister zarz¹dzi³, aby osoby cywilne lub
organizacje spo³eczne, które nie maj¹ odpowiedniego pozwolenia, z³o¿y³y
34
35

Kodeks Karny z 1903 r., Ministerstwo Sprawiedliwoci, Warszawa 1922, s. 8186.
J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Wyd.
Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 552; B. Lesiñski, W. Rozwadowski, Historia prawa, PWN,
Warszawa  Poznañ 1980, s. 392393; K. Sójka-Zieliñska, Historia prawa, Wyd. Prawnicze
PWN, Warszawa 1997, s. 316.
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wszelkiego rodzaju broñ paln¹ w powiatowym zarz¹dzie policji komunalnej
do dnia 9 lutego 1919 r. Natomiast policja komunalna mia³a przekazywaæ
uzyskane w ten sposób przedmioty w³aciwym dowództwom okrêgów wojskowych. Wed³ug art. 3 tego dekretu, pozwolenia na posiadanie broni myliwskiej i broni krótkiej do ochrony osobistej wydawane by³y przez Ministra
Spraw Wewnêtrznych lub organ przez niego upowa¿niony. Zgodnie z rozporz¹dzeniem wykonawczym z dnia 21 maja 1920 r. (D.U. poz. 266), takim
organem upowa¿nionym s¹ w³adze administracyjne pierwszej instancji. Pozwolenia na broñ paln¹ krótk¹ do obrony osobistej mog³y byæ wydawane
tylko w wypadkach koniecznej potrzeby, natomiast pozwolenia na broñ myliwsk¹ tylko razem z kart¹ myliwsk¹. Wszelkie pozwolenia wystawione
wczeniej przez policjê zachowywa³y wa¿noæ do czasu, na jaki zosta³y wydane. Dekret okrela³ równie¿, i¿ wszelka broñ i amunicja, na któr¹ nie wydano
pozwolenia, ulega konfiskacie. Przewidywa³ tak¿e sankcje karne: za posiadanie broni wojskowej lub materia³ów i przedmiotów s³u¿¹cych do u¿ytku wojskowego  karê do 1 roku wiêzienia lub grzywny do wysokoci 5 tys. marek,
za posiadanie broni myliwskiej lub krótkiej palnej  do 3 miesiêcy aresztu
lub grzywny do 3 tys. marek. Dochodzeniem i orzekaniem w tych sprawach
zajmowa³y siê w³adze administracyjne.
Rozporz¹dzenie policyjne z dnia 30 stycznia 1922 r. dotycz¹ce broni zawiera ciekawe wyró¿nienie przedmiotów zakazanych, których sprzeda¿ jest
ca³kowicie zabroniona. Do przedmiotów tych nale¿a³y kastety, bicze z rzemieni, gumy czy powrozów zawieraj¹ce wk³adki metalowe lub ciê¿arki. Zabroniono te¿ handlu przedmiotami podobnymi do wymienionych, które mog¹
s³u¿yæ jako broñ. Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem krótk¹ i d³ug¹ broñ paln¹
wolno sprzedaæ jedynie osobie posiadaj¹cej pozwolenie na posiadanie lub
noszenie broni wymienionej w pozwoleniu. Pozwolenie musi byæ wystawione
na dan¹ osobê. Przepisy te dotyczy³y równie¿ broni bia³ej (sztyletów, no¿y
i innej broni siecznej). Rozporz¹dzenie regulowa³o szczegó³owo zasady prowadzenia ewidencji i ksi¹g sprzeda¿y broni.
Szczegó³owe zasady handlu broni¹, prowadzenia dokumentacji sprzeda¿y
znajdujemy w rozporz¹dzeniu policyjnym z dnia 30 listopada 1926 r. w przedmiocie nabywania, pozbywania i noszenia broni oraz amunicji. Rozporz¹dzenie
to powtarza zasady posiadania broni przez ¿o³nierzy zawodowych i funkcjonariuszy policji, okrela te¿ wzór karty broni, zakazuje kupowania, sprzeda¿y i noszenia granatów, pa³ek gumowych oraz wszelkiego rodzaju broni k³uj¹cej, siecznej i palnej ukrytej w laskach czy te¿ w innych przedmiotach.
Tak du¿a liczba aktów prawnych wykonawczych do dekretu z dnia
25 stycznia 1919 r. w przedmiocie posiadania broni palnej i materia³ów
wybuchowych wynika³a z faktu, i¿ nie wszystkie te akty obowi¹zywa³y na
terenie ca³ego kraju, gdy¿ by³y dostosowane do odziedziczonego po zaborcach
systemu prawnego. D³ugotrwa³y proces unifikacji prawa w zakresie broni
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palnej zakoñczy³o wydanie rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 27 padziernika 1932 r.  Prawo o broni, amunicji i materia³ach
wybuchowych (Dz.U. nr 94, poz. 807). Rozporz¹dzenie to w art. 1 po raz
pierwszy wprowadza definicjê legaln¹ broni: Broni¹ w rozumieniu niniejszego prawa jest ka¿de narzêdzie, przeznaczone do zadawania bezporednio lub
porednio urazów cielesnych. Definicja ta jest bardzo ogólna i obejmuje
zarówno broñ paln¹, broñ bia³¹, jak i inne przedmioty przeznaczone do
zadawania urazów. Rozporz¹dzenie wprowadza tak¿e definicje amunicji
i materia³ów wybuchowych. W art. 1 pkt 2 po raz pierwszy w naszym prawie
pojawia siê, powtarzane póniej w wielu innych aktach prawnych, kontrowersyjne okrelenie istotne czêci broni. Zapis: Gotowe lub obrobione istotne czêci broni lub amunicji uwa¿ane s¹ za broñ lub amunicjê wynika³
z faktu, i¿ na terenie kraju funkcjonowa³o wiele nielegalnych zak³adów
i warsztatów, które wytwarza³y broñ niskiej jakoci, nie odpowiadaj¹c¹ wymogom bezpieczeñstwa i doæ czêsto osoby z niej strzelaj¹ce ulega³y wypadkom. Problem z jakoci¹ broni jakby potwierdza treæ art. 14: Wolno puszczaæ w obieg tylko tak¹ broñ, która zaopatrzona jest w firmê lub w znak
towarowy wytwórcy lub handluj¹cego, w numer bie¿¹cy broni, oraz o ile
chodzi o broñ paln¹  w znaki próbne co do jej wytrzyma³oci i bezpieczeñstwa w u¿yciu. Oczywicie, tworz¹c taki zapis, brano pod uwagê problem
niekontrolowanego pojawiania siê broni palnej w spo³eczeñstwie i trafiania tej
broni do wiata przestêpczego. Jednak podstawowym powodem takiego zapisu
by³y wzglêdy bezpieczeñstwa. Broñ podczas strza³u zbyt czêsto zacina³a siê,
a nawet rozpada³a, a metalowe czêci razi³y strzelaj¹cego, czy te¿ strzela³a
sama bez nacisku na jêzyk spustowy, np. po upadku na twarde pod³o¿e.
Na handel broni¹ i amunicj¹ potrzebne by³o specjalne pozwolenie wydawane przez wojewódzkie w³adze administracyjne. Wprowadzono zakaz handlu broni¹ w systemie obwonym i podczas targów. Sklep z broni¹ powinien
posiadaæ specjalne zabezpieczenia przed kradzie¿¹ z w³amaniem oraz przed
wybuchem po¿aru. Poza tym obowi¹zywa³a cis³a ewidencja broni i amunicji
oraz osób dokonuj¹cych zakupu. Na posiadanie i noszenie broni wymagane
by³o pozwolenie, które powiatowe w³adze administracyjne mog³y w ka¿dym
czasie cofn¹æ, je¿eli uzna³y to za wskazane ze wzglêdu na interes pañstwowy
albo bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny. Pozwolenie na broñ upowa¿nia³o
do zakupu broni i amunicji. Pozwolenie na broñ myliwsk¹ upowa¿nia³o
tak¿e do zakupu prochu strzelniczego, gdy¿ wytwarzanie amunicji myliwskiej do w³asnego u¿ytku by³o dozwolone. Rozporz¹dzenie zawiera³o przepisy
karne dotycz¹ce nielegalnego posiadania broni. Uchyla³o wszystkie dotychczasowe regulacje prawne zaborców, jak równie¿ regulacje wydane od 1919 r.
dotycz¹ce broni.
Rozporz¹dzeniem wykonawczym do rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 padziernika 1932 r. by³o rozporz¹dzenie Ministra Spraw
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Wewnêtrznych z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broñ do u¿ytku
osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu siê tej broni (Dz.U. nr 22, poz. 179).
Na jego mocy wprowadzono nowy wzór pozwolenia na posiadanie lub noszenie broni oraz na pozwolenie posiadania broni w celach muzealnych, naukowych lub pami¹tkowych. Pozwolenia wydawano na okres nie przekraczaj¹cy
trzech lat. Broñ mo¿na by³o nabywaæ jedynie po okazaniu pozwolenia. Nabywana broñ musia³a byæ w pozwoleniu cile okrelona. Nowoci¹ w prawie
o broni by³o okrelenie w treci tego rozporz¹dzenia rodzajów broni, na któr¹
nie wymagano pozwolenia, a by³a to wszelka broñ wytworzona przed 1850 r.,
wiatrówki o maksymalnym kalibrze do 6 mm, aparaty automatyczne s³u¿¹ce
wy³¹cznie do zabezpieczania dostêpu do budynków lub poszczególnych pomieszczeñ w budynku przed wtargniêciem osób niepowo³anych, aparaty s³u¿¹ce do uboju byd³a.
Ostatni przedwojenny akt prawny dotycz¹cy broni  rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 26 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych oraz Przemys³u i Handlu o istotnych czêciach broni palnej i amunicji (Dz.U. nr 41, poz. 273) ustala³o, co
wchodzi w sk³ad istotnych czêci broni oraz amunicji. Wed³ug tego rozporz¹dzenia istotnymi czêciami broni palnej by³y: lufa, czêci broni, które zamykaj¹ ty³ lufy podczas strza³u lub stanowi¹ jej przed³u¿enie (np. trzon zamkowy, bêben w rewolwerze). Istotnymi czêciami amunicji by³y ³uska i pocisk.
Wybuch II wojny wiatowej spowodowa³, i¿ po kampanii wrzeniowej
czêæ ziem polskich znalaz³a siê pod okupacj¹ niemieck¹, natomiast czêæ
zosta³a zajêta przez ZSRR. Spo³eczeñstwo polskie nigdy nie pogodzi³o siê
z takim stanem rzeczy i ju¿ po wojnie prawa narzucone przez okupantów nie
by³y uznawane za prawa obowi¹zuj¹ce w Polsce. Niezale¿nie jednak od moralnej czy historycznej oceny tego okresu, prawa te faktycznie obowi¹zywa³y
i przedstawiaj¹c dzieje reglamentacji broni, warto o nich wspomnieæ.
Na terenach w³¹czonych do Rzeszy obowi¹zywa³o w pe³ni prawo niemieckie i generalnie nie przewidywano mo¿liwoci legalnego posiadania broni
przez ludnoæ pochodzenia polskiego. Posiadan¹ broñ nale¿a³o natychmiast
zdaæ w najbli¿szej jednostce policji niemieckiej. Nielegalne posiadanie broni
traktowano jako naruszenie porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa Rzeszy
i przestêpstwo to by³o zagro¿one kar¹ obozu pracy, obozu koncentracyjnego
albo kar¹ mierci. Na terenach Generalnego Gubernatorstwa ju¿ 12 wrzenia 1939 r. obowi¹zywa³o rozporz¹dzenie Naczelnego Dowódcy Wojska
o posiadaniu broni. Na mocy tego rozporz¹dzenia wszelk¹ broñ i amunicjê,
granaty rêczne, rodki wybuchowe i wszelki sprzêt wojenny nale¿y oddaæ
(§ 1). Zdanie wymienionych przedmiotów winno nast¹piæ w ci¹gu 24 godzin
przy najbli¿szym posterunku wojskowym lub policyjnym. Dowódcy wojskowi
mogli wydaæ pozwolenie na posiadanie broni ludnoci niemieckiej. Zgodnie
z § 2 rozporz¹dzenia: Kto wbrew temu rozporz¹dzeniu posiada broñ, amuni-
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cjê, granaty rêczne, materia³y wybuchowe albo inny sprzêt wojenny, karany
bêdzie mierci¹. Rozpatrywanie spraw tego rodzaju le¿a³o w kompetencjach
s¹dów doranych36.
Rozporz¹dzenie Naczelnego Dowódcy Wojska z dnia 6 padziernika 1939 r.
o posiadaniu broni rozci¹gnê³o zakres obowi¹zywania poprzedniego rozporz¹dzenia na wszystkie tereny polskie zajête przez wojska niemieckie. Wed³ug
rozporz¹dzenia H. Franka z dnia 31 padziernika 1939 r. o zwalczaniu czynów gwa³tu w Generalnym Gubernatorstwie, karane by³o równie¿ samo niepowiadomienie w³adz o fakcie posiadania broni przez inn¹ osobê: Kto otrzymawszy wiadomoæ o nielegalnym posiadaniu broni przez innego, zaniecha
bezzw³ocznie powiadomiæ o tym w³adze, podlega karze mierci (§ 10 pkt 2).
Rozporz¹dzenie policyjne z dnia 17 grudnia 1939 r. o udzielaniu nagród
osobom przyczyniaj¹cym siê do wykrycia kryjówek broni przewidywa³o dla
tych, którzy dobrowolnie i niezw³ocznie donios¹ o faktach ukrywania broni,
nagrodê w wysokoci do 1000 z³.
Zgodnie z przepisami w³adz niemieckich, legalne posiadanie broni palnej
przez osoby narodowoci polskiej przewidziane by³o w dwóch przypadkach: dla
funkcjonariuszy Policji Pañstwowej (karabin i pistolet, nie przewidywano broni maszynowej) i dla stra¿y lenej (broñ myliwska g³adkolufowa). Dla stra¿y
lenej przypadki posiadania broni i wydawanie pozwoleñ na broñ regulowa³o
rozporz¹dzenie H. Franka z dnia 14 grudnia 1939 r. o noszeniu broni przez
polskich urzêdników lenych w Generalnym Gubernatorstwie oraz rozporz¹dzenie z dnia 24 maja 1940 r. o ustanowieniu Korpusu Ochrony Lasów.
Rozporz¹dzenie z dnia 13 kwietnia 1940 r. w sprawie ochrony lasów i zwierzyny w Generalnym Gubernatorstwie traktowa³o jako okolicznoci obci¹¿aj¹ce uprawianie k³usownictwa przy u¿yciu broni palnej (§ 8 pkt 2). Czyn taki
zagro¿ony by³ kar¹ mierci. Taki stan prawny utrzyma³ siê do koñca wojny.
Na terenach zajêtych po 17 wrzenia 1939 r. przez ZSRR obowi¹zywa³o
w tym zakresie prawo radzieckie. System prawa karnego by³ doæ z³o¿ony,
gdy¿ funkcjonowa³ kodeks karny Rosyjskiej SFRR z 1926 r.  wielokrotnie
zmieniany, uzupe³niany i nowelizowany do 1939 r.37, a ponadto poszczególni
dowódcy wojskowi wydawali swoje zarz¹dzenia (szczególnie w strefach przygranicznych). Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ fakt, i¿ czêæ terytorium Polski
zosta³a w³¹czona do Ukraiñskiej SRR, czêæ do Bia³oruskiej SRR, a tam
obowi¹zywa³y oddzielne kodeksy karne (wzorowane i w znacznej czêci stanowi¹ce przedruk kodeksu karnego Rosyjskiej SFRR).
Przestêpstwo nielegalnego posiadania broni w Rosji Radzieckiej, a póniej w ZSRR wprowadza³ kodeks karny z 1922 r. W rozdziale 8 Naruszenie
36 Teksty rozporz¹dzeñ okupacyjnych za: Prawo Generalnego Gubernatorstwa w uk³adzie
rzeczowym z objanieniami i skorowidzem, Kraków 1941, s. C 300.
37 K. Sójka-Zieliñska, op. cit., s. 376377.
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przepisów zabezpieczaj¹cych zdrowie publiczne, bezpieczeñstwo publiczne
i spokój publiczny38 mowa by³a o nielegalnej produkcji broni palnej, amunicji i materia³ów wybuchowych, ich przechowywaniu i zbywaniu. To¿same
zapisy znajdujemy w kodeksie karnym z 1926 r. Przestêpstwem by³o jedynie
posiadanie broni d³ugiej o lufie gwintowanej i broni krótkiej  pistoletów
i rewolwerów. Na posiadanie takiej broni konieczne by³o pozwolenie organów
milicyjnych. Uzyskiwali je cz³onkowie komitetów partii (od szczebla dzielnicowego, zak³adowego), pracownicy prokuratury, s¹dów, kadra kierownicza
niektórych zak³adów pracy i ko³chozów, poczty i banków. Oddzielne przepisy
regulowa³y posiadanie broni palnej przez kadrê milicji i wojska. Doæ szeroki
dostêp do broni mia³y kluby i organizacje sportowe. Do tradycji (przetrwa³a
do chwili obecnej) w Rosji i ZSRR nale¿a³o posiadanie bez specjalnie cis³ej
ewidencji i reglamentacji broni myliwskiej o lufach g³adkich. Broñ taka
wymaga³a pozwolenia wydanego przez lokaln¹ administracjê (konieczne by³o
zawiadczenie o zameldowaniu, zatrudnieniu i wiadectwo w³aciwej postawy moralno-politycznej wydane przez organizacjê spo³eczn¹). Nielegalne posiadanie takiej broni myliwskiej i amunicji nie traktowano jak przestêpstwa, a jedynie jako naruszenie zarz¹dzeñ administracyjnych i by³o karane
odebraniem broni i kar¹ grzywny. Natomiast kara za nielegalne posiadanie
broni i amunicji w kodeksie karnym z 1922 r. nie by³a oznaczona. Jej wysokoæ zale¿a³a od konkretnej sytuacji i od tego, czy przypadkiem sprawcy nie
mo¿na by³o postawiæ zarzutu dzia³alnoci kontrrewolucyjnej39. W kodeksie
karnym z 1926 r. za nielegalny wyrób broni i amunicji przewidywano karê
pozbawienia wolnoci od roku do lat 8, a za nielegalne posiadanie broni karê
do 5 lat pozbawienia wolnoci.
Taki stan prawny wprowadzi³y w³adze radzieckie na zajêtych po 17
wrzenia 1939 r. terenach polskich. W pierwszym okresie (do koñca 1939 r.)
poszczególni lokalni dowódcy wojskowi nakazywali ludnoci zdawanie posiadanej broni. W okresie póniejszym wprowadzono opisany wy¿ej stan prawny.
Nielegalne posiadanie broni przez ludnoæ polsk¹ traktowano niejednolicie.
Wielokrotnie sprawcom takich czynów starano siê przypisaæ przestêpstwo
ciê¿sze, d¹¿¹c do oskar¿enia o zdradê, zbrojn¹ dzia³alnoæ kontrrewolucyjn¹,
dzia³alnoæ przeciwko i na szkodê ZSRR40. Takie czyny by³y zagro¿one kar¹
mierci lub d³ugoletnim pobytem w obozach pracy. W chwili obecnej nie
mo¿na powiedzieæ, czy faktycznie osoby oskar¿one prowadzi³y tak¹ dzia³alnoæ, czy te¿ stosuj¹c terror polityczny wobec ludnoci polskiej, podci¹gano
pod takie przestêpstwa zwyczajne nielegalne posiadanie broni.
38 G.A. Krygier, B.A. Kurinowa, J.M. Tkacziewskij, Sowietskoje Ugo³ownoje Prawo.
Obszczaja czast, Wyd. Uniwersytetu Moskiewskiego, Moskwa 1981, s. 40; S.W. Maksimow
(red.), Ugo³ownoje prawo. Obszczaja czast, Emsko Education, Moskwa 2005, s. 9.
39 Por. I. Andrejew, Zarys prawa karnego pañstw socjalistycznych. Wyd. UW, Warszawa
1979, s. 122123.
40 A. Applebaum, Gu³ag, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005, s. 119, 137138.
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Jak to ju¿ wspomniano, pomimo wielu zakazów w³adz okupacyjnych,
w czasie wojny broñ znajdowa³a siê w rêkach walcz¹cego podziemia o ró¿nym obliczu politycznym, w rodowiskach kryminalnych (wojna nie po³o¿y³a
kresu przestêpczoci kryminalnej), a tak¿e broñ posiada³a spora czêæ spo³eczeñstwa (niekiedy przy³¹czaj¹ca siê do walki zbrojnej z okupantem). Po
zakoñczeniu wojny formalnie obowi¹zywa³ kodeks karny z 1932 r., ale nowe
w³adze wyda³y w latach 19441954 ponad sto dekretów i ustaw wprowadzaj¹cych zmiany w celu realizacji nowych celów politycznych i gospodarczych41.
W zakresie nielegalnego posiadania broni ju¿ kodeks karny Wojska Polskiego
z 23 wrzenia 1944 r. przewidywa³ karê mierci za samo gromadzenie rodków walki zbrojnej w celu zamachu42. Dekret PKWN z dnia 24 sierpnia 1944
r. o rozwi¹zaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych
(Dz.U. nr 3, poz. 12) nakazywa³ przekazywanie broni i zaopatrzenia tych
organizacji jednostkom Wojska Polskiego. Dekret z dnia 16 listopada 1945 r.
o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa
(Dz.U. nr 53, poz. 300) przewidywa³ górne zagro¿enie kar¹ mierci za wyrabianie, gromadzenie i przechowywanie broni. Zosta³o to powtórzone w art. 4
dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. (tzw. ma³ego kodeksu karnego) o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa (Dz.U. nr 30,
poz. 192 z pón. zm.). Zgodnie z tym przepisem, wyrabianie, gromadzenie lub
przechowywanie broni palnej, materia³ów lub przyrz¹dów wybuchowych bez
zezwolenia by³o zagro¿one kar¹ wiêzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub
do¿ywotniego wiêzienia albo kar¹ mierci. W § 2 przewidywano mo¿liwoæ
zastosowania przez s¹d w przypadkach mniejszej wagi nadzwyczajnego z³agodzenia kary albo nawet odst¹pienia od niej.
W pierwszych latach powojennych Komenda G³ówna MO wydawa³a szereg rozkazów, zarz¹dzeñ, okólników maj¹cych na celu odzyskiwanie broni43.
Problem by³ bardzo powa¿ny, gdy¿ odnotowywano rocznie kilkanacie tysiêcy
napadów z broni¹. W praktyce wszelkie u¿ycie broni palnej, czy to przez
zbrojne organizacje opozycyjne, czy te¿ przez zwyczajnych przestêpców, traktowano jako przejawy bandytyzmu. Bardzo czêsto oficjalnie mówiono o bandytyzmie, by deprecjonowaæ powody polityczne. Zarz¹dzenie nr 162 Komendanta G³ównego MO z dnia 7 listopada 1946 r. w sprawie wyp³aty nagród za
zdobyt¹ broñ (odebran¹ ugrupowaniom zbrojnym lub osobom nie posiadaj¹cym na ni¹ pozwolenia) wprowadza taryfikator premiowania funkcjonariuszy: za odzyskany granat przewidywano wyp³atê 100 z³, za karabin  200 z³,
za pistolet  400 z³, za automat lub RKM  600 z³, za CKM, dzia³o lub
41 A. Lityñski, Historia prawa Polski Ludowej, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa
2005, s. 99.
42 Ibidem, s. 97.
43 P. Majer, Milicja Obywatelska w systemie organów w³adzy PRL (zarys problematyki
i ród³a), Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2003, s. 131 i nast.
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modzierz  1000 z³, za radiostacjê polow¹  2000 z³. Warunkiem wyp³aty
by³a sprawnoæ tego sprzêtu44. Radykalne dzia³ania s³u¿b policyjnych sprawi³y, i¿ iloæ posiadanej nielegalnie przez spo³eczeñstwo broni znacznie spad³a. Nadal jednak posiadanie broni bez pozwolenia uto¿samiano z bandytyzmem i traktowano jako bardzo grone przestêpstwo45. Ros³o spo³eczne
przekonanie, ¿e je¿eli kto posiada nielegalnie broñ paln¹, to ju¿ faktycznie
jest bandyt¹, chocia¿ skala zjawiska nie by³a znacz¹ca wobec ca³ej przestêpczoci w ówczesnej Polsce.
Uzyskiwanie pozwoleñ na posiadanie broni w omawianym okresie by³o
mo¿liwe na zasadach okrelonych w opisywanym ju¿ rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 padziernika 1932 r.  Prawo o broni,
amunicji i materia³ach wybuchowych. Zasadnicza czêæ tego aktu prawnego
obowi¹zywa³a do 1961 r., chocia¿ uchylono przepisy karne rozporz¹dzenia,
a wydanie pozwolenia le¿a³o w gestii komendanta wojewódzkiego MO.
W praktyce pozwolenie otrzymywa³y osoby nale¿¹ce do ówczesnych elit politycznych  sekretarze i pracownicy komitetów PZPR, prokuratorzy, sêdziowie, kadra kierownicza wiêkszych zak³adów pracy46. Stosunkowo ³atwo, jak
na tamte czasy, mo¿na by³o uzyskaæ pozwolenie na broñ myliwsk¹ i broñ
sportow¹.
Ju¿ w po³owie lat 50. podjêto prace nad nowym prawem dotycz¹cym
posiadania broni. Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
16 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany rozporz¹dzenia z dnia 23 marca 1933 r.
o pozwoleniach na broñ do u¿ytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu
siê tej broni (Dz.U. nr 8, poz. 23) w³¹czono do katalogu broni, na które
wymagane by³o pozwolenie, wiatrówki kal. do 6 mm. W drugiej po³owie 1960 r.
prace nad nowymi regulacjami w zakresie broni palnej zakoñczono i 31
stycznia 1961 r. Sejm uchwali³ ustawê o broni, amunicji i materia³ach wybuchowych (Dz.U. nr 6, poz. 43), która wesz³a w ¿ycie z dniem og³oszenia
 10 lutego 1961 r.
Ustawa ta nie zawiera³a definicji broni. Pewn¹ jej namiastk¹ by³o
stwierdzenie w art. 1: Ilekroæ [...] jest mowa o broni bez bli¿szego okrele44
45

Ibidem, s. 308.
Por. M. Lipka, Wnioski z jednej sprawy, Problemy Kryminalistyki 1957, nr 6/7, s. 92
i nast.; S. Szczepaniak, Ujêcie cz³onków bandy Narodowej Organizacji Wojskowej, Problemy
Kryminalistyki 1957, nr 10, s. 619 i nast.; W. Kuboñ, R. Wyszkowski, W³amanie do magazynu
broni w Gliwicach, S³u¿ba MO 1960, nr 2(18), s. 496 i nast.; S. Górnicki, Likwidacja bandy
Doliñskiego, S³u¿ba MO 1961, nr 3(24), s. 329 i nast.; S. Szczepaniak, Ostatnia zbrodnia
bandy Zjawy, Problemy Kryminalistyki 1964, nr 49, s. 394 i nast.; R. Topi³ko, Sprawa braci
Wa³achowskich, Problemy Kryminalistyki 1965, nr 5657, s. 604 i nast.
46 J. Kasprzak, Broñ palna  wybrane zagadnienia kryminalistyczne w wietle nowych
regulacji prawnych, Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki, t. IV, pod red. E. Gruzy, T. Tomaszewskiego, Wyd. UW i PTK, Warszawa 2001, s. 163 oraz idem, Zagadnienia zwi¹zane
z pojêciem broni palnej w wietle nowych regulacji prawnych i orzecznictwa, Problemy Wspó³czesnej Kryminalistyki, t. IX, pod red. E. Gruzy, T. Tomaszewskiego, Wyd. UW i PTK, Warszawa 2005, s. 28.

224

Jerzy Kasprzak

nia, nale¿y przez to rozumieæ broñ paln¹ krótk¹ oraz broñ myliwsk¹
i sportow¹. Podobnie za amunicjê uwa¿ano amunicjê do broni palnej krótkiej, myliwskiej i sportowej. Ustawa, podobnie jak Rozporz¹dzenie z 1932 r.,
uznawa³a gotowe lub obrobione istotne czêci broni lub amunicji za broñ lub
amunicjê. Powodem takiego zapisu nie by³a ju¿ jednak troska o jakoæ produkowanej w niewielkich wytwórniach broni (tak jak to mia³o miejsce w przypadku wymienionego rozporz¹dzenia z 1932 r.), lecz zamiar wprowadzenia
ca³kowitego zakazu dostêpu do broni czy te¿ jej czêci i obawa przed mo¿liwoci¹ wyprodukowania broni samodzia³owej. Rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych z 19 padziernika 1961 r. w sprawie okrelenia organów Milicji Obywatelskiej w³aciwych do wydawania pozwolenia na broñ,
ustalenia wzorów pozwoleñ na broñ oraz okrelenia istotnych czêci broni
i amunicji (Dz.U. nr 52, poz. 289) okreli³o, i¿ istotnymi czêciami broni s¹ jej
czêci bêd¹ce podstaw¹ monta¿ow¹ oraz nastêpuj¹ce czêci i zespo³y umo¿liwiaj¹ce danie strza³u: lufa, zamek i komora zamkowa. Wyszczególnienie
istotnych czêci broni nie zmieni³o siê przez wiele lat i zosta³o powtórzone
w nowym rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 23 wrzenia
1975 r. w sprawie okrelenia organów Milicji Obywatelskiej w³aciwych do
wydawania pozwolenia na broñ, ustalenia wzorów pozwoleñ na broñ oraz
okrelenia istotnych czêci broni i amunicji (Dz.U. nr 32, poz. 173). Dopiero
w 1986 r. rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 12 grudnia
1986 r. w sprawie okrelenia organów w³aciwych do wydawania pozwoleñ
na broñ, ustalenia wzorów pozwoleñ na broñ oraz okrelenia istotnych czêci
broni i amunicji (Dz.U. z 1987 r., nr 1, poz. 7), zawiera stwierdzenie, i¿
istotnymi czêciami broni s¹: szkielet, lufa i komora zamkowa.
Ustawa o broni, amunicji i materia³ach wybuchowych wyranie okrela³a
w art. 4, i¿ broñ wolno posiadaæ wy³¹cznie na podstawie pozwolenia wydanego przez organy MO. Dozwolone by³o tylko nabywanie, posiadanie i noszenie
broni wymienionej w pozwoleniu. Pozwolenie takie wystawia³ komendant
wojewódzki MO (organ KW MO powo³any i dzia³aj¹cy w jego imieniu). Ocena, czy zasadne jest wydanie obywatelowi takiego pozwolenia, zale¿a³a od
organu MO. Wydaj¹cy mia³ prawo sprawdziæ, czy osoba ubiegaj¹ca siê
o pozwolenie ma okrelon¹ wiedzê w zakresie przepisów i zasad obchodzenia
siê z broni¹. Pozwolenie na broñ nie by³o wydawane osobom do lat 18,
chorym psychicznie, osobom znanym jako narkomani lub na³ogowi alkoholicy
oraz osobom nie maj¹cym sta³ego miejsca zamieszkania lub ustalonego ród³a utrzymania (art. 7). Zgodnie z art. 8, organ MO nie musia³ uzasadniaæ
decyzji odmawiaj¹cej wydania pozwolenia, je¿eli uzna³, i¿ odmowa uzasadniona jest interesem bezpieczeñstwa pañstwa lub zachowaniem porz¹dku
publicznego. Organ wydaj¹cy móg³ w ka¿dym momencie cofn¹æ wydane pozwolenie i okreliæ termin do zbycia broni i amunicji. Ustawa wprowadza³a
ponadto instytucjê pozwolenia na broñ na okaziciela (art. 14) w urzêdach,
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instytucjach, zak³adach i przedsiêbiorstwach. Najczêciej korzystano z tego
uprawnienia przewo¿¹c pieni¹dze (np. na wyp³atê) czy te¿ w celu ochrony
danego obiektu. W myl art. 15 Minister Spraw Wewnêtrznych mia³ prawo,
je¿eli interes bezpieczeñstwa pañstwa lub porz¹dek publiczny tego wymagaj¹, na terenie ca³ego kraju lub jego czêci zarz¹dziæ zdeponowanie wszelkiej
lub niektórych rodzajów posiadanej broni w okrelonych przez siebie miejscach i terminach. Z tego uprawnienia skorzystano podczas stanu wojennego
(art. 21 dekretu z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie wojennym).
Ustawa zawiera³a tak¿e przepisy karne dotycz¹ce bezprawnego wyrabiania, posiadania lub zbywania wiatrówki (art. 27). Za taki czyn grozi³a kara
do trzech miesiêcy aresztu lub kara grzywny. Art. 28 przewidywa³ karê
pozbawienia wolnoci do lat 3 za bezprawne zbycie broni palnej lub amunicji.
Musimy równie¿ pamiêtaæ, i¿ do 31 grudnia 1969 r. obowi¹zywa³ jeszcze
(omawiany wczeniej) art. 4 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Pañstwa (uchylony
formalnie ustaw¹ z dnia 19 kwietnia 1969 r.  przepisy wprowadzaj¹ce kodeks karny  Dz.U. nr 13, poz. 95).
W po³owie lat 80. coraz powszechniej zaczêto stosowaæ (znane oczywicie
du¿o wczeniej) rodki obezw³adniaj¹ce w postaci miotaczy gazowych, jak te¿
pistoletów i rewolwerów na amunicjê gazow¹. Pocz¹tkowo posiadanie takich
przedmiotów nie by³o prawnie uregulowane. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw
Wewnêtrznych z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie rozci¹gniêcia niektórych
przepisów o broni, amunicji i materia³ach wybuchowych na pistolety, rewolwery i inne przedmioty do miotania chemicznych rodków obezw³adniaj¹cych
oraz odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygna³owej (Dz.U. z 1987 r., nr 1,
poz. 6) wprowadza³o restrykcyjn¹ reglamentacjê wymienionych przedmiotów.
Na ich posiadanie nale¿a³o uzyskaæ pozwolenie tak jak na broñ paln¹.
Z punktu widzenia reglamentacji posiadania broni za prawdziwie rewolucyjne mo¿na uznaæ rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia
29 padziernika 1990 r. w sprawie rozci¹gniêcia niektórych przepisów Ustawy
o broni, amunicji i materia³ach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni
bia³ej oraz przedmioty, których u¿ywanie mo¿e zagra¿aæ bezpieczeñstwu publicznemu (Dz.U. nr 76). Zgodnie z § 1 pkt 1 tego¿ rozporz¹dzenia, umo¿liwiono spo³eczeñstwu szerokie i legalne posiadanie pistoletów i rewolwerów na
amunicjê gazow¹ i akustyczn¹, miotaczy gazowych, urz¹dzeñ ra¿¹cych pr¹dem
elektrycznym. Broñ palna krótka by³a ju¿ ³atwiejsza do zdobycia. Pozwolenie
na ni¹ mog³y uzyskaæ osoby prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, przewo¿¹ce
niejednokrotnie znaczne sumy pieniêdzy, a tak¿e prywatne firmy zajmuj¹ce
siê konwojowaniem pieniêdzy, ochron¹ osób i mienia. Do samoobrony wydawane by³y w tym okresie pozwolenia na broñ gazow¹, która cieszy³a siê
ogromn¹ popularnoci¹. Przyczyn takiej popularnoci jest wiele. Mo¿na tu
mówiæ o pewnym odreagowaniu spo³ecznym na d³ugoletni praktyczny zakaz
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posiadania broni, ale zapewne nie bez znaczenia by³ równie¿ fakt znacznego
wzrostu przestêpczoci, zw³aszcza na pocz¹tku lat 90. i znacznej jej brutalizacji. Modne sta³y siê has³a samoobrony przy u¿yciu broni gazowej. Has³a te
by³y w pewnym sensie umiejêtnie podsycane przez rynek producentów tego
rodzaju broni  przede wszystkim z Niemiec i W³och, a tak¿e przez osoby
zajmuj¹ce siê handlem broni¹ w kraju. W 1992 r. istnia³o ju¿ w Polsce ponad
1400 sklepów i punktów handlowych, gdzie mo¿na by³o kupiæ ró¿nego rodzaju broñ. Ma³o kto tak naprawdê zastanawia³ siê nad nik³a skutecznoci¹
broni gazowej u¿ytej do samoobrony, ale w wielu rodowiskach do dobrego
tonu nale¿a³o chwalenie siê posiadaniem pistoletu czy rewolweru gazowego.
Ogólnie rzecz bior¹c, szerszy dostêp do broni nie poprawi³ stanu bezpieczeñstwa, ale tak¿e nie odnotowano fali spodziewanych wypadków z broni¹ czy
te¿ wzrostu przestêpczoci przy u¿yciu legalnie posiadanej broni. W 95%
przypadków broñ u¿yta do pope³nienia przestêpstwa to broñ posiadana nielegalnie.
Prace legislacyjne nad zmian¹ ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni,
amunicji i materia³ach wybuchowych rozpoczê³y siê w pierwszej po³owie lat 90.
i w grudniu 1993 r. ukoñczono projekt pe³nego tekstu nowej ustawy. Kolejne
projekty przygotowywane przez Komendê G³ówn¹ Policji ukazywa³y siê
w lipcu 1994 r. oraz listopadzie 1996 r. W lipcu 1998 r. projekt ostateczny
zosta³ skierowany do Sejmu RP. Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu zasiêga³o
opinii specjalistycznej z ró¿nych dziedzin prawa oraz kryminalistyki,
uwzglêdniaj¹c niektóre uwagi. Po wyczerpaniu procedury parlamentarnej
Sejm 21 maja 1999 r. ustawê o broni i amunicji uchwali³ (Dz.U. nr 53, poz. 549).
Niemal¿e od chwili uchwalenia ustawa ta budzi ogromne kontrowersje
i dyskusje w rodowisku naukowym47. Krytykowane jest niemal¿e wszystko,
pocz¹wszy od zakresu ustawy, definicji legalnej broni palnej, pojêcia istotnych czêci broni czy te¿ pozbawiania broni cech u¿ywalnoci48. Problematyka ta wymaga³aby jednak oddzielnego obszernego opracowania.
Omawiaj¹c wspó³czesne systemy reglamentacji broni przez w³adze pañstwowe, M. Filar wyró¿ni³ cztery podstawowe modele:
1. Model rejestracyjny  przyjêty w Stanach Zjednoczonych, a z pewnymi modyfikacjami tak¿e w Meksyku. W³adza pañstwowa nie ogranicza
obywateli w dostêpie do broni. Obywatel musi spe³niæ jedynie pewne warunki, np. wiek, sta³e miejsce zamieszkania, brak stwierdzonych zaburzeñ psy47 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. Stêpka, Przyczynek do dyskusji nad definicj¹
broni palnej, gazowej i pneumatycznej, Przegl¹d Policyjny 2002, nr 34 (6768), s. 28 i nast.
Wiele problemów nie wziêtych przez autorów projektu ustawy pod uwagê sygnalizowa³ wczeniej T. Hanausek, Aktualne problemy dotycz¹ce pojêcia broni palnej w polskiej teorii kryminalistyki, Przegl¹d S¹dowy 1992, nr 4, s. 59.
48 Por. M. Kulicki, Wybrane kryminalistyczne problemy wspó³czesnej broni strzeleckiej, [w:]
J. B³achut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz (red.), Nauka wobec przestêpczoci. Ksiêga ku czci
Prof. T. Hanauska, Wyd. IES, Kraków 2001, s. 92 i nast.
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chicznych. Model ten wymaga dokonania przy zakupie rejestracji broni. Wy³¹czone s¹ jednak¿e pewne rodzaje broni palnej, np. broñ automatyczna.
2. Model legislacyjny  spotykany w Norwegii, Finlandii, Austrii,
Szwajcarii. Obywatel mo¿e uzyskaæ od w³adz pozwolenie na broñ po spe³nieniu okrelonych warunków (ukoñczenie kursów, przedstawienie badañ lekarskich, w tym psychologicznych). W systemie tym do minimum ograniczony
jest zakres oceny organu wydaj¹cego pozwolenie. Je¿eli s¹ spe³nione warunki, to obywatel pozwolenie uzyskuje.
3. Model reglamentacji oportunistycznej  najczêciej stosowany,
m.in. w Polsce, Niemczech, Rosji. Osoba staraj¹ca siê o broñ musi spe³niæ
wymagania wynikaj¹ce z przepisów, tak jak w modelu legislacyjnym, a ponadto wskazaæ powód ubiegania siê o pozwolenie. Powód ten jest ju¿ jednak
subiektywnie oceniany przez organ pañstwowy i zalicza siê doñ np. ponadprzeciêtny stan zagro¿enia.
4. Model restrykcyjny  obowi¹zuj¹cy np. w Japonii. Obywatel praktycznie nie ma dostêpu do broni, za wyj¹tkiem broni myliwskiej i sportowej49.
Kwestia dostêpu obywatela do broni jest obecnie bardzo aktualna i czêsto dyskutowana, szczególnie w wietle tragicznych wydarzeñ w Niemczech,
Finlandii, Norwegii czy Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony proponuje
siê drastyczne ograniczenie dostêpu do broni, z drugiej za  paradoksalnie
 podnosi siê kwestiê zwiêkszenia dostêpu, gdy¿ obywatel ma prawo i w pewnych sytuacjach móg³by obroniæ siê sam (np. przed bandyt¹ czy szaleñcem).
Kwestia jest ci¹gle otwarta.

Summary
State Rule and the Possession of Weapons
by Citizens Throughout History
Key words: weapons, weapon rights, weapon control laws.

This paper presents the history of weapon control laws. Weapons have
been used by man since ancient times, and State authorities made various
attempts to control weapon ownership throughout the ages. The first historical records banning the possession of weapons by selected social groups date
back to ancient Greece. In the 5th century BC, the slave population of Sparta
was not allowed to own weapons. New customs and traditions emerged
which prevented citizens from carrying weapons in specific locations and
49 M. Filar, Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, [w:]
Wspó³czesne prawo i prawoznawstwo. Ksiêga ku czci prof. W. Langa, Wyd. UMK, Toruñ 1998,
s. 64.
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situations. Weapons could not be brought into shrines, athletic competitions,
official events or theatrical performances. Those traditions were transferred
to ancient Rome.
Weapon control laws were practically non-existent in the early Middle
Ages. The high price of weapons was an effective control mechanism.
Weapons were not only means of warfare, they were also objects of artistic
merit which symbolized the owners social and financial status. Numerous
peasant uprisings in the 11th and 12th centuries alerted the magnates who
realized that the possession of weapons by commoners posed a significant
threat for the ruling classes. Local laws were enacted to prevent the lower
classes from owning weapons. In line with the rules of customary law, the
possession of swords was regarded as the distinctive attribute of knighthood.
The early 15th century witnessed a rapid advance in firearms design. Some
countries, including England, made legal attempts to prevent uncontrolled
gun ownership by citizens. Weapon control laws were revolutionized by the
American Constitution of 17 September 1787, in particular the Second
Amendment which granted all citizens the right to keep and bear arms.
Great leaps in firearm technology were made in the 19th century which was
a period of many wars as well as rapid industrial progress. Criminals gained
much easier access to firearms, and citizens purchased large amounts of
short-barreled guns for self-defense purposes. The authorities realized that
the situation could easily spiral out of control, and stringent laws regulating
gun purchase and ownership were introduced in many countries.
In Poland, the possession of weapons was codified by the partitioning
powers until 1918. The first attempts to introduce a comprehensive set of
weapon control laws were made already in 1919, but a major breakthrough
came with the Resolution of the President of the Republic of Poland of 27
October 1932 which introduced the Law on Weapons, Ammunition and
Explosives. After World War II, gun control laws were enacted for political
reasons. Legislative efforts aiming to restrict the citizens access to firearms
were continued after the political transformations of 1989.
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wiadectwa efektywnoci energetycznej
 instrument rynkowy poprawy
efektywnoci energetycznej
(zagadnienia wybrane)
Niniejszy artyku³ ma na celu omówienie wybranych zagadnieñ prawnych
zwi¹zanych z wiadectwami efektywnoci energetycznej, bêd¹cymi w myl
zamys³u ustawodawcy unijnego jednym z instrumentów rynkowych (tzw. bia³e certyfikaty1) s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej2. Unia Europejska stoi obecnie w obliczu niespotykanych dot¹d wyzwañ wynikaj¹cych
z rosn¹cego uzale¿nienia od importu energii i ograniczonych zasobów energetycznych, a tak¿e koniecznoci ograniczenia zmiany klimatu i przezwyciê¿enia kryzysu gospodarczego. Efektywnoæ energetyczna jest jednym z najlepszych sposobów sprostania tym wyzwaniom, poniewa¿ zwiêksza poziom
bezpieczeñstwa dostaw energii Unii poprzez obni¿anie zu¿ycia energii pierwotnej oraz ograniczanie importu energii, a tak¿e przyczynia siê do obni¿ania w sposób op³acalny emisji gazów cieplarnianych, a tym samym do ³agodzenia skutków zmiany klimatu3. Z tego powodu problematyka tzw. bia³ych
1

Nale¿y wyjaniæ, i¿ tzw. bia³e certyfikaty nie stanowi¹ przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie
efektywnoci energetycznej w rozumieniu art. 3 pkt 12 u.e.e., ale s¹ przyznawane za zrealizowanie takiego przedsiêwziêcia.
2 Zgodnie z art. 2 pkt 6 dyrektywy z 2012 r., poprawa efektywnoci energetycznej to
zwiêkszenie efektywnoci energetycznej w wyniku zmian technologicznych, ekonomicznych lub
zmian zachowañ. Natomiast w myl art. 3 lit. c dyrektywy z 2006 r. poprawa efektywnoci
energetycznej oznacza zwiêkszenie efektywnoci koñcowego wykorzystania energii dziêki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowañ. Wskazania wymaga, ¿e u.e.e.
wprost nie definiuje pojêcia poprawy efektywnoci energetycznej, choæ w art. 1 pkt 1 okrela
efektywnoæ energetyczn¹ jako stosunek uzyskanej wielkoci efektu u¿ytkowego danego obiektu, urz¹dzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich u¿ytkowania lub eksploatacji do iloci zu¿ycia energii przez ten obiekt, urz¹dzenie techniczne lub instalacjê, niezbêdnej
do uzyskania tego efektu. W doktrynie wyra¿any jest jednak pogl¹d, ¿e w istocie definicja
efektywnoci energetycznej z u.e.e. jest definicj¹ poprawy efektywnoci energetycznej, co oznacza, ¿e u.e.e nie definiuje zasadniczego dla niej pojêcia  A. Damasiewicz, Komentarz do art. 3,
[w:] Efektywnoæ energetyczna. Komentarz, LEX/el., 2012.
3 Zob. pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 padziernika 2012 r.
w sprawie efektywnoci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz. WE L 315 z 14 listopada 2012).
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certyfikatów jako sposób realizacji postulatu zwiêkszania efektywnoci energetycznej wydaje siê szczególnie wa¿ka.
Tzw. bia³e certyfikaty zosta³y wprowadzone do polskiego porz¹dku prawnego za spraw¹ ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoci energetycznej4 (dalej: u.e.e.) stanowi¹cej wdro¿enie postanowieñ dyrektywy 2006/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywnoci koñcowego wykorzystania energii i us³ug energetycznych oraz
uchylaj¹cej dyrektywê Rady 93/76/EWG5 (dalej: dyrektywa z 2006 r.).
W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e obecnie na poziomie unijnym problematykê efektywnoci energetycznej normuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie efektywnoci
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia
dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (dalej: dyrektywa z 2012 r.), która uchyli³a dyrektywê z 2006 r., poniewa¿ w opinii ustawodawcy unijnego dyrektywa
z 2006 r. nie zawiera³a dostatecznie skutecznych rodków pozwalaj¹cych na
osi¹gniêcie celu w postaci 20% oszczêdnoci energii pierwotnej w 2020 r.6
Ponadto na uchwalenie u.e.e. wp³yw mia³o brzmienie konkluzji Rady Unii
Europejskiej z 89 marca 2007 r.  w pkt 6 za³¹cznika nr 1 Rada podkreli³a
bowiem potrzebê bardziej racjonalnego wykorzystywania energii w UE, tak
by osi¹gn¹æ unijny cel zmniejszenia zu¿ycia energii o 20% w porównaniu
z prognozami na rok 20207.
4 Dz.U. nr 94, poz. 551 ze zm. Ustawa zasadniczo wesz³a w ¿ycie w dniu 8 sierpnia 2011 r.,
jednak¿e art. 49 u.e.e. stanowi, ¿e (1) art. 1522, art. 23 ust. 1 i 2, art. 24, art. 25, art. 35 ust. 2,
art. 36, art. 37, art. 39 pkt 1 i 47, art. 40 oraz art. 41 w zakresie wp³ywów z kar pieniê¿nych
wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2012 r.; (2) art. 38 oraz art. 39 pkt 2 i 3 wchodz¹ w ¿ycie
z dniem 1 lipca 2012 r.; (3) art. 12 (dot. wiadectw efektywnoci energetycznej), art. 14, art. 23
ust. 36, art. 26, art. 27, art. 35 ust. 1 oraz art. 41 w zakresie wp³ywów z op³at zastêpczych
wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2013 r. Zaznaczyæ trzeba równie¿, ¿e u.e.e. ma okrelony
okres obowi¹zywania. I tak zgodnie z art. 48 u.e.e. ustawa obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2016
r., z wyj¹tkiem: (1) art. 16, art. 1821 i art. 24, które obowi¹zuj¹ do dnia 31 grudnia 2015 r.;
(2) art. 1215 (dot. wiadectw efektywnoci energetycznej), art. 23 ust. 36, art. 26 i art. 27, które
obowi¹zuj¹ do dnia 31 marca 2016 r.; (3) art. 25, który obowi¹zuje do dnia 1 kwietnia 2016 r.
5 Dz.Urz. WE L 114 z 27 kwietnia 2006 r., s. 64.
6 W pkt 1.3 wniosku z 22 czerwca 2011 r. uzasadniaj¹cego potrzebê uchwalenia nowej
dyrektywy dotycz¹cej efektywnoci energetycznej stwierdzono m.in., ¿e zakres dyrektywy
w sprawie kogeneracji oraz dyrektywy w sprawie us³ug energetycznych pokrywa siê z wnioskiem, ale ¿adnej z nich nie uda³o siê wykorzystaæ w pe³ni potencja³u w zakresie oszczêdnoci
energii. W zwi¹zku z powy¿szym proponuje siê uchylenie obu wspomnianych dyrektyw z dniem
wejcia w ¿ycie nowej dyrektywy, z wyj¹tkiem art. 4 ust. 14 oraz za³¹czników I, III i IV do
DUE. Przepisy te dotycz¹ osi¹gniêcia do roku 2017 orientacyjnego celu w zakresie oszczêdnoci
energii w wysokoci 9% zu¿ycia energii koñcowej w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim w ci¹gu
5 lat przed wdro¿eniem DUE. Wspomniany cel  mimo i¿ ró¿ni siê zakresem i poziomem ambicji
 wnosi wk³ad w realizacjê unijnego celu 20% efektywnoci energetycznej do roku 2020, powinien zatem mieæ w dalszym ci¹gu zastosowanie a¿ do 2017 r.  [online] <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0370:FIN:PL:PDF>, dostêp: 4.03.2013.
7 Zob. [online] <www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/PL/ec/
93142.pdf>, dostêp: 4.03.2013.
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Jak wskazano w uzasadnieniu do u.e.e.8, celem ustawy jest stworzenie
ram prawnych dla dzia³añ na rzecz poprawy efektywnoci energetycznej
gospodarki, obejmuj¹cych mechanizm wsparcia i prowadz¹cych do uzyskania
wymiernych oszczêdnoci energii wymaganych na podstawie dyrektywy, które to dzia³ania prowadzone bêd¹ w trzech obszarach: zwiêkszenia oszczêdnoci energii przez odbiorców koñcowych, zwiêkszenia oszczêdnoci energii
przez urz¹dzenia potrzeb w³asnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciep³a lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Ustawa o efektywnoci energetycznej z 2011 r. koncentruje siê jednak na
tzw. bia³ych certyfikatach, czyni¹c z nich niejako centralny instrument rynkowy poprawy efektywnoci energetycznej w Polsce9. Powy¿sza okolicznoæ
stanowi zreszt¹ jeden z podstawowych zarzutów stawianych u.e.e. Zarówno
bowiem dyrektywa z 2006 r., jak i dyrektywa z 2012 r. przewiduj¹ o wiele
szerszy wachlarz mo¿liwoci w tym zakresie, stanowi¹c, ¿e pañstwa cz³onkowskie maj¹ w szczególnoci obowi¹zek zapewniæ istnienie lub ustanowienie dobrowolnych umów10 albo innych instrumentów rynkowych. Bia³e certyfikaty stanowi¹ zaledwie jeden z takich instrumentów. Polska ustawa czyni
za wiadectwa efektywnoci energetycznej w istocie jedynym rodkiem poprawy efektywnoci energetycznej11. Z pewnoci¹ nie jest to rozwi¹zanie
po¿¹dane. Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y, ¿e przyjêcie nowej dyrektywy z 2012 r.
bêdzie wi¹za³o siê z koniecznoci¹ wprowadzenia do u.e.e. zmian, zw³aszcza ¿e
dyrektywa z 2012 r. zmienia punkt ciê¿koci, dostrzegaj¹c najwa¿niejsz¹ rolê
instrumentów maj¹cych na celu finansowanie rodków poprawy efektywnoci
energetycznej12. Postulowaæ tym samym nale¿y tworzenie odpowiednich fun8 Uzasadnienie do rz¹dowego projektu ustawy o efektywnoci energetycznej (druk 3514)
dostêpne [online] <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3514>, dostêp: 4.03.2013.
9 Sporód 43 artyku³ów u.e.e. a¿ 16 powiêconych zosta³o wiadectwom efektywnoci energetycznej. Wskazaæ jednak nale¿y, ¿e z dniem 27 grudnia 2012 r. art. 2934 dotycz¹ce audytu
energetycznego  w ramach postulatu deregulacji dzia³alnoci gospodarczej  zosta³y uchylone
ustaw¹ z dnia 10 padziernika 2012 r. o zmianie ustawy o efektywnoci energetycznej (Dz.U.
z 2012 r., poz. 1397).
10 Wydaje siê, ¿e w szczególnoci nie doceniono roli umów na us³ugi energetyczne,
tj. umowy dotycz¹cej poprawy efektywnoci energetycznej zawieranej pomiêdzy beneficjentem
a dostawc¹ rodków poprawy efektywnoci energetycznej, na podstawie której za inwestycjê
p³aci siê odpowiednio do okrelonego w umowie poziomu poprawy efektywnoci energetycznej
oraz umowy zawieranej pomiêdzy beneficjentem a dostawc¹ rodków poprawy efektywnoci
energetycznej oraz osob¹ trzeci¹ bêd¹c¹ podmiotem finansuj¹cym.
11 M. Szambelañczyk, Projekt ustawy o efektywnoci energetycznej, Czysta Energia 2009,
nr 10.
12 Preambu³a dyrektywy z 2012 r. w pkt 50 stanowi, ¿e pañstwa cz³onkowskie powinny
zachêcaæ do stosowania instrumentów finansowania, by u³atwiaæ realizacjê celów niniejszej dyrektywy. Takie instrumenty finansowania mog¹ obejmowaæ wk³ady finansowe oraz grzywny za
nieprzestrzeganie niektórych przepisów niniejszej dyrektywy, rodki przeznaczone na efektywnoæ energetyczn¹ na mocy art. 10 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, rodki przeznaczone na efektywnoæ energetyczn¹ w wieloletnich ramach finansowych, zw³aszcza Funduszu Spójnoci, funduszach strukturalnych i funduszach rozwoju obszarów wiejskich oraz specjalnych europejskich
instrumentach finansowych, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Efektywnoci Energetycznej.
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duszy na rzecz dotowania procesu wdra¿ania programów efektywnoci energetycznej lub innych rodków poprawy efektywnoci energetycznej i promowania
rozwoju rynku us³ug energetycznych13. Wspomnieæ trzeba, ¿e ustawa posiada
aktualnie cztery akty wykonawcze14.
Dyrektywa z 2012 r., podobnie jak ta z 2006 r., nie wprowadza w³aciwe
¿adnych ram prawnych, w których powinny funkcjonowaæ bia³e certyfikaty.
To z kolei pozostawia pañstwom cz³onkowskim spor¹ swobodê dzia³ania
i wp³ywa na to, ¿e systemy bia³ych certyfikatów w poszczególnych pañstwach
znacznie siê ró¿ni¹. Co ciekawe, system ów nie jest wynalazkiem unijnym.
Po raz pierwszy zbywalne bia³e certyfikaty pojawi³y siê w Australii w Nowej
Po³udniowej Walii15. Zreszt¹, poniewa¿ akty prawa unijnego czyni¹ bia³e
certyfikaty tylko jednym z rodków, jakim pañstwo cz³onkowskie mo¿e siê
pod³u¿yæ dla osi¹gniêcia wyznaczonych mu celów, nie s¹ one powszechnym,
typowym instrumentem, po który pañstwa cz³onkowie siêgaj¹16.
W pkt 20 preambu³y17 dyrektywa z 2012 r. wskazuje, ¿e przeprowadzona
ocena mo¿liwoci ustanowienia na poziomie Unii systemu bia³ych certyfika13 Art. 20 dyrektywy z 2012 r. stanowi, ¿e nie naruszaj¹c postanowieñ art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pañstwa cz³onkowskie u³atwiaj¹ tworzenie instrumentów finansowych lub korzystanie z istniej¹cych instrumentów dotycz¹cych rodków
poprawy efektywnoci energetycznej w celu zmaksymalizowania korzyci wynikaj¹cych z finansowania wieloród³owego.
14 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 wrzenia 2012 r. w sprawie sposobu
obliczania iloci energii pierwotnej odpowiadaj¹cej wartoci wiadectwa efektywnoci energetycznej oraz wysokoci jednostkowej op³aty zastêpczej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1039); obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegó³owego wykazu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej (M.P. z 2013 r., poz. 15); rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 23 padziernika 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1227); rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i sposobu
sporz¹dzania audytu efektywnoci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnoci energetycznej oraz metod obliczania oszczêdnoci energii (Dz.U. z 2012 r., poz. 962).
15 P. Bertoldi, S. Rezessy, Energy saving obligations and tradable white certificates, Report
prepared by the Joint Research Centre of the European Commission, 2009, s. 5, [online] <http://
ec.europa.eu/energy/efficiency/studies/doc/2009_12_jrc_white_certificates.pdf>, dostêp: 5.03.2013.
16 Bia³e certyfikaty funkcjonuj¹ w Wielkiej Brytanii od 2002 r., we W³oszech od 2005 r.
(Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
allefficienza degli usi finali dellenergia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE opublikowany w Gazzetta Ufficiale nr 154 z 3 lipca 2008 r.), we Francji od 2006 r.
Szerzej na ten temat M. Togeby, K. Dyhr-Mikkelsen, E. James-Smith, Design of White Certificates. Comparing UK, Italy, France and Denmark, Ea Energy Analyses, November 2007.
17 W pierwotnym brzmieniu ówczesnego pkt 18 preambu³y (odpowiednik aktualnego pkt
20) znajdowa³o siê równie¿ zdanie: Komisja powinna jednak okreliæ w drodze aktu delegowanego warunki, na jakich pañstwo cz³onkowskie mog³oby w przysz³oci uznawaæ oszczêdnoci
energii poczynione w innym pañstwie cz³onkowskim. Wskazane jest, aby poziom ambicji tego
rodzaju systemów by³ ustanawiany we wspólnych ramach na poziomie Unii, przy jednoczesnym
zapewnieniu pañstwom cz³onkowskim elastycznoci wystarczaj¹cej do pe³nego uwzglêdnienia
krajowej organizacji podmiotów dzia³aj¹cych na rynku, szczególnego kontekstu sektora energetycznego oraz przyzwyczajeñ odbiorców koñcowych. Poprawk¹ nr 6 zdanie to jednak zosta³o
usuniête, a jako uzasadnienie wskazano, ¿e: System wzajemnego uznawania oszczêdnoci
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tów wykaza³a, ¿e w obecnej sytuacji system taki doprowadzi³by do nadmiernych kosztów administracyjnych, a ponadto istnieje ryzyko, ¿e oszczêdnoæ
energii by³aby skoncentrowana tylko w pewnej liczbie pañstw cz³onkowskich,
a nie na terytorium ca³ej Unii. Jednoczenie ustawodawca unijny zauwa¿a,
¿e cele takiego systemu na poziomie Unii mo¿na osi¹gn¹æ w lepszy sposób
(przynajmniej na obecnym etapie) za pomoc¹ krajowych systemów zobowi¹zuj¹cych przedsiêbiorstwa u¿ytecznoci publicznej sektora energetycznego do
poprawy efektywnoci energetycznej lub innych alternatywnych rodków
z dziedziny polityki, pozwalaj¹cych na uzyskanie takiej samej oszczêdnoci
energii.
Jakkolwiek u.e.e. czyni bia³e certyfikaty czy te¿ (wed³ug terminologii
ustawowej) wiadectwa efektywnoci energetycznej swoim podstawowym
mechanizmem, to pojêcia tego nie definiuje, co stanowi przejaw braku nale¿ytej starannoci legislacyjnej. Elementy konstrukcyjne tej definicji daj¹ siê jednak w wyprowadziæ z art. 21 ust. 1 i 3 u.e.e., zgodnie z którym wiadectwo
efektywnoci energetycznej stanowi potwierdzenie deklarowanej oszczêdnoci energii wynikaj¹cej z przedsiêwziêcia lub przedsiêwziêæ tego samego rodzaju s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej wydawane podmiotowi, który wygra³ przetarg, o którym mowa w art. 20 ust. 2 u.e.e. w formie
zawiadczenia poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego18 o wydawaniu zawiadczeñ. Co istotne, dyrektywa z 2006 r. w art. 3 lit. s definiuje bia³e certyfikaty jako certyfikaty wydane
przez niezale¿ne organy certyfikuj¹ce, potwierdzaj¹ce roszczenia uczestników rynku w zwi¹zku z oszczêdnociami energetycznymi uzyskanymi
w efekcie zastosowania rodków poprawy efektywnoci energetycznej. W dyrektywie z 2012 r. definicji bia³ych certyfikatów brak (poza wzmiank¹ w pkt
20 preambu³y w ogóle siê w dyrektywie nie pojawiaj¹), co mo¿e sk³aniaæ ku
konkluzji, ¿e ustawodawca unijny dostrzega i chce popularyzowaæ inne rodki poprawy efektywnoci energetycznej, ale jednoczenie uwa¿a, ¿e bia³e
certyfikaty niejako same siê ju¿ wypromowa³y i powszechnie znane s¹ ich
wady i zalety.
W za³o¿eniu system bia³ych certyfikatów ma dzia³aæ podobnie, jak funkcjonuj¹ce ju¿ zielone certyfikaty energii ze róde³ odnawialnych19 oraz czerenergii w rzeczywistoci oznacza³by, ¿e konsumenci w jednym pañstwie cz³onkowskim mogliby
ostatecznie p³aciæ za oszczêdnoci doliczane do celu realizowanego w innym pañstwie cz³onkowskim. Jest to niesprawiedliwe, poniewa¿ korzyci musz¹ odnosiæ konsumenci we wszystkich
pañstwach cz³onkowskich. Ponadto mog³oby to równie¿ prowadziæ do stosowania szkodliwych
praktyk przez przedsiêbiorstwa energetyczne. Zob. [online] <www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0265+0+DOC+XML+V0//PL#title2>, dostêp: 6.03.2013.
18 Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
19 Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy  Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r.,
nr 89, poz. 625 ze zm.) potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym ródle
energii jest wiadectwo pochodzenia tej energii  tzw. zielony certyfikat.
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wone certyfikaty energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji20. Ma
on przynieæ do 2016 r. oszczêdnoci w wysokoci 25 586 GWh21. W ramach
systemu dotycz¹cego wydawania wiadectw efektywnoci energetycznej (ujmowanego ogólnie) mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce podmioty:
a) Urz¹d regulacyjny (w Polsce Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki),
który odgrywa zasadnicz¹ rolê w nak³adaniu odpowiednich obowi¹zków na
podmioty i wydaje certyfikaty.
b) Dostawcy oraz dystrybutorzy gazu i energii elektrycznej  posiadaj¹cy
na³o¿ony przez urz¹d regulacyjny obowi¹zek zaoszczêdzenia pewnej iloæ
energii w okrelonym okresie czasu. Celem realizacji tego obowi¹zku, dostawcy s¹ obowi¹zani do promowania odbiorcom koñcowym okrelonych projektów opartych na efektywnoci energetycznej. Dostawcy i dystrybutorzy
otrzymuj¹ bia³e certyfikaty, które mog¹ byæ przedmiotem obrotu. Maj¹ oni
równie¿ mo¿liwoæ nabycia na rynku potrzebnej im do wype³nienia na³o¿onych przez urz¹d regulacyjnych obowi¹zków iloci bia³ych certyfikatów od
dostawców oraz osób trzecich.
c) Energy service companies (dalej: ESCO), tj. podmioty, które oferuj¹
us³ugi zwi¹zane z oszczêdnoci¹ energii, polegaj¹ce na wdro¿eniu efektywnego energetycznie, najbardziej odpowiedniego w danym przypadku rodka/
przedsiêwziêcia zwi¹zanego ze zmniejszeniem kosztów u¿ytkowania. Podmioty ESCO finansuj¹ takie przedsiêwziêcie. Wynagrodzenie ww. podmiotu
konstruowane jest najczêciej jako udzia³ w obni¿onych kosztach zwi¹zanych
z danym przedsiêwziêciem (rodkiem). Podmioty ESCO nie s¹ adresatami
obowi¹zków nak³adanych przez urz¹d regulacyjny, choæ s¹ uprawnione do
ubiegania siê o bia³e certyfikaty i mog¹ dokonywaæ ich sprzeda¿y po realizacji efektywnego energetycznie przedsiêwziêcia.
d) Osoby trzecie, tj. podmioty nie bêd¹ce adresatami obowi¹zku na³o¿onego przez urz¹d regulacyjny, ale mog¹ce nabywaæ i zbywaæ bia³e certyfikaty,
20 Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy  Prawo energetyczne, wiadectwo pochodzenia
z kogeneracji wydaje siê oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej
kogeneracji w jednostce kogeneracji innej ni¿ wymienionej w pkt 1 i 1a tj. innej ni¿ opalanej
paliwami gazowymi lub o ³¹cznej mocy zainstalowanej elektrycznej ród³a poni¿ej 1 MW i innej
ni¿ opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy do³owych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciek³ych  czerwony certyfikat. G³ównie chodzi tu o du¿e, konwencjonalne elektrociep³ownie opalane wêglem kamiennym lub wêglem brunatnym oraz inne jednostki kogeneracji opalane paliwami niewymienionymi w art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy  Prawo energetyczne,
których ³¹czna moc zainstalowana elektryczna jest równa lub wy¿sza ni¿ 1 MW. Szerzej na ten
temat: Komentarz do art. 91, [w:] Z. Muras, M. Swora (red.), Prawo energetyczne. Komentarz,
Lex/ 2010.
21 Wed³ug szacunków Ministerstwa Gospodarki na podstawie oceny skutków regulacji do
ustawy o efektywnoci energetycznej, s. 41, [online] <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/
3E63E71ACD1BCE32C12577C3005DDF04/$file/3514-I.pdf>, dostêp: 6.03.2013.
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tym samym przyczyniaj¹c siê do p³ynnoci tego rynku. Do grupy tych podmiotów nale¿y zaliczyæ brokerów czy instytucje finansowe22.
Ustawa o efektywnoci energetycznej realizuje pod k¹tem podmiotowym
powy¿szy schemat, ró¿nie jednak rozk³adaj¹c akcenty. Wprost okrela pozycjê
zajmowan¹ w systemie przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki (dalej:
Prezes URE) oraz  o czym ni¿ej  w art. 12 u.e.e. wskazuje podmioty obowi¹zane w powy¿szym rozumieniu. Ustawa nie wspomina bezporednio o podmiotach ESCO, ale w art. 10 ust. 2 pkt 1 okrela, ¿e rodkiem poprawy efektywnoci energetycznej jest umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie
przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej23. Nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e powy¿szy zabieg legislacyjny przyczyni siê to do zwiêkszenia rynku dla us³ug podmiotów typu ESCO, które oferuj¹ ró¿norodne formy
finansowania pozabud¿etowego, jak np. finansowanie przez stronê trzeci¹ czy
umowa poprawê efektywnoci energetycznej, na podstawie której inwestycja
finansowana jest ze rodków uzyskanych w zwi¹zku z okrelon¹ w umowie
oszczêdnoci¹ energii24.
W kontekcie za okolicznoci, ¿e zgodnie z art. 25 ust. 1 u.e.e. prawa
maj¹tkowe wynikaj¹ce ze wiadectwa efektywnoci energetycznej s¹ towarem gie³dowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 padziernika 2000 r. o gie³dach towarowych25 i s¹ zbywalne, ustawa sankcjonuje równie¿ dzia³alnoæ
osób trzecich w powy¿szym rozumieniu. Obrót za ww. prawami maj¹tkowymi powinien zapewniæ optymalny rynek, który bêdzie obejmowa³ wiele podmiotów zainteresowanych transakcjami, wystarczaj¹ce informacje o produktach i cenach oraz mo¿liwoci obrotu prawami i p³ynnoæ26. Wprowadzenie
do polskiego porz¹dku prawnego systemu bia³ych certyfikatów stanowi wdro¿enie art. 6 ust. 2 lit. a i b dyrektywy z 2006 r.27 W uzasadnieniu do u.e.e.
przedstawiono poni¿sze korzyci p³yn¹ce z systemu bia³ych certyfikatów:
22 Market Trading Mechanisms for Delivering Energy Efficiency 2010, Energy Charter
Secretariat 2010, Bruksela, Belgia, s. 7, [online] www. <www.encharter.org/index.php?id=483>,
dostêp: 8.03.2013.
23 Jakkolwiek art. 10 ust. 2 pkt 1 u.e.e. dotyczy obowi¹zków jednostek sektora finansów
publicznych w obszarze efektywnoci energetycznej, a obowi¹zek legitymowania siê bia³ymi
certyfikatami na³o¿ono na podmioty prywatne, to  o czym bêdzie jeszcze mowa w dalszej czêci
artyku³u  podmioty publiczne, realizuj¹c przedsiêwziêcia poprawy efektywnoci energetycznej
za pomoc¹ dostêpnych ich rodków poprawy efektywnoci energetycznej, mog¹ ubiegaæ siê
o wiadectwa efektywnoci energetycznej, a nastêpnie je zbywaæ uzyskuj¹c st¹d dodatkowe
rodki finansowe. Co oczywicie nie wyklucza ubiegania siê o wiadectwa efektywnoci energetycznej przez podmioty typu ESCO.
24 Drugi Krajowy Plan Dzia³añ dotycz¹cy efektywnoci energetycznej dla Polski 2011, s. 43,
[online] <http://bip.mg.gov.pl/files/upload/15923/Drugi%20Krajowy%20Plan%20PL%
20_Ver0.4%20final%202.04.2012_FINAL.pdf>, dostêp: 8.03.2013.
25 Dz.U. z 2000 r., nr 103, poz. 1099 ze zm.
26 A. Damasiewicz, Komentarz do art. 25, [w:] Efektywnoæ energetyczna. Komentarz,
LEX/el. 2012.
27 Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy z 2006 r., pañstwa cz³onkowskie wybieraj¹ jedno lub
wiêcej z poni¿szych wymagañ, które musz¹ zostaæ spe³nione przez przedsiêbiorstwa, bezporednio
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1. Wykorzystanie istniej¹cego potencja³u oszczêdnoci energii w sposób
efektywny energetycznie, tzn. system pozwala osi¹gn¹æ jak najwiêksze
oszczêdnoci energii w jak najkrótszym czasie (system obejmuje szerok¹ grupê odbiorców i w zwi¹zku z tym pozwala osi¹gn¹æ optymalne oszczêdnoci
energii, gdy¿ z szerokiego zakresu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej mo¿na wybraæ te najbardziej efektywne pod wzglêdem oszczêdnoci energii).
2. Poprzez rozszerzenie zakresu dzia³ania systemu bia³ych certyfikatów
równie¿ na takie obszary, jak zwiêkszenie oszczêdnoci energii przez urz¹dzenia potrzeb w³asnych oraz zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciep³a
lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji, zapewniona bêdzie nie tylko
pe³na transpozycja dyrektywy, ale jednoczenie mo¿liwa realizacja postanowieñ Rady Europejskiej z dnia 9 marca 2007 r. dotycz¹cych 20% obni¿enia
zu¿ycia energii w UE do 2020 r.
3. Obci¹¿enie bud¿etu pañstwa zwi¹zane z funkcjonowaniem systemu
jest najmniejsze w porównaniu z innymi rodkami mo¿liwymi do wprowadzenia28.
Zakres podmiotowy ustawy w zakresie obowi¹zków zwi¹zanych z bia³ymi certyfikatami konstruuje art. 12 ust. 1 u.e.e.29, zgodnie z którym przedsiêbiorstwo energetyczne sprzedaj¹ce energiê elektryczn¹, ciep³o lub gaz
ziemny odbiorcom koñcowym przy³¹czonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; odbiorca koñcowy przy³¹czony do sieci na terytorium Rzelub porednio poprzez innych dostawców us³ug energetycznych lub rodków poprawy efektywnoci energetycznej: (1) zapewnienie oferty ich odbiorcom koñcowym oraz promowanie konkurencyjnych cenowo us³ug energetycznych; albo (2) zapewnienie odbiorcom koñcowym dostêpnoci i promowanie konkurencyjnych cenowo audytów energetycznych przeprowadzanych
w sposób niezale¿ny lub rodków poprawy efektywnoci energetycznej zgodnie z art. 9 ust. 2
i art. 12; albo (3) wnoszenie wk³adu do funduszów i mechanizmów finansowania, o których
mowa w art. 11 lit. a; zapewnienie istnienia lub ustanowienia dobrowolnych umów lub innych
instrumentów rynkowych, takich jak bia³e certyfikaty, o skutku równowa¿nym z jednym lub
kilkoma wymaganiami, okrelonymi w lit. a. Dobrowolne umowy s¹ oceniane, nadzorowane
i obserwowane pañstwo cz³onkowskie w celu zagwarantowania w praktyce skutków równowa¿nych z jednym  lit. b.
28 Uzasadnienie do rz¹dowego projektu ustawy o efektywnoci energetycznej [online]
<http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3514>, dostêp: 12.03.2013.
29 W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z art. 5 u.e.e. okrelaj¹cym zakres podmiotowy stosowania ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej zu¿ywaj¹ce energiê podejmuj¹ dzia³ania w celu poprawy efektywnoci
energetycznej. Mog³oby siê wiêc wydawaæ, ¿e obowi¹zek stosowania ustawy ci¹¿y na ka¿dym
podmiocie zu¿ywaj¹cym energiê. Kolejne jednak przepisy doprecyzowuj¹ niejako brzmienie art.
5, czyni¹c adresatami wynikaj¹cych z niej obowi¹zków po pierwsze  podmioty sektora finansów publicznych (art. 10 u.e.e.) oraz po drugie  podmioty z sektora prywatnego (art. 12 u.e.e.),
co czyni z art. 5 u.e.e. w istocie nie przepis prawa, a postulat prawny. Zauwa¿yæ równie¿ nale¿y,
¿e u.e.e. za nieprzestrzeganie jej przepisów przewiduje sankcje w postaci kar pieniê¿nych
wy³¹cznie dla podmiotów sektora prywatnego (art. 35 u.e.e.), co rodzi uzasadnione w¹tpliwoci
co do wdra¿ania postanowieñ art. 10 u.e.e. przez jednostki sektora finansów publicznych.
Nale¿y opowiedzieæ siê za wprowadzeniem przepisu, który nak³ada³by równie¿ na jednostki
sektora finansów publicznych sankcje na wzór art. 35 i nast. u.e.e.
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czypospolitej Polskiej, bêd¹cy cz³onkiem gie³dy towarowej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 26 padziernika 2000 r. o gie³dach towarowych oraz
towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 2 pkt 8
i 9 ustawy z dnia 26 padziernika 2000 r. o gie³dach towarowych, w odniesieniu do transakcji realizowanych na gie³dzie towarowej na zlecenie odbiorców
koñcowych przy³¹czonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest obowi¹zany: uzyskaæ i przedstawiæ do umorzenia Prezesowi Urzêdu Regulacji Energetyki wiadectwo efektywnoci energetycznej lub uiciæ op³atê
zastêpcz¹.
Niestety, w porównaniu z dyrektyw¹ z 2006 r. ustawa zawê¿a zakres
podmiotowy i przedmiotowy obowi¹zków zwi¹zanych ze wiadectwami efektywnoci energetycznej. W myl wskazanego powy¿ej art. 12 ust. 1 lit. a
obowi¹zek przedstawienia Prezesowi URE wiadectwa efektywnoci energetycznej ci¹¿y na przedsiêbiorstwie energetycznym sprzedaj¹cym (sic!) energiê
elektryczn¹, ciep³o lub gaz ziemny odbiorcom koñcowym przy³¹czonym do
sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób ustanawia siê
wiêc obowi¹zki w zakresie oszczêdnoci energii jedynie w odniesieniu do
energii elektrycznej, ciep³a i gazu, a przecie¿ art. 3 lit. a dyrektywy z 2006 r.,
który przecie¿ dyrektywa wdra¿a, odnosi siê do wszystkich form energii30.
Poza tym dyrektywa obejmuje swoim zakresem zastosowania zarówno do
sprzedawców detalicznych energii, jak i dystrybutorów oraz operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów sieci przesy³owych. Ustawa z 2011 r.
pomija równie¿ przedsiêbiorstwa energetyczne sprzedaj¹ce energiê elektryczn¹, ciep³o i gaz odbiorcom koñcowym nie przy³¹czonym do sieci31.
Trudno znaleæ uzasadnienie dla opisanych powy¿ej ograniczeñ, tym bardziej ¿e ustawodawca polski motywów tego rodzaju posuniêæ nie przedstawia. Oczywicie z prawa unijnego nie wynika obowi¹zek odniesienia ka¿dego
z przyjmowanych rodków poprawy efektywnoci energetycznej do wszystkich rodzajów energii, ale wobec tego, ¿e wiadectwa efektywnoci energetycznej s¹ w³aciwie jedynym rozwi¹zaniem przyjêtym przez polskiego ustawodawcê, takie ukszta³towanie art. 12 u.e.e. rodzi w¹tpliwoci.
30 Zgodnie z art. 3 lit. a dyrektywy z 2006 r., pod pojêciem energii nale¿y rozumieæ
wszystkie formy dostêpnej w obrocie energii, w tym w formie energii elektrycznej, gazu (w tym
skroplonego gazu ziemnego), gazu p³ynnego, jakiegokolwiek paliwa stosowanego do wytwarzania energii grzewczej i ch³odniczej (w tym w miejskich systemach grzewczych i ch³odniczych),
wêgla kamiennego i brunatnego, torfu, paliw (z wyj¹tkiem paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich), a tak¿e biomasy, zgodnie z definicj¹ zawart¹ w dyrektywie 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na
rynku wewnêtrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze róde³ odnawialnych. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 1 dyrektywy z 2012 r., energia oznacza wszelkie formy noników energii,
paliwa, energiê ciepln¹, energiê ze róde³ odnawialnych, energiê elektryczn¹ lub ka¿d¹ inn¹
formê energii okrelone w art. 2 lit. d rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1099/2008 z dnia 22 padziernika 2008 r. w sprawie statystyki energii.
31 M. Szambelañczyk, op. cit.
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Obowi¹zki urzêdu regulacyjnego w Polsce zosta³y powierzone Prezesowi
URE. Rozwi¹zanie to nale¿y oceniæ pozytywnie  Prezes URE sta³ siê w ten
sposób podmiotem administruj¹cym wszystkimi funkcjonuj¹cymi w Polsce
kolorowymi certyfikatami32. Do jego obowi¹zków w obszarze bia³ych certyfikatów nale¿y w szczególnoci:
1) og³aszanie przetargów na realizacjê przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie
efektywnoci energetycznej,
2) okrelanie wartoci wiadectw efektywnoci energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu,
3) wydawanie wiadectw efektywnoci energetycznej,
4) umarzanie wiadectw efektywnoci energetycznej,
5) kontrola wype³niania obowi¹zku umorzenia wymaganej wartoci
wiadectw efektywnoci energetycznej przez przedsiêbiorstwa energetyczne,
6) wymierzanie kar pieniê¿nych,
7) wyrywkowa weryfikacja oszczêdnoci energii osi¹gniêtej w wyniku
realizacji przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej
oraz audytu efektywnoci energetycznej33.
Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.e.e., Prezes URE dokonuje wyboru przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej, za które mo¿na uzyskaæ wiadectwa efektywnoci energetycznej. W ten sposób organ regulacyjny decyduje równie¿ o liczbie certyfikatów, które zostan¹ wydane w danym
32 Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1  Prawo energetyczne, wiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje siê oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
w jednostce kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub o ³¹cznej mocy zainstalowanej elektrycznej ród³a poni¿ej 1 MW  ¿ó³ty certyfikat; Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1a  Prawo
energetyczne, wiadectwo pochodzenia z kogeneracji wydaje siê oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem
uwalnianym i ujmowanym przy do³owych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub
zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciek³ych
paliwami gazowymi lub o ³¹cznej mocy zainstalowanej elektrycznej ród³a poni¿ej 1 MW
 fioletowy certyfikat. Zgodnie z art. 9o ustawy  Prawo energetyczne, potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej jest wiadectwo pochodzenia biogazu rolniczego  br¹zowy certyfikat. Oprócz tego wyró¿nia siê certyfikaty
pomarañczowe  ze róde³ zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i zat³aczania dwutlenku
wêgla oraz certyfikaty b³êkitne  z nowych, wysokosprawnych róde³. Szerzej na ten temat:
R. Gnatowska, Charakterystyka polskiego systemu certyfikacji pochodzenia energii elektrycznej,
Polityka Energetyczna 2010, z. 2(13); Z Muras, Kolorowy zawrót g³owy  czyli specyfika
polskich systemów wsparcia OZE i kogeneracji, Czysta Energia 2011, nr 5.
33 Zakres kompetencji Prezesa URE jest wê¿szy w porównaniu z podmiotami z innych
krajów, którym powierzono administrowanie bia³ymi certyfikatami. Przyk³adowo brytyjski regulator  Office of the Gas and Electricity Markets  ma równie¿ uprawnienia do okrelenia
celów indywidualnych dla poszczególnych podmiotów zobligowanych. Z kolei regulator w³oski
 Autorità per lEnergia Elettrica e il Gas  m.in. zbiera informacje o wielkoci sprzeda¿y
energii odbiorcom koñcowym za rok ubieg³y, na podstawie czego definiowane s¹ roczne wielkoci obligacji zakupowej dla poszczególnych podmiotów. Szerzej na ten temat: Uzasadnienie do
rz¹dowego projektu ustawy o efektywnoci energetycznej [online] <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3514>, dostêp: 15.03.2013.
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roku. Iloæ ta jest wiêc ograniczona  jest to rozwi¹zanie odmienne od przyjêtego w odniesieniu do zielonych czy czerwonych certyfikatów (ich liczba jest
nieograniczona i podyktowana mechanizmami rynkowymi). Tak¿e lista
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej jest ograniczona. Jakkolwiek w art. 17 u.e.e. wskazano w sposób przyk³adowy rodzaje
przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej34, to lista tych
przedsiêwziêæ w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegó³owego wykazu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej (jakkolwiek bardzo szeroka) ma charakter taksatywny.
Wydaje siê wiêc, ¿e mog¹ istnieæ przedsiêwziêcia s³u¿¹ce poprawie efektywnoci energetycznej nie objête obwieszczeniem Ministra Gospodarki o du¿ym
stopniu efektywnoci energetycznej, których realizacja nie bêdzie mog³a
przynieæ wiadectwa efektywnoci energetycznej.
Poza tym z mo¿liwoci uzyskania wiadectwa efektywnoci energetycznej wykluczono przedsiêwziêcie efektywnoci energetycznej, o których mowa
w art. 18 ust. 2 u.e.e., stanowi¹cym, ¿e do przetargu nie mo¿e byæ zg³oszone
przedsiêwziêcie s³u¿¹ce poprawie efektywnoci energetycznej: 1) zakoñczone
przed dniem 1 stycznia 2011 r.; 2) na którego realizacjê: a) przyznano premiê
termomodernizacyjn¹, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, lub b) uzyskano rodki
pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej lub z bud¿etu pañstwa; 3) okrelone
w owiadczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 135. Oznacza to, ¿e po pierwsze, do przetargu mog¹ zostaæ zg³oszone przedsiêwziêcia sprzed 1 stycznia
2013 r., kiedy to wszed³ w ¿ycie art. 12 u.e.e., co ma  jak siê wydaje  s³u¿yæ
spopularyzowaniu wiadectw efektywnoci energetycznej; po drugie, ustawo34 Do tej grupy ustawa zalicza nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: 1) izolacja instalacji przemys³owych; 2) przebudowa lub remont budynków; 3) modernizacja: a) urz¹dzeñ przeznaczonych do
u¿ytku domowego, b) owietlenia, c) urz¹dzeñ potrzeb w³asnych, d) urz¹dzeñ i instalacji wykorzystywanych w procesach przemys³owych, e) lokalnych sieci ciep³owniczych i lokalnych róde³
ciep³a; 4) odzysk energii w procesach przemys³owych; 5) ograniczenie: a) przep³ywów mocy
biernej, b) strat sieciowych w ci¹gach liniowych, c) strat w transformatorach; 6) stosowanie do
ogrzewania lub ch³odzenia obiektów energii wytwarzanej we w³asnych lub przy³¹czonych do
sieci odnawialnych ród³ach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne, ciep³a u¿ytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne, lub ciep³a odpadowego z instalacji przemys³owych.
35 Zgodnie z art. 13 ust. 1 u.e.e., odbiorca koñcowy, który w roku poprzedzaj¹cym rok
realizacji obowi¹zku okrelonego w art. 12 ust. 1 zu¿y³ nie mniej ni¿ 400 GWh energii elektrycznej i dla którego udzia³ kosztu energii elektrycznej w wartoci produkcji jest nie mniejszy
ni¿ 15%, a ponadto zakoñczy³ nie wczeniej ni¿ w dniu 1 stycznia 2011 r. przedsiêwziêcie
s³u¿¹ce poprawie efektywnoci energetycznej, niedotycz¹ce instalacji objêtych systemem handlu
uprawnieniami do emisji, w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, ograniczaj¹c zu¿ycie
energii elektrycznej w przeliczeniu na wielkoæ produkcji o nie mniej ni¿ 1% rocznie w stosunku
do redniej jego wielkoci z lat 20082010, przedstawia jednemu przedsiêbiorstwu energetycznemu sprzedaj¹cemu temu odbiorcy energiê elektryczn¹ owiadczenie o zrealizowaniu przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej wraz z audytem efektywnoci energetycznej, o którym mowa w art. 22 ust. 1, potwierdzaj¹cym osi¹gniêt¹ oszczêdnoæ energii.
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dawca nie chce co do zasady komplementarnego podejcia w zakresie finansowania inwestycji s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej (przyk³adowo: w przetargu na wybór przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci
energetycznej nie mo¿e byæ zg³oszone przedsiêwziêcie realizowane na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej)36.
Nie sposób na t¹ chwilê oceniæ, w jaki sposób Prezes URE bêdzie korzysta³ ze swoich uprawnieñ dotycz¹cych ograniczania liczby wiadectw efektywnoci energetycznej i czy przedstawione ogólnikowo zagro¿enia siê zmaterializuj¹. Brak na razie dowiadczeñ w tym zakresie. Prezes URE og³osi³
dopiero pierwszy przetarg na podstawie u.e.e., ale istnieje realna obawa, ¿e
bia³e certyfikaty bêd¹ mia³y pewien charakter ekskluzywnoci, co w tym
wypadku nie stanowi rozwi¹zania zas³uguj¹cego na aprobatê.
Wybór przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej bêdzie dokonywany w trybie przetargu og³aszanego przez Prezesa URE co
najmniej raz w roku, z tym zastrze¿eniem, ¿e istnieje mo¿liwoæ przeprowadzenia w danym roku kolejnego przetargu, w szczególnoci gdy wartoæ wiadectw efektywnoci energetycznej, które mog¹ byæ przedstawione do umorzenia w danym roku, nie zapewnia realizacji krajowego celu w zakresie
oszczêdnego gospodarowania energi¹ (art. 16 ust. 2 u.e.e.). Zasady przeprowadzania przetargu okrela rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 23
padziernika 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsiêwziêæ s³u¿¹cych
poprawie efektywnoci energetycznej. W przeciwieñstwie do postêpowañ uregulowanych np. ustaw¹  Prawo zamówieñ publicznych37, postêpowanie
przetargowe s³u¿¹ce wyborowi przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej jest niejawne. Uczestnicy przetargu m.in. nie bêd¹ mogli
wzajemnie przegl¹daæ swoich ofert. Cz³onkowie Komisji Przetargowej powo³anej przez Prezesa URE do przeprowadzenia przetargu sk³adaj¹ pisemne
zobowi¹zanie do nieujawniania informacji uzyskanych w zwi¹zku z pracami
komisji (§ 7 ust. 3 rozporz¹dzenia). Jedyne informacje, jakie bêd¹ dostêpne
osobom trzecim, zawarte s¹ w protokole, który Prezes URE powinien zamieciæ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Regulacji Energetyki38.
36 Zestawienie odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania dotycz¹ce systemu wsparcia
efektywnoci energetycznej [online] <http://bip.ure.gov.pl/portal/bip/103/1109/Zestawienia_odpowiedzi_na_najczesciej_zadawane_pytania_dotyczace_systemu_wsparci.html>, dostêp: 15.03.2013.
37 Tekst jedn. Dz.U. z 2000, nr 113, poz. 759 ze zm.
38 Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporz¹dzenia, z przebiegu przeprowadzonego przetargu komisja
sporz¹dza protokó³, który zawiera: 1) oznaczenie daty i miejsca: a) sk³adania ofert przetargowych, b) otwarcia ofert przetargowych, c) rozstrzygniêcia przetargu; 2) imiona i nazwiska
cz³onków komisji ze wskazaniem ich funkcji oraz czynnoci, w których brali udzia³; 3) liczbê
z³o¿onych ofert przetargowych; 4) wskazanie ofert przetargowych: a) odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia, b) wybranych, w których zgodnie z deklaracj¹ przetargow¹
zadeklarowano wartoæ efektu energetycznego zawieraj¹c¹ siê w przedziale, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy, c) niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania; 5) podpisy
cz³onków komisji, a w przypadku braku podpisu  wzmiankê o przyczynie braku podpisu.
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Og³oszenie o przeprowadzeniu przetargu powinno zostaæ zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Regulacji Energetyki na dwa miesi¹ce przed dniem wyznaczonym do jego przeprowadzenia (art. 16 ust. 4 u.e.e.).
W og³oszeniu Prezes URE okrela wartoæ wiadectw efektywnoci energetycznej przewidzianych do wydania w danym przetargu oraz zamieszcza
informacjê o wartoci wspó³czynnika akceptacji ofert (art. 16 ust. 5 u.e.e.).
Istnieje obowi¹zek przeprowadzenia przetargu oddzielnie dla nastêpuj¹cych
kategorii przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej:
zwiêkszenia oszczêdnoci energii przez odbiorców koñcowych; zwiêkszenia
oszczêdnoci energii przez urz¹dzenia potrzeb w³asnych; zmniejszenia strat
energii elektrycznej, ciep³a lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji
(art. 16 ust. 3 u.e.e.). Jednak¿e dla kategorii przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej, a dotycz¹cych zwiêkszenia oszczêdnoci
energii przez odbiorców koñcowych Prezes URE okrela wartoæ wiadectw
efektywnoci energetycznej, nie ni¿sz¹ ni¿ 80% ca³kowitej wartoci wiadectw efektywnoci energetycznej przewidzianych do wydania, w danym
przetargu (art. 16 ust. 7 u.e.e.).
Do przetargu mo¿e byæ zg³oszone przedsiêwziêcie s³u¿¹ce poprawie efektywnoci energetycznej, w wyniku którego uzyskuje siê oszczêdnoæ energii
w iloci stanowi¹cej równowartoæ co najmniej 10 ton oleju ekwiwalentnego
rednio w ci¹gu roku, albo przedsiêwziêcia tego samego rodzaju s³u¿¹ce poprawie efektywnoci energetycznej, w wyniku których uzyskuje siê ³¹czn¹
oszczêdnoæ energii w iloci stanowi¹cej równowartoæ co najmniej 10 ton
oleju ekwiwalentnego rednio w ci¹gu roku (art. 18 ust. 1 u.e.e.).
Podmiot przystêpuj¹cy do przetargu ma obowi¹zek przed³o¿yæ Prezesowi
URE prawid³owo wype³nion¹ deklaracjê przetargow¹ wraz z audytem efektywnoci energetycznej sporz¹dzonym dla przedsiêwziêcia lub przedsiêwziêæ
tego samego rodzaju, s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej okrelonych w tej deklaracji (art. 19 ust. 1 u.e.e.). Oceny ofert z³o¿onych
w przetargu dokonuje Komisja Przetargowa. Przyporz¹dkowuje ona poszczególne oferty przetargowe, które nie zosta³y odrzucone, do kategorii przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej, o których mowa w art.
16 ust. 3 u.e.e., a nastêpnie wyznacza na podstawie tych ofert redni¹ wartoæ efektu energetycznego dla przetargu organizowanego w ka¿dej z kategorii przedsiêwziêæ, zgodnie z art. 20 ust. 1 u.e.e. (§ 10 ust. 4 rozporz¹dzenia). Komisja rozstrzyga przetarg, wybieraj¹c w ka¿dej z kategorii
przedsiêwziêæ oferty przetargowe, w których, zgodnie z deklaracj¹ przetargow¹, zadeklarowano wartoæ efektu energetycznego zawieraj¹cego siê
w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 u.e.e., pocz¹wszy od oferty
przetargowej, w której zadeklarowano najwy¿sz¹ wartoæ efektu energetycznego, i koñcz¹c na ofercie przetargowej, w której zadeklarowano wartoæ efektu energetycznego wy¿sz¹ lub równ¹ iloczynowi oferowanej redniej
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wartoci efektu energetycznego oraz wartoci wspó³czynnika akceptacji (§ 10
ust. 5 rozporz¹dzenia).
Przetarg wygrywaj¹ te podmioty, które zadeklarowa³y wartoæ efektu
energetycznego (ù), o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 5 u.e.e. i to tym
podmiotom Prezes URE wydaje wiadectwa efektywnoci energetycznej, zamieszczaj¹c w Biuletynie Informacji Publicznej Urzêdu Regulacji Energetyki informacjê o wydanym wiadectwie efektywnoci energetycznej wraz
z kart¹ audytu efektywnoci energetycznej sporz¹dzon¹ dla przedsiêwziêcia
s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej okrelonego w tym wiadectwie. Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e wydanie wiadectwa bêdzie nastêpowa³o
zawsze na wniosek podmiotu, który wygra³ przetarg, a nie z urzêdu. Mo¿e
siê wiêc zdarzyæ, ¿e podmiot, który wygra³ przetarg, nie zwróci siê do Prezesa URE o wydanie certyfikatu, a tym samym nie bêdzie mia³ obowi¹zku
zrealizowania przedsiêwziêcia zg³oszonego do przetargu.
Dalsza procedura postêpowania ze wiadectwami efektywnoci energetycznej przedstawia siê nastêpuj¹co:
Podmiot, u którego zostanie zrealizowane przedsiêwziêcie s³u¿¹ce poprawie efektywnoci energetycznej lub podmiot przez niego upowa¿niony, który
otrzyma³ wiadectwo efektywnoci energetycznej, jest obowi¹zany po zrealizowaniu przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej do
sporz¹dzenia audytu efektywnoci energetycznej (tzw. audyt sprawdzaj¹cy)
potwierdzaj¹cego oszczêdnoæ energii uzyskan¹ w wyniku realizacji tego
przedsiêwziêcia w iloci okrelonej w deklaracji przetargowej (art. 22 ust. 2
u.e.e.)39.
Nastêpnie ww. podmioty maj¹ obowi¹zek zawiadomienia Prezesa URE
o zakoñczeniu przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej w terminie 30 dni od dnia jego zakoñczenia, przedk³adaj¹c mu owiadczenie potwierdzaj¹ce zgodnoæ zrealizowanego przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej z deklaracj¹ przetargow¹ oraz tzw. audyt
sprawdzaj¹cy, jeli jest on wymagany (art. 22 ust. 4)40.
Podmiot, któremu przyznano wiadectwo efektywnoci energetycznej
o wartoci odpowiadaj¹cej iloci energii wiêkszej ni¿ iloæ energii zaoszczêdzonej w wyniku realizacji przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci
39 Zgodnie z art. 22 ust. 2 u.e.e. nie jest wymagane wykonanie audytu efektywnoci
energetycznej, o którym mowa w ust. 1, dla zrealizowanego przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie
efektywnoci energetycznej, w zwi¹zku z którym zadeklarowano osi¹gniêcie oszczêdnoci energii w iloci nieprzekraczaj¹cej równowartoci 100 ton oleju ekwiwalentnego rednio w ci¹gu
roku.
40 Prezes URE posiada upowa¿nienie do wyrywkowej weryfikacji audytu efektywnoci
energetycznej za³¹czonego do przetargu oraz tzw. audytu sprawdzaj¹cego, a tak¿e zgodnoci
oszczêdnoci energii osi¹gniêtej w wyniku realizacji przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci energetycznej z iloci¹ energii zaoszczêdzonej okrelonej w deklaracji przetargowej
(art. 23 ust. 1 u.e.e.).
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energetycznej, stwierdzona przez Prezesa URE w wyniku weryfikacji
oszczêdnoci energii, jest obowi¹zany, w terminie 6 miesiêcy od dnia zawiadomienia przez Prezesa URE uzyskaæ i przedstawiæ mu do umorzenia wiadectwo efektywnoci energetycznej o wartoci stanowi¹cej ró¿nicê miêdzy
iloci¹ energii wynikaj¹c¹ ze wiadectwa efektywnoci energetycznej przyznanego temu podmiotowi a iloci¹ energii zaoszczêdzonej, wyra¿onej w tonach oleju ekwiwalentnego (art. 23 ust. 25 u.e.e.).
Prezes URE, na wniosek przedsiêbiorstwa energetycznego, odbiorcy koñcowego oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego, o których mowa w art. 12 ust. 2, którym przys³uguj¹ prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce
ze wiadectwa efektywnoci energetycznej, w drodze decyzji, umarza to wiadectwo w ca³oci albo w czêci, a prawa maj¹tkowe wynikaj¹ce ze wiadectwa
efektywnoci energetycznej wygasaj¹ z chwil¹ jego umorzenia (art. 27 ust. 1
i 4 u.e.e.).
Nie sposób oceniaæ wprowadzone systemu bia³ych certyfikatów w oderwaniu od oceny samej u.e.e. Z uwagi na przyjêty temat niniejszego artyku³u
autor ogranicza siê jedynie do stwierdzenia, ¿e ustawa niestety nie zawiera
przekonywaj¹cego modelu zachêt do wdra¿ania przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej, opieraj¹c siê raczej na modelu nakazowym. Co do samych wiadectw efektywnoci energetycznej, pojawia siê
 uzasadniona w opinii autora  w¹tpliwoæ, czy bia³e certyfikaty stanowi¹ce
na t¹ chwilê jedyny prawny instrument poprawy efektywnoci energetycznej
w praktyce spowoduj¹ faktyczny wzrost liczby przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej.
Po pierwsze, realizacja inwestycji s³u¿¹cej poprawie efektywnoci energetycznej w oparciu o doæ niepewn¹ okolicznoæ wygrania przetargu mo¿e
skutecznie zniechêcaæ do podejmowania dzia³añ w tym obszarze. Oczywicie
mo¿na argumentowaæ, ¿e u.e.e. wymusza uzyskiwanie (b¹d przez udzia³
w przetarg, b¹d przez zakup wiadectwa od osoby trzeciej) wiadectw efektywnoci energetycznej na podmiotach wskazanych w art. 12 ust. 1 pod
rygorem uiszczenia op³aty zastêpczej (w ca³oci), ale podmioty, na które na³o¿ono przedmiotowy obowi¹zek, mog¹ bez uszczerbku do swoich interesów
finansowych wywi¹zaæ siê niech poprzez uwzglêdnienie kosztów op³at zastêpczych w kosztach sprzedawanej energii.
Po drugie, mo¿na twierdziæ, ¿e wiadectwa efektywnoci energetycznej
s¹ nie tylko jednym, ale równie¿ czasowym instrumentem poprawy efektywnoci energetycznej, przynajmniej w wietle aktualnych polskich uwarunkowañ prawnych, co nie sprzyja jego zakorzenieniu i upowszechnieniu.
Nak³adaj¹cy na w³aciwe podmioty obowi¹zek uzyskania i przedstawienia
Prezesowi URE wiadectwo efektywnoci energetycznej art. 12 u.e.e. wszed³
w ¿ycie dopiero 1 stycznia 2013 r., bêdzie natomiast obowi¹zywa³ do dnia 31
marca 2016 r., co oznacza, ¿e wiadectwa efektywnoci energetycznej powin-

244

Roman Trzaskalik

ny zostaæ przedstawione Prezesowi URE do umorzenia w tym terminie41.
Wydaje siê jednak, ¿e w zwi¹zku z nowymi obowi¹zkami na³o¿onymi na
pañstwa cz³onkowskie dyrektywa z 2012 r. wymusi przed³u¿enie okresu obowi¹zywania m.in. art. 12. Aktualne jest zatem pytanie, czy ustawodawca
pozostawi wiadectwa efektywnoci energetycznych centralnym rodkiem poprawy efektywnoci energetycznej, czy te¿ przeniesie punkt ciê¿koci na inne
instrumenty prawne.
Nie ulega równie¿ w¹tpliwoci, ¿e wietle nowej dyrektywy z 2012 r.
ustawodawca polski bêdzie musia³ podj¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do implementowania do porz¹dku krajowego jej postanowieñ pod rygorem zap³aty
wysokich kar pieniê¿nych.
Na marginesie mo¿na tylko wskazaæ, ¿e Polska ma ju¿ problemy zwi¹zane z wdra¿aniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków42
 projekt za³o¿eñ projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów w kwietniu 2013 r.43 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze róde³ odnawialnych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE44
 opracowano projekt ustawy o odnawialnych ród³ach energii45.
Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, ¿e wspomniane powy¿ej dyrektywy oraz dyrektywa z 2012 r. s¹ wobec siebie komplementarne i s³u¿¹
realizacji unijnego celu 3x20, czyli redukcji o 20% gazów cieplarnianych,
zwiêkszeniu efektywnoci energetycznej o 20% oraz 20% udzia³u odnawialnych róde³ energii w ogólnym bilansie energetycznym do 2020 r.46 Z pewno41 Pewnym znakiem potwierdzaj¹cym, ¿e polski ustawodawca myli o wiadectwach efektywnoci energetycznej w d³u¿szej perspektywie czasowej ni¿ okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
marca 2016 r. jest to, ¿e w art. 24 ust. 1 u.e.e. przewidzia³ 5-letni zakres udzia³u w przetargu
prowadz¹cym do przyznania wiadectwa efektywnoci energetycznej dla podmiotów, które nie
zawiadomi³y Prezesa URE o zakoñczeniu przedsiêwziêcia s³u¿¹cego poprawie efektywnoci
energetycznej lub zawiadamiaj¹c, udzieli³y nieprawdziwych lub wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji o jego zrealizowaniu, a tak¿e w przypadku negatywnej weryfikacji oszczêdnoci energii,
o której mowa w art. 23 ust. 2.
42 Dz.Urz. WE L 153 z 18 czerwca 2010 r., s. 13.
43 Zgodnie z art. 28 dyrektywy, pañstwa cz³onkowskie przyjm¹ i opublikuj¹ najpóniej do
dnia 9 lipca 2012 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbêdne do wykonania
art. 218 oraz art. 20 i 27. Pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ przepisy, które dotycz¹ art. 2, 3, 9, 11,
12, 13, 17, 18, 20 i 27 najpóniej od dnia 9 stycznia 2013 r.
44 Dz.Urz. WE L 140 z 5 czerwca 2009 r., s. 16.
45 Zgodnie z art. 27 dyrektywy, bez uszczerbku dla art. 4 ust. 1, 2 i 3 pañstwa cz³onkowskie wprowadzaj¹ w ¿ycie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbêdne do
wykonania niniejszej dyrektywy, najpóniej do dnia 5 grudnia 2010 r.
46 Cel ten z pewnoci¹ w przysz³oci ulegnie zmianie. W projekcie rezolucji Parlamentu
Europejskiego w sprawie drugiego strategicznego przegl¹du energetycznego zapisano: wzywa
Uniê Europejsk¹ i pañstwa cz³onkowskie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6080%
do 2050 r. oraz do przyjêcia celów w postaci zwiêkszenia o 35% efektywnoci energetycznej oraz
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ci¹ tak¿e zagro¿eniem dla osi¹gniêcia przez bia³e certyfikaty planowanych
oszczêdnoci energii jest fakt, ¿e s¹ one wydawane w oparciu o szacowane
korzyci inwestycji, która dopiero ma zostaæ zrealizowana.
Pozostaje równie¿ problem braku precyzyjnego okrelenia, na co wydatkowane bêd¹ rodki z op³at zastêpczych, stanowi¹ce zgodnie z art. 401 ust. 7
pkt 4a ustawy  Prawo ochrony rodowiska47 przychody Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOiGW). Mo¿na siê
w tym miejscu zastanowiæ nad wykorzystaniem owych rodków do finansowania przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej, skoro
Prezes URE, kieruj¹c siê opini¹ Ministra Finansów, uzna³, ¿e rodki finansowe pochodz¹ce z NFOiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony rodowiska
nie stanowi¹ rodków bud¿etowych, a jedynie rodki publiczne, a wiêc
w przypadku przedsiêwziêæ finansowanych ze rodków NFOiGW nie wystêpuje negatywna przes³anka, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. b u.e.e.,
wykluczaj¹ca mo¿liwoæ udzia³u w przetarg przedsiêwziêcia finansowanego
z rodków Funduszu48.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e dyrektywa z 2006 r. k³adzie du¿y nacisk na finansowanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci energetycznej i róde³, do których nale¿y siêgn¹æ, by postulat ten zrealizowaæ,
stanowi¹c w pkt 49 preambu³y, ¿e nale¿y zachêcaæ pañstwa cz³onkowskie
oraz regiony do wykorzystywania w pe³ni funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójnoci w celu stymulowania inwestycji w rodki maj¹ce na celu
poprawê efektywnoci energetycznej, a inwestycje w efektywnoæ energetyczn¹ mog¹ siê przyczyniæ do wzrostu gospodarczego, zwiêkszenia zatrudnienia,
innowacji i zmniejszenia ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych i tym samym wnosz¹ pozytywny wk³ad w spójnoæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹.
Do pozytywnych aspektów bia³ych certyfikatów nale¿y natomiast zaliczyæ:
1) z punktu widzenia urzêdu regulacyjnego stanowi¹ one po prostu sposób weryfikacji dzia³añ podmiotów obowi¹zanych pod k¹tem zgodnoci z wyznaczonymi im celami;
60% udzia³u energii odnawialnej  zob. [online] <www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0013+0+DOC+XML+V0//PL>, dostêp: 20.03.2013. Podkreliæ te¿ nale¿y, ¿e w trakcie opracowywania dyrektywy z 2012 r. Komitet Regionów w swojej
opinii do dyrektywy sugerowa³ dodanie w art. 1 ust. 1, ¿e po 2020 r. celem Unii powinno byæ
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 8095% w stosunku do ich poziomu
z 1990 r.  opinia Komitetu Regionów, 93. sesja plenarna 1415 grudnia 2011 r., [online] <http:/
/coropinions.cor.europa.eu/coropiniondocument.aspx?language=pl&docnr=188&year=2011>, dostêp: 20.032013.
47 Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627 ze zm.
48 Zestawienie odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania dotycz¹ce systemu wsparcia
efektywnoci energetycznej [online] <http://bip.ure.gov.pl/portal/bip/103/1109/Zestawienia_odpowiedzi_na_najczesciej_zadawane_pytania_dotyczace_systemu_wsparci.html>, dostêp: 21.03.2013.
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2) z punktu widzenia adresatów obowi¹zków na³o¿onych przez urz¹d
regulacyjny bia³e certyfikaty s¹ dla nich alternatyw¹ wype³nienia obowi¹zków przy jak najni¿szych kosztach, bez potrzeby prowadzenia w³asnych
przedsiêwziêæ poprawy efektywnoæ energetycznej;
3) dla podmiotów nie bêd¹cych adresatami obowi¹zków na³o¿onych
przez urz¹d regulacyjny, a które realizuj¹ (dodatkowo) przedsiêwziêcia poprawy efektywnoci energetycznej bia³e certyfikaty stanowi¹ dodatkowe ród³o dochodów49.
Poza tym nale¿y podzieliæ pogl¹d reprezentowany przez przedstawicieli
praktyki, ¿e bia³e certyfikaty otwieraj¹ nowe mo¿liwoci finansowania projektów inwestycyjnych z zakresu efektywnoci energetycznej gminom i spó³kom komunalnym, odci¹¿aj¹c bud¿ety tych jednostek i daj¹c im w zamian
dodatkowe d³ugofalowe korzyci. Tej szansy nale¿y upatrywaæ w tym, ¿e
podmioty obowi¹zane w myl art. 12 u.e.e. celem wype³nienia na³o¿onego na
nie obowi¹zku mog¹ je nabywaæ m.in. od gmin i spó³ek komunalnych, które
to podmioty albo samodzielnie przeprowadz¹ inwestycje s³u¿¹ce efektywnoci
energetycznej i uzyskaj¹ z tego tytu³u bia³e certyfikaty, albo przedsiêbiorstwa energetyczne bêd¹ finansowa³y tudzie¿ wspó³finansowa³y tego rodzaju
inwestycje, w zamian za które to dzia³ania uzyskaj¹ od gmin lub spó³ek
komunalnych wskazane certyfikaty50.

Summary
Energy efficiency certificates
 the market instruments for energy efficiency improvement
(selected issues)
Key words: energy, energy efficiency, white certificates; energy efficiency improvement, final
customer, energy audit.

This article concerns selected issues related to energy efficiency certificates (so called white certificates). White certificates are documents certifying
that a certain reduction of energy consumption has been attained. Poland
has implemented a white certificate scheme in 2011  the Energy Efficiency
Act entered into force on 11 August 2011. Energy sector companies selling
electricity, heat or natural gas to final customers, final customers with respect to transactions entered into on a commodity exchange on own account
49 A. Capozza; W. Grattieri, Market instruments based on White Certificates: a review of
international experiences, [online] <www.worldenergy.org/documents/p000738.pdf>, dostêp:
20.03.2013.
50 R. Zajdler, Prawne modele finansowania inwestycji energooszczêdnych gmin i spó³ek
komunalnych na podstawie ustawy o efektywnoci energetycznej, [online] <www.zajdler.eu/__files/206_1_Finansowanie%20inwestycji%20gminnych_IS_27_04_2012.pdf>, dostêp: 23.03.2013.
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and brokerage houses and commodity brokerage houses with respect to
transactions entered into on a commodity exchange for the account of final
customers are obliged to obtain white certificates and submit them to the
President of the Energy Regulatory Office (ERO) for redemption or pay
a substitution fee. The only way to obtain white certificates is to take part
in a tender organised and conducted by the President of the ERO at least
once a year. Property rights under white certificates are transferable and
may be traded on a commodity exchange. The Author analyses polish white
certificates schemes and makes some notes for the future.
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O teorii totalnego panowania
w ujêciu Hannah Arendt
Niniejsze rozwa¿ania powiêcone s¹ analizom Hannah Arendt dotycz¹cym totalnego panowania. ród³em ustaleñ bêd¹ wywody tej autorki powi¹zane z charakterystyk¹ mentalnoci mas i elit, jak równie¿ rozdzia³ Korzeni
totalitaryzmu1 powiêcony ruchom totalitarnym oraz esej o nowatorskiej formie w³adzy.
W przywo³anym we wstêpie dziele Arendt przedstawia charakterystykê
mas oraz elit poddanych totalnemu panowaniu. Charakterystyka ta przynale¿y do ujêcia totalnego panowania. Warto odnotowaæ, ¿e czêsta krytyka
Arendtowskiego ujêcia totalnego panowania charakterystykê tê pomija.
Przyk³adem mo¿e byæ stanowisko Clauda Leforta2. Kondensuj¹c interesuj¹ce
nas rozumowania Leforta, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e podejmuje siê on analizy
tej czêci wyjanienia totalnego panowania, w której mowa o ujarzmieniu
spo³eczeñstwa  jego poddaniu i uleg³oci, niewyt³umaczalnych w kategoriach
s³aboci czy oportunizmu. Lefort nie tylko nie analizuje takich postaw, ale
w ogóle nie podejmuje w¹tku figury mentalnoci czy osobowoci totalitarnej.
Poród pogl¹dów Arendt, których krytycznej analizy podejmuje siê Lefort, znalaz³a siê spopularyzowana przez tê autorkê teza, zgodnie z któr¹
okresu totalitaryzmu nie nale¿y uto¿samiaæ czasowo z komunizmem i nazizmem. Nie chodzi tu bynajmniej o to¿samoæ okresu rz¹dów totalitarnych i
dominacji jednej z tych ideologii. Sens tego twierdzenia ods³ania os¹d Arendt
dotycz¹cy rz¹dów narodowych socjalistów. Ich panowanie sta³o siê totalne
wraz z ekspansj¹ na Wschód i organizacj¹ obozów Zag³ady. Zatem totalne
panowanie nazistów jest dla Arendt kwesti¹ dwóch czynników: liczby ludnoci poddanej panowaniu oraz organizacji obozów Zag³ady. Nadmieñmy, ¿e
1
2

H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008.
C. Lefort, Überlegungen zum Begriff der totalen Herrschaft, [w:] D. Ganzfried, S. Hefti
(hrsg.), Hannah Arendt  Nach dem Totalitarismus, Hamburg 1997, s. 31 i nast.
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Arendt argumentuje w Korzeniach totalitaryzmu za uznaniem wspomnianych obozów za strukturê krystalizuj¹c¹ totalne panowanie, tj. ukazuj¹c¹
jego elementy, takie jak unicestwienie osobowoci prawnej3. Zanegowanie
wspomnianej tezy przez Leforta niesie dwie konsekwencje. Po pierwsze, konsekwencj¹ rezultatów jego polemiki jest pominiêcie elementów totalnego panowania w teorii tego panowania. Lefort przyjmuje, ¿e teoriê totalnego panowania Arendt mo¿na zrekonstruowaæ i krytycznie przeanalizowaæ, bazuj¹c
na twierdzeniach autorki Korzeni totalitaryzmu dotycz¹cych rodków takich
jak terror, propaganda. Ich powi¹zania ocenia, nie tylko marginalizuj¹c charakterystykê ludnoci poddanej totalnemu panowaniu, lecz tak¿e bez wzglêdu na liczbê ludnoci, wobec których rodki te s¹ stosowane. Czynnik ten
staje siê bowiem w argumentacji Leforta nieistotny. Przekonuje o tym taka
oto okolicznoæ, ¿e Lefort nie tylko odrzuca tezê Arendt, ale i godzi analizê
teorii totalnego panowania z polemik¹ dotycz¹c¹ tezy, której uzasadnieniem
pozostaje wspomniany czynnik.
Powstaje pytanie, czy ocena, jakiej dokonuje Lefort, marginalizuj¹c elementy totalnego panowania, problem liczby i charakterystykê ludnoci poddanej temu panowaniu, dotyczy wtedy rozumowañ Arendt powiêconych panowaniu nad ka¿d¹ jednostk¹ we wszystkich dziedzinach i najdrobniejszych
przejawach jej ¿ycia? Inaczej mówi¹c, czy zogniskowanie analiz na terrorze
i propagandzie da odpowiadaj¹cy zawi³ociom wywodów Arendt obraz znaczenia tych elementów (rodków) w teorii totalnego panowania? Naszym
zdaniem powstaje wówczas problem nadinterpretacji si³y ich oddzia³ywania
na jednostki poddane totalnemu panowaniu. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e w eseju pt.:
Ideologia i terror: nowatorska forma rz¹dów Arendt powiêca stosunkowo
ma³o miejsca elementom totalnego panowania, co nie znaczy, ¿e w¹tki te
eliminuje4. £¹czy je z kwesti¹ mentalnoci ludzi poddanych totalnemu pano3

Zob. P. Polaczuk, Krystalizacja elementów charakteryzuj¹cych totalne panowanie, [w:]
Ksiêga pami¹tkowa ku czci prof. Krystyny Kamiñskiej [w druku]; M. Augustyniak, Cz³owiek
w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt, Humanistyka i Przyrodoznawstwo 2011,
nr 17, s. 250251.
4 H. Arendt, op. cit., s. 646647: wynika to po czêci z tej oto okolicznoci, ¿e w pytaniu
o naturê rz¹dów totalitarnych, Arendt eksponuje odrêbnoci tej formy rz¹dów wzglêdem form
znanych z historii idei. Ten sposób ujêcia Arendt sygnalizuje ju¿ w tytule komentowanego eseju
(Ideologia i terror: nowatorska forma w³adzy). Dodajmy na marginesie, ¿e wspomniana odrêbnoæ rz¹du totalitarnego przejawia siê w problemach z jego ujêciem w ramach alternatywy
pomiêdzy w³adz¹ legitymizowan¹ i rz¹dem uprawnionym a w³adz¹ arbitraln¹ i bezprawnym
rz¹dem z drugiej strony. Najprociej rzecz ujmuj¹c, rz¹d totalitarny przeciwstawia siê prawu,
nawet stanowionemu przez samego siebie, ale funkcjonuje pod³ug praw Przyrody i Historii,
z których jakoby zawsze wywodzono wszystkie prawa stanowione. W³adza totalitarna, stwierdza dalej Arendt, g³osi to potworne, ale najwyraniej nie daj¹ce siê odeprzeæ twierdzenie, ¿e nie
tylko nie jest »bezprawna«, lecz siêga do róde³ w³adzy, z których prawa stanowione zaczerpnê³y
ostateczn¹ sankcjê, ¿e nie tylko nie jest arbitralna, lecz okazuje ponadludzkim si³om wiêksze
pos³uszeñstwo ni¿ jakikolwiek dotychczasowy rz¹d. Ten paradoks totalitarnej formy rz¹dów sk³ania przeto Arendt do dociekañ nad natur¹ totalnego rz¹du. Arendt nadaje im formê polemicznego
eseju, w którym zbiegaj¹ siê rozmaite w¹tki zamieszczonych w Korzeniach totalitaryzmu analiz.
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waniu5. Dopiero w tej p³aszczynie rozwa¿a konsekwencje terroru i propagandy, przedstawiane jako konkluzje na temat natury totalnego panowania.
Nie jest zatem tak, ¿e esej dotyczy wy³¹cznie rodków pozwalaj¹cych zdominowaæ istoty ludzkie i je sterroryzowaæ, a odpowied na pytanie o naturê
totalnego panowania problematyzuje zale¿noci miêdzy terrorem (przemoc¹)
a propagand¹ (indoktrynacj¹) bez odwo³añ do uprzednich ustaleñ, w tym do
charakterystyki mentalnoci ludzi poddanych totalnemu panowaniu oraz elementów totalnego panowania. Charakterystyka mentalnoci elit i mas stanie
siê przeto istotnym kontekstem w ocenie rozwa¿añ Leforta powiêconych
totalitaryzmowi. Jest ona minimalnym wymogiem poprawnej oceny argumentacji Arendt odnonie terroru czy propagandy. Wspomniana charakterystyka tworzy bowiem, obok uwag na temat elementów totalnego panowania,
p³aszczyznê, w której Arendt osadzi³a swoje wywody o odrêbnociach totalitarnej formy rz¹dów.
Dodaæ nale¿y, ¿e sama Arendt nie jest konsekwentna. Wyznaczaj¹c moment, w którym panowanie narodowych socjalistów sta³o siê totalne, odwo³uje siê m.in. do liczby ludnoci. Takie odes³anie ma na gruncie tej tezy charakter raczej poredni (implicite) i trudno sprecyzowaæ, w jakim stopniu autorka
Korzeni totalitaryzmu uwzglêdnia jako czynnik wyznaczaj¹cy pocz¹tkowy
moment tego panowania liczbê, w jakim za charakterystykê ludnoci, do
której odwo³uje siê w eseju powiêconym nowej formie rz¹dów. Niemniej
jednak Lefort interpretuje problem rzesz ludnoci poddanych panowaniu totalnemu wy³¹cznie w kategoriach skali czy intensywnoci totalitaryzmu. Innymi s³owy, odrzucaj¹c pogl¹d dotycz¹cy jakiego punktu totalnoci panowania, pomija charakterystykê ludnoci i przyjmuje, ¿e panowanie staje siê
totalne w nastêpstwie terroru oraz propagandy. W ten sposób odpowied na
pytanie, co czyni dane panowanie panowaniem totalnym, jest zawê¿one do
ustaleñ dotycz¹cych powi¹zañ miêdzy terrorem (przemoc¹) i propagand¹ (indoktrynacj¹).
Dalsze uwagi dotycz¹ teorii totalnego panowania. Rozpocz¹æ je nale¿y od
spostrze¿enia, ¿e Arendt nie precyzuje, co nale¿a³oby rozumieæ pod pojêciem
propagandy. Zdaje siê w tej materii na powszechne przekonania, trafnie
typuj¹ce propagandowy charakter okrelonej wypowiedzi bez potrzeby wskazywania na inne kryteria identyfikacji twierdzeñ propagandowych6. Mowa
tu o propagandzie, która  jeli poprawnie odczytujemy zamys³ Arendt  nie
jest przesadnie zorientowana na ideologiê, choæ mo¿e byæ w niej zakorzeniona. Autorka Korzeni totalitaryzmu okrela wówczas propagandê mianem
wygodnych k³amstw. Chodzi o twierdzenia, których propagowanie jest do5 Taki sposób roz³o¿enia akcentów nie wiadczy o rewizji ustaleñ dotycz¹cych totalnego
panowania, opartych na wnikliwej charakterystyce mentalnoci mas i elit czy spostrze¿eniach
dotycz¹cych elementów totalnego panowania.
6 Ibidem, s. 493: Arendt pisze o pogl¹dach, które zwykle uwa¿amy za propagandê.
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godnym rodkiem s³u¿¹cym przygotowaniu gruntu pod urzeczywistniaj¹ce je
dzia³ania ruchu b¹d rz¹du totalitarnego7. Arendt eksponuje to ujêcie
w rozwa¿aniach o rzeczywistych, tj. organizacyjnych celach propagandy. Oto
bowiem przek³ad treci g³oszonych przez ruch (k³amstwa ruchu) na konkretn¹ rzeczywistoæ s³u¿y budowie organizacji spo³eczeñstwa. Totalitarna
propaganda uzewnêtrznia siê zatem przez organizacjê swoich popleczników8.
Nie jest jednak celem propagandy przekonywanie, lecz organizowanie prowadz¹ce do akumulacji w³adzy bez posiadania rodków przemocy9. Kompletnoæ organizacji spo³eczeñstwa koresponduje tu z fikcyjn¹, istniej¹c¹ poza
sfer¹ ludzkiego dowiadczenia rzeczywistoci¹, bêd¹c¹ wytworem propagandy zorientowanej ideologicznie10. Propaganda, jak ujmuje to Arendt, dodaje
potêgê organizacji do g³osu argumentów, urzeczywistniaj¹c w ten sposób
wszystko, co g³osi11. Ponadto zwi¹zek miêdzy propagand¹ a organizacj¹ ¿ycia
jednostek ma swoje ród³a w odkryciu roli struktur organizuj¹cych ¿ycie
jednostek dla zbiorowego odczuwania interesów. By wyjaniæ ten aspekt rozumowañ Arendt, nale¿a³oby przypomnieæ fragment charakterystyki mas
 masy utraci³y instynkt samozachowawczy nakazuj¹cy zabieganie o urzeczywistnienie w³asnych interesów w formie wspólnoty, cz³owiek masowy
utraci³ zainteresowanie w³asnymi sprawami. W rozwa¿aniach dotycz¹cych
funkcji organizacyjnej propagandy Arendt konstatuje, ¿e interesy, o których
realizacjê masy przesta³y zabiegaæ, mog¹ byæ odczuwane jako si³a zbiorowa
w ramach cia³ spo³ecznych kreowanych za pomoc¹ propagandy. Pe³ni¹ one
rolê swoistego pasa transmisyjnego miêdzy jednostk¹ a grup¹12.
Propaganda ukierunkowana na organizacjê spo³eczeñstwa adresowana
jest do krêgu adresatów tworz¹cych tzw. sferê zewnêtrzn¹. Tworz¹ j¹ masy,
na które propaganda oddzia³uje silniej nili na elity, warstwy spo³eczne,
z których rekrutuj¹ siê rzesze sympatyków, niedostatecznie ¿arliwie wspieraj¹cych cele ruchu totalitarnego. Co ciekawe, granicy miêdzy sfer¹ zewnêtrzn¹ a wewnêtrzn¹, do której skierowana jest indoktrynacja, nie wyznacza
przynale¿noæ do ruchu. Adresatami propagandy s¹ bowiem tak¿e niedosta7 Ibidem, s. 492: tytu³em przyk³adu Arendt wskazuje na propagandowe twierdzenie narodowych socjalistów, zgodnie z którym Polacy nie maj¹ intelektu. Wymordowanie polskiej inteligencji staje siê wtedy nie wiêcej jak tylko urzeczywistnieniem tego propagandowego twierdzenia. Przyk³ad ten uznaæ mo¿na za trafny jedynie wówczas, gdy dokona siê jego oceny
z perspektywy twierdzenia Arendt o okresie totalnego panowania w Niemczech. Nie ma on
jednak zwi¹zku z pocz¹tkowym okresem aktywnoci ruchów totalitarnych, z którym  jak siê
wydaje  nale¿a³oby wi¹zaæ organizacyjn¹ funkcjê propagandy. W¹tpliwoci te mo¿na rozwiaæ,
przyjmuj¹c, ¿e funkcja organizacyjna ma charakter ci¹g³y. Takiemu za³o¿eniu przecz¹ jednak
dalsze wywody Arendt powiêcone przeobra¿eniom propagandy.
8 Ibidem, s. 521.
9 Ibidem, s. 517.
10 Ibidem, s. 518.
11 Ibidem, s. 519.
12 Ibidem, s. 500.
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tecznie lojalni cz³onkowie ruchu totalitarnego czy generalicja nie poddana
uprzedniej indoktrynacji13 . Odnotowaæ nale¿y, ¿e do sfery zewnêtrznej przynale¿¹ równie¿ nietotalitarne pañstwa, przez co ten sposób rozumienia propagandy autorka Korzeni totalitaryzmu wi¹¿e z polityk¹ zagraniczn¹. Podkrela wtedy, ¿e propaganda stanowi najwa¿niejsze narzêdzie totalitaryzmu
w komunikacji z pañstwami nietotalitarnymi. Dzieje siê tak w szczególnoci
w warunkach nacisku wiata zewnêtrznego. Wtedy rz¹dy totalitarne zwiêkszaj¹ wysi³ki propagandowe14.
Wspomnielimy, ¿e Arendt eksponuje powy¿sze ujêcie propagandy w rozwa¿aniach o organizacyjnych funkcjach propagandy. Odnotujmy wszak, ¿e
przy bardziej dociekliwej analizie wywodów autorki Korzeni totalitaryzmu
dotycz¹cych funkcji organizacyjnej propagandy rozumowanie Arendt traci na
klarownoci. Chodzi o rolê propagandy zorientowanej ideologicznie, o której
ju¿ wspominalimy. Twierdzilimy mianowicie, ¿e ma ona charakter komplementarny wzglêdem analizowanej funkcji organizacyjnej propagandy
w pierwszym z przyjêtych przez nas znaczeñ. Kierowalimy siê wówczas
twierdzeniem Arendt, ¿e propaganda dodaje potêgê organizacji do g³osu
argumentów ideologicznych15. Ich wytworem by³a natomiast fikcyjna rzeczywistoæ, wykreowana poza ludzkim dowiadczeniem. Ten sposób wywa¿enia relacji obu postaci propagandy traci w dalszych wywodach na klarownoci. Wystarczy odwo³aæ siê do fragmentów charakteryzuj¹cych mentalnoæ
mas, a konkretnie tych, które uszczegó³awia³y tezê o braku troski mas
o w³asne interesy, i odnieæ zawarte w nich ustalenia do fragmentów o roli
cia³ spo³ecznych kreowanych oddzia³ywaniem za pomoc¹ propagandy. Przypomnieæ nale¿y, ¿e brak troski o w³asne interesy wi¹za³ siê w charakterystyce mas z patologiczn¹ fascynacj¹ ideologi¹. Innymi s³owy, autorka Korzeni
totalitaryzmu twierdzi³a, ¿e obok zobojêtnienia na w³asny los, masy cechowa³o zaanga¿owanie w kwestie ideologiczne oraz sk³onnoæ do kierowania siê
w ¿yciu abstrakcyjnymi pojêciami wbrew wskazaniom p³yn¹cym ze zdrowego
rozs¹dku. Z perspektywy tej czêci opisu cz³owieka masowego uzasadniona
staje siê teza, ¿e odkryciu roli cia³ spo³ecznych przys³u¿y³a siê przede wszystkim propaganda zorientowana ideologicznie, zdolna wykorzystaæ te w³asnoci cz³owieka masowego do tworzenia struktury cia³ spo³ecznych organizuj¹cych ¿ycie jednostek w wielu aspektach ich ¿ycia.
Problem donios³oci propagandy zorientowanej ideologicznie dla organizacji rzeczywistoci spo³ecznej (rzeczywista funkcja) nawietliæ mo¿na tak¿e
odwo³uj¹c siê do fragmentów uwag Arendt dotycz¹cych struktury ruchu totalitarnego. Nie wdaj¹c siê w tym miejscu w szczegó³owe analizy autorki
13
14
15

Ibidem, s. 493, 498.
Ibidem, s. 495.
Ibidem, s. 519.
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Korzeni totalitaryzmu, stwierdziæ nale¿y, ¿e formy organizacyjne ruchu by³y
zró¿nicowane odpowiednio do rozró¿nienia miêdzy cz³onkami partii a jej
licznymi sympatykami. Za³o¿eniem tak pomylanej organizacji spo³eczeñstwa jest integracja mas w formie zrzeszenia sympatyków partii przy ograniczeniu liczby jej cz³onków16. Nadmieñmy, ¿e ruch nazistowski jest ruchem
masowym, opanowanym nastêpnie przez formacje elitarne17. Zwa¿ywszy na
zaanga¿owanie mas w kwestie ideologiczne oraz sk³onnoæ cz³owieka masowego do kierowania siê w ¿yciu abstrakcyjnymi pojêciami, o czym wspomnia³em w akapicie poprzedzaj¹cym, wreszcie bior¹c pod uwagê twierdzenie dotycz¹ce masowoci ruchu totalitarnego (nazistowskiego), uwagê o za³o¿eniu
le¿¹cym u podstaw koncepcji totalitarnej organizacji spo³eczeñstwa interpretowaæ nale¿a³oby jako potwierdzenie kluczowej roli propagandy zorientowanej
ideologicznie w organizacji spo³eczeñstwa poddanego totalnemu panowaniu.
Przypomnijmy, ¿e zdaniem Arendt wytworem propagandy zorientowanej
ideologicznie by³a fikcyjna rzeczywistoæ, wykreowana poza ludzkim dowiadczeniem18. By wyjaniæ sens tego twierdzenia, odnotowaæ nale¿y, ¿e
kluczow¹ rolê w organizacji spo³eczeñstwa odrywa³y wed³ug Arendt tzw. organizacje os³aniaj¹ce19. S¹ one czym wiêcej nili tylko orodkami integracji
sympatyków partii, rekrutuj¹cymi siê z mas. Arendt okrela je bowiem mianem narzêdzi ideologicznej walki ruchu20. Interesuj¹ce jest tu uzasadnienie
tego pogl¹du, zawieraj¹ce argumenty odnosz¹ce siê do rzeczywistej roli organizacji os³aniaj¹cych oraz ich istoty  wynik³ej z celów ruchu. Argumenty te
potwierdzaj¹ tezê o donios³oci propagandy zorientowanej ideologicznie
w organizacji spo³eczeñstwa poddanego totalitarnemu panowaniu. Otó¿ autorka Korzeni totalitaryzmu podkrela, ¿e ¿adna z formacji totalitarnych nie
16
17

Ibidem, s. 523.
Ibidem, s. 541: zdaniem Arendt inaczej przedstawia siê sytuacja w przypadku stalinizmu. Stalinizm  jak powiada  wychodzi od formacji elitarnych, którym podporz¹dkowali
masy.
18 Ibidem, s. 519.
19 Ibidem, s. 524527: nadmieñmy, ¿e zdaniem Arendt by³y one kreowane pod³ug zasady
powielanej na wielu poziomach struktury organizacyjnej spo³eczeñstwa totalitarnego. Autorka
Korzeni totalitaryzmu pisze np., ¿e cz³onkowie partii byli zwi¹zani z sympatykami, z drugiej za
strony od nich oddzieleni. Chodzi zatem o zasadê ³¹cz¹c¹ izolacjê cz³onków danej organizacji
oraz wiêzi z ni¿szymi poziomami w hierarchii struktury organizacji spo³eczeñstwa. Korzyæ
p³yn¹ca z tej formu³y jest taka, ¿e stêpieniu ulega jeden z podstawowych dogmatów totalitarnych, zgodnie z którym wiat jest podzielony na dwa wrogie sobie obozy, z których jeden tworzy
ruch totalitarny. Zdaniem Arendt dzieje siê dlatego, ¿e ka¿da ranga jest dla wy¿szego szczebla
wyobra¿eniem nietotalitarnego wiata. Taka organizacja przynosi te¿ korzyæ w postaci pewnej
elastycznoci struktury, tj. mo¿liwoci dodawania do niej nowych warstw spo³ecznych. Arendt
okrela tê strukturê mianem p³ynnej hierarchii, która umo¿liwia nie tylko dodawanie nowych
warstw spo³ecznych, ale tak¿e przesuniêcia w strukturze w³adzy (budowanie nowych cia³ do
kontroli kontroluj¹cych). Przesuniêcia te umo¿liwiaj¹ zast¹pienie grup nie wykazuj¹cych nale¿ytego radykalizmu nowymi, bez posiadania w³adzy, poprzez zdegradowanie danej grupy utworzeniem nowej.
20 Ibidem, s. 528.
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by³a tworzona z zamierzeniem jakich konkretnych zadañ obronnych czy
agresywnych21. Twierdzi, ¿e organizacje os³aniaj¹ce mia³y reprezentowaæ
ruch totalitarny wobec nietotalitarnego wiata i neutralizowaæ napiêcia
miêdzy grupami spo³ecznymi uleg³ymi zideologizowanej propagandzie a niezaanga¿owan¹ czêci¹ spo³eczeñstwa w myl celów ruchu22. W tym celu
organizacje os³aniaj¹ce redukowa³y rzeczywist¹ przestrzeñ aktywnoci sympatyków ruchu do sfery zorganizowanej ponad przestrzeni¹ spo³eczn¹ niezaanga¿owanych w ruch23. Innymi s³owy, organizacje os³aniaj¹ce separowa³y
masy zgrupowanych w swoich szeregach cz³onków od rzeczywistoci i pozorowa³y czy imitowa³y normalnoæ (rzeczywistoæ) relacji kszta³towanych
w ramach w³asnych struktur. Formu³a organizacji os³aniaj¹cej staje siê przez
to formu³¹ poredni¹, plasowan¹ na styku elitarnej organizacji partyjnej
z jednej strony, oraz  co istotniejsze  pierwotnej rzeczywistoci spo³ecznej,
nie przenikniêtej przez ideologiê ruchu totalitarnego z drugiej. Dziêki temu
organizacje os³aniaj¹ce mog³y s³u¿yæ za narzêdzie pozwalaj¹ce wp³ywaæ na
pogl¹dy cz³onków spo³eczeñstwa w duchu ideologii ruchu totalitarnego. Co
ciekawe, intencjonalnie to¿same uwagi Arendt formu³uje tak¿e dla organizacji elitarnych. Jakkolwiek podkrela, ¿e ich cz³onkowie pozostawali obojêtni
wzglêdem treci propagowanych publicznie, to zastrzega, ¿e nie mo¿na im
odmówiæ wiary w typowe komuna³y wyjanieñ ideologicznych, klucze do
dziejów minionych i przysz³ych24. Treci propagandowe, jeli dotycz¹ zmieniaj¹cych siê warunków dzia³ania ruchu, staj¹ siê obojêtne, ale niepodwa¿alna jest wiara. Jest ona podstaw¹ szkoleñ obejmuj¹cych indoktrynacjê rasow¹ oraz nauczanie technik wojny domowej, prowadz¹cych do unicestwienia
zdolnoci rozumienia faktów jako faktów, przez co zaciera siê ró¿nica miêdzy
fikcj¹ a rzeczywistoci¹25.
Ta dwoistoæ w sposobie rozumienia propagandy mo¿e zostaæ przedstawiona tak¿e w ujêciu dynamicznym jako zagadnienie ideologizacji propagandy. Wydaje siê, ¿e taki kierunek interpretacji przyj¹æ mo¿e analiza wywodów
Arendt dotycz¹cych znaczenia i w³asnoci propagandy. Pokazuje siê wówczas,
¿e moment kluczowy dla ideologizacji propagandy przypada na pocz¹tkowy
21
22

Ibidem.
Ibidem, s. 525: jak stwierdza Arendt, opozycja ruchu totalitarnego wobec wiata zewnêtrznego staje siê dziêki organizacjom os³aniaj¹cym wy³¹cznie pewnym za³o¿eniem ideologicznym.
23 Ibidem, s. 525, 530531: tak np. organizacje te zrzesza³y osoby wykonuj¹ce okrelony
zawód (np. nauczycieli, prawników itp.). Arendt zalicza do organizacji os³aniaj¹cych tak¿e te,
które by³y powi¹zane z tworzonymi przez nazistów wydzia³ami kultury, wychowania fizycznego
czy polityki zagranicznej. Pisze w tym kontekcie o technice powielania, bezu¿ytecznej po
zdobyciu w³adzy, ale owocnej przy podkopywaniu funkcjonuj¹cych instytucji pañstwowych. Po
zdobyciu w³adzy organizacje os³aniaj¹ce s³u¿y³y do zniszczenia istniej¹cych organizacji swoimi
(zwi¹zki nauczycieli swoj¹ organizacj¹ nauczycieli).
24 Ibidem, s. 547.
25 Ibidem, s. 547548.
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okres aktywnoci ruchu totalitarnego. W takim ujêciu organizacyjna funkcja
propagandy równie¿ przys³ugiwaæ bêdzie przede wszystkim propagandzie
zorientowanej ideologicznie, pozostaj¹c tak¿e spraw¹ wspomnianych wygodnych k³amstw. Otó¿ zdaniem Arendt propaganda siêga pierwotnie do rodków porednich: Propaganda komunistyczna grozi ludziom [...] spêdzeniem
¿ycia w sposób bezu¿yteczny i bezczynny, propaganda nazistów za rodzi
w nich strach przed ¿yciem sprzecznym z niezmiennymi prawami natury
i bytu, przed nieodwracalnym i tajemniczym zepsuciem krwi26. Wypowiedziom propagandowym nadaje siê wszak potem pozór naukowego proroctwa,
czego wiadectwem jest jêzyk profetycznej naukowoci27, koresponduj¹cy
z potrzebami mas28. To moment kluczowy dla ideologizacji propagandy. Naukowoæ, o której pisze Arendt, ma bowiem charakter ideologiczny. Jest ona
ufundowania na przypisywanych sobie odkryciach utajonych si³, zapewniaj¹cych poznanie praw historii i walki klasowej. Przekaz propagandowy obiecuje przy tym, ¿e ta lepsza znajomoæ praw jest gwarantem nieuchronnego
nieomal sukcesu tych, którzy ow¹ tajemn¹ wiedzê pozyskali. Prawdziwoæ tej
wiedzy jest zawsze kwesti¹ przysz³oci, nie za spraw¹ obecnego stanu wiedzy, st¹d profetyczny charakter propagandy29. Dodajmy, ¿e urzeczywistnienie owej nieomylnej przepowiedni poprzez dzia³anie wpisywa³o j¹ w proces
historyczny, w którym cz³owiek czyni tylko to lub cierpi tylko od tego, co
zgodnie z niezmiennymi prawami i tak siê musi zdarzyæ30. Spe³nienie proroctwa staje siê zatem retrospektywnym alibi: zdarzy³o siê tylko to, co
przewidziano ju¿ wczeniej31. Ponadto forma nieomylnej przepowiedni trafia do mas, o¿ywiaj¹c ich bezinteresowny fanatyzm32. Treci przekazywane
przez propagandê s¹ bowiem oczyszczone z w¹tków utylitarnych (interes
klas, narodu), na które masy sta³y siê obojêtne. Jêzyk profetycznej naukowoci odwo³uje siê przy tym do dzia³ania wszechmocnych si³ kieruj¹cych losami ludzi i obiecuje bezpieczne miejsce tym, którzy je utracili33. Samo proroctwo daje przy tym obietnicê wa¿n¹ nawet w czasach niepowodzeñ i klêsk,
relatywizowanych do zjawisk przejciowych34. Jest to obietnica zwyciêstw
i sukcesów abstrakcyjnych, tj. zwyciêstwa dowolnej sprawy i powodzenia
26
27
28
29

Ibidem, s. 496.
Ibidem, s. 496.
Ibidem, s. 503.
Ibidem, s. 498, 502503: nadmieñmy, ¿e propagandzie operuj¹cej jêzykiem profetycznej
naukowoci czy prociej  przepowiedniom propagandy nie sposób zaprzeczyæ w dyskusji.
Arendt ujmuje to twierdzenie bardzo obrazowo, powiadaj¹c, ¿e spór z propagand¹ przypomina
dyskusjê z potencjalnym morderc¹ o to, czy jego ofiara umrze, czy nie, kiedy zabijaj¹c j¹,
morderca mo¿e dostarczyæ dowodu na s³usznoæ g³oszonych przez niego twierdzeñ.
30 Ibidem, s. 502.
31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 501.
33 Ibidem, s. 503.
34 Ibidem.
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w dowolnym przedsiêwziêciu. Jêzyk propagandy nie odwo³uje siê bowiem do
konkretyzuj¹cych interesów masy35.
Powy¿sze nale¿a³oby uzupe³niæ o uwagê dotycz¹c¹ fundamentów naukowoci propagandy zorientowanej ideologicznie. Arendt wskazuje na znajomoæ tajemnej wiedzy o prawach historii i natury, ale istotny jest jeszcze
jeden czynnik  kryterium doboru g³oszonych treci. Chodzi o kryterium
tajemniczoci, pod³ug którego by³y one wybierane do przekazu propagandowego36. Autorka Korzeni totalitaryzmu rozpatruje je w kontekcie skutecznoci zideologizowanej propagandy jako rodka organizacji spo³eczeñstwa, i to
przede wszystkim spo³eczeñstwa masowego. Wydaje siê jednak, ¿e kryterium
to nale¿a³oby wi¹zaæ w pierwszej kolejnoci z omawian¹ w³asnoci¹ propagandy. Wskazuje na to tok wywodu na temat róde³ skutecznoci propagandy. Arendt rozpoczyna go od w¹tków, które podejmowa³a przy uzasadnianiu
naukowego charakteru propagandy. Nawi¹zuje np. do pogl¹du, zgodnie
z którym nazici czy komunici odwo³ywali siê do znajomoci utajonych si³
zapewniaj¹cych poznanie praw historii, natury i walki klasowej. Stwierdza
bowiem, ¿e za spraw¹ tajemniczoci dzia³ania w³adz mog³y uchodziæ za wy¿sz¹ formê realizmu37, niedostêpn¹ dla mas. S¹ to twierdzenia komplementarne. Dopiero uzasadnienie i wyjanienie przytoczonego pogl¹du dotycz¹cego owej wy¿szej formy realizmu wi¹¿¹ siê z zagadnieniem skutecznoci
oddzia³ywania propagandy. Co ciekawe, Arendt siêga wówczas porednio tak¿e do charakterystyki mas. Stwierdza mianowicie, ¿e zideologizowana propaganda eksplorowa³a niewiarê mas w rzeczywistoæ, w jakiej siê masy znalaz³y, oraz utratê zaufania do realnoci w³asnych prze¿yæ, które ³¹cz¹ siê
z têsknot¹ za wiatem spójnym, zrozumia³ym i przewidywalnym. Ten aspekt
charakterystyki mas odpowiada twierdzeniom o fascynacji cz³owieka masowego ideologi¹. Wynik³a z degradacji spo³eczno-ekonomicznej nieufnoæ wobec tego, co widoczne, realne, staje siê bowiem wtedy po¿ywk¹ dla wyobrani
podatnej na fascynacje wszystkim, co jest zarazem uniwersalne i spójne38.
Nie liczy siê wówczas fakt i naznaczona przypadkowoci¹ rzeczywistoæ, warunkuj¹ce mylenie zdroworozs¹dkowe, a spójnoæ systemu, którego cz¹stkê
dane przypuszczenie stanowi39. Z tej w³anie przyczyny propaganda sta³a siê
skutecznym rodkiem oddzia³ywania w warstwach czy rodowiskach, w których zdrowy rozs¹dek utraci³ swoj¹ wa¿noæ40. Podkrelmy za autork¹ Korzeni totalitaryzmu, ¿e propaganda nie zaspokoi wspomnianej têsknoty za
spójn¹ rzeczywistoci¹ bez konfliktu ze zdrowym rozs¹dkiem41. Jest jednak
35
36
37
38
39
40

Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem,

s. 505.
s. 507.
s. 505.
s. 506.
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w³adna wykreowaæ obraz wiata odpowiadaj¹cy potrzebom umys³u cz³owieka
masowego, usuwaj¹c wszelkie rzeczywiste czynniki oddzielaj¹ce fikcjê od
rzeczywistoci42. Osi¹ga wtenczas po¿¹dan¹ czyst¹ logikê i spójnoæ historii43 w wiecie nierzeczywistym, daj¹c masom poczucie stabilnoci. Arendt
dodaje, ¿e zupe³noæ tej fikcji jest kwesti¹ si³y propagandy totalitarnej, zdolnej zag³uszyæ czy zatuszowaæ nawet drobn¹ cz¹stkê rzeczywistoci zak³ócaj¹c¹ spójnoæ po¿¹danego obrazu wiata44.
Dodajmy, ¿e Arendt pisze o propagandzie zorientowanej ideologicznie
tak¿e w kontekcie zwi¹zku propagandy i indoktrynacji. W takiej relacji
propaganda zyskuje miano ideologii na u¿ytek wewnêtrzny, podczas gdy
g³oszenie ideologii niejako do wewn¹trz ruchu totalitarnego, a cilej  do
jego lojalnych cz³onków okrelane jest mianem indoktrynacji45. Co ciekawe,
mimo powy¿szych twierdzeñ, Arendt nie wi¹¿e propagandy wy³¹cznie z ruchem totalitarnym. To indoktrynacja jest domen¹ ruchu totalitarnego i teza
ta zachowuje aktualnoæ przede wszystkim w przypadku ruchów masowych
i jednoczenie kontroluj¹cych wszystkie sfery ¿ycia cz³owieka. Intensyfikacja
oddzia³ywania na cz³onków ruchu poprzez ich indoktrynacjê jest wówczas
konieczna dla utrzymania masowoci ruchu oraz kontroli zdominowanych
przez ruch obszarów ¿ycia jednostek. Arendt nadaje tej tezie tak¿e ogólniejsz¹ postaæ, powiadaj¹c, ¿e totalitaryzm kontroluj¹cy wszystko zastêpuje propagandê indoktrynacj¹. Propaganda odgrywa natomiast rolê w ruchach pocz¹tkuj¹cych, czyli takich, których liczba zorganizowanych zwolenników nie
kreuje jeszcze masowoci ruchu, b¹d tych, które nie zdo³a³y jeszcze obj¹æ
swoim zasiêgiem wszystkich istotnych dla cz³owieka sfer aktywnoci46.
W innym miejscu stwierdza, ¿e propaganda zorientowana ideologicznie staje
siê surogatem w³adzy i wraz z jej osi¹gniêciem przez ruch totalitarny propaganda ideologiczna traci na znaczeniu47. Twierdzenia dotycz¹ce relacji indoktrynacji i propagandy podsumowuj¹ zatem ustalenia poczynione w akapitach
poprzedzaj¹cych w sposób otwarty na problematykê terroru, do której odniesiemy siê w poni¿szych rozwa¿aniach. Zagadnienie terroru jest ostatnim,
które przedstawimy.
Pierwsza uwaga dotyczy okresu kszta³towania siê ruchu totalitarnego.
Wówczas to terror jest podstawow¹ form¹ dzia³alnoci politycznej. Autorka
Korzeni totalitaryzmu nie wi¹¿e z nim jednak ¿adnej strategii politycznej,
uznaj¹c go za wyraz frustracji, nienawici czy resentymentów. W tej formie
41
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terror pozostaje przede wszystkim rodkiem, jakim wykluczone masy torowa³y sobie  przy demonstrowanej amoralnoci i aprobacie elit  drogê do
miejsca w spo³eczeñstwie, tj. rodzajem politycznego ekspresjonizmu w imiê
niesprawiedliwie wykluczonych48.
Ocena donios³oci terroru zmienia siê, gdy idzie o totalitaryzm. Terror
okrelany jest wtedy mianem istoty totalitarnej formy rz¹dów49. Wyjanienie oraz uzasadnienie tego twierdzenia zawiera siê w eseju powiêconym
nowatorskiej formie rz¹dów. Sens wywodów Arendt sprowadza siê do ustalenia konsekwencji totalitarnej koncepcji prawa dla struktury politycznej rz¹du. Tote¿ w punkcie wyjcia Arendt zarysowuje fundamenty tradycyjnych
koncepcji prawa. Z tej perspektywy odnosi siê do roli struktury politycznej
oraz funkcji i cech zbioru norm prawa stanowionego w procesach zachodz¹cych w tej strukturze. Z poziomu tych ustaleñ charakteryzuje totalitarn¹
koncepcjê prawa i argumentuje za tez¹ o terrorze jako istocie totalitarnej
formy rz¹dów. Twierdzenie, jakoby terror by³ istot¹ totalitarnej formy rz¹dów, prowokuje przy tym do refleksji o relacji miêdzy terrorem a ideologi¹.
Autorka Korzeni totalitaryzmu powiada mianowicie, ¿e za ród³o prawa
uznawano od zawsze odrêbny od cz³owieka i niezmienny autorytet. Dziêki
temu nigdy nie uczyniono z cz³owieka wcielenia prawa. Wymagano natomiast od niego fundamentalnego przyzwolenia na stosowanie prawa (consensus iuris) i okazywania pos³uchu wobec prawa50. Wskazania p³yn¹ce od b¹d
z autorytetu urzeczywistniano w postaci zmieniaj¹cych siê norm prawa,
stanowionych w ramach struktur politycznych pod³ug przeobra¿eñ rzeczywistoci spo³ecznej (ruchu ludzkich spraw). Prawo stanowione w ustrojach
demokratycznych s³u¿y zdaniem Arendt do wyznaczania linii demarkacyjnych i stwarzania kana³ów komunikacji miêdzy ludmi w przestrzeni le¿¹cej miêdzy nimi51. W tak pomylanej strukturze politycznej legalizm i rz¹dy
prawa s¹ si³ami stabilizuj¹cymi. Sk³ania to Arendt do konkluzji, ¿e wyodrêbnione w historii formy rz¹dów przyjmowa³y trwa³oæ za najpewniejszy miernik
dobrego rz¹du, podczas gdy poszukiwane dlañ zasady dzia³ania, tj. zasady
dynamizuj¹ce ow¹ strukturê, okrela³y kryteria aktywnoci rz¹du i obywateli
poza kryterium legalnoci. Chodzi tu o zasady stanowi¹ce inspiracjê dla
rz¹du i obywateli w dzia³alnoci publicznej oraz kryterium oceny wszystkich
uczynków publicznych. Czerpano je ze sfery ludzkiego dzia³ania. Przyk³adami zasad dzia³ania sta³y siê przeto cnota, honor czy strach52.
Tymczasem rz¹d totalitarny powo³uje siê na wy¿sz¹ formê uzasadnienia, jak¹ jest obietnica bezporednich rz¹dów sprawiedliwoci, uniewa¿niaj¹48
49
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52

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

s.
s.
s.
s.
s.

480481.
651.
649.
652.
654.

260

Pawe³ Polaczuk

c¹ donios³oæ ogólnych norm wyp³ywaj¹cych z prawa naturalnego czy prawa
boskiego, czy wreszcie ze zwyczaju i tradycji53. Uniewa¿nia tak¿e zasadê
legalizmu. Rz¹dy prawa w totalitaryzmie polegaj¹ bowiem na stosowaniu
praw przyrody i historii bezporednio, bez potrzeby zabiegania o consensus
iuris. Ponadto tak przyroda, jak i historia przesta³y byæ ród³ami autorytetu
wprowadzaj¹cymi stabilnoæ. Ani rozwój gatunku ludzkiego, ani te¿ historyczne przesuniêcie w ruchu dziejów, którego wytworem jest spo³eczeñstwo,
nie maj¹ tu widocznego koñca w postaci jakiego kszta³tu gatunku ludzkiego
czy punktu, w którym proces dziejowy osi¹gn¹³by swój cel. Totalitarna koncepcja prawa zak³ada wreszcie przekszta³cenie rodzaju ludzkiego w czynnego niezawodnego nosiciela prawa, któremu w innych okolicznociach istoty
ludzkie podporz¹dkowa³yby siê biernie i niechêtnie54.
Konsekwencje zarysowanej powy¿ej koncepcji prawa dotycz¹ struktury
politycznej ukszta³towanej pod³ug wskazañ wynik³ych z tej koncepcji. S¹ one
dla nas istotne przez wzgl¹d na ustalenia dotycz¹ce roli terroru w strukturze
politycznej. Miejsce prawa stanowionego w takiej strukturze wed³ug wskazañ
autorytetu, prawa zamieniaj¹cego siê wskutek przeobra¿eñ rzeczywistoci spo³ecznej, zajmuje totalny, tj. niezale¿ny od zachowañ spo³ecznych, terror55. Staje siê on narzêdziem stosowanym w celu wyzwalania (przyspieszania) si³
historii i przyrody oraz urzeczywistniania (wykonywania) praw ich ruchu.
Jest rodkiem gwarantuj¹cym oddzia³ywanie tych si³ przyrody czy historii
w sposób nie zak³ócony przez jakiekolwiek spontaniczne dzia³anie cz³owieka
i jego wolnoæ56. Terror niszczy bowiem przestrzeñ miêdzy ludmi, w której
zakorzeniona jest wolnoæ. Tak te¿ totalitarny rz¹d nie odbiera wolnoci ani
swobód, ale niszczy to, co jest nieodzownym warunkiem wolnoci  przestrzeñ, w której owa wolnoæ siê realizuje57. Za spraw¹ terroru, jak wyjania
obrazowo Arendt, granice i sposoby komunikacji w przestrzeni istniej¹cej
miêdzy ludmi zostaj¹ unicestwione poprzez ¿elazn¹ obrêcz, która niszczy
ow¹ przestrzeñ. Terror uderza przeto w jedno z podstawowych uwarunkowañ
ludzkiej egzystencji, jakim jest ludzka wieloæ. Rozp³ywa siê ona w Jednym
Cz³owieku o gigantycznych rozmiarach58, który czyni z wieloci jednoæ
53
54
55
56

Ibidem, s. 647648.
Ibidem, s. 648.
Ibidem, s. 651.
Ibidem, s. 651654: zdaniem Arendt, terror totalny nie s³u¿y dobrobytowi spo³ecznemu
czy interesowi jednego cz³owieka. Nie d¹¿y do wyzwolenia ludzi od dzia³ania si³ przyrody czy
historii. Terror jest narzêdziem s³u¿¹cym wyzwalaniu si³ dziejowych lub si³ przyrody i rodkiem, za pomoc¹ którego ruch tych si³ ulega przyspieszeniu, nie natrafiaj¹c na przeszkodê, jak¹
jest  zdolna spowolniæ ów ruch  wolnoæ. Tempo, z jak¹ owe si³y przeobra¿aj¹ rzeczywistoæ,
nie jest mo¿liwe do osi¹gniêcia, gdyby sprawy pozostawiæ w³asnemu losowi. Oznacza to praktycznie, ¿e terror wykonuje bez zw³oki wyroki mierci wydane rzekomo przez Przyrodê na rasy
i jednostki, które s¹ »nie przystosowane do ¿ycia«, czy przez Historiê na »gin¹ce klasy«, nie
czekaj¹c na powolniejsze i mniej skuteczne same procesy przyrodnicze lub dziejowe.
57 Ibidem, s. 653.
58 Ibidem, s. 652.
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postêpuj¹c¹ niezawodnie tak, jakby sama by³a czêci¹ biegu dziejów czy
przyrody59.
Arendt konkluduje, ¿e w politycznej strukturze totalitaryzmu terror, który utrzymuje wszystko w ci¹g³ym ruchu, jest zasad¹ ruchu ca³ej struktury
totalitarnego panowania. Zasada ta obywa siê bez ludzkiej woli dzia³ania
i odwo³uje siê do nienasyconej potrzeby jakiego wgl¹du w prawo ruchu,
zgodnie z którym terror dzia³a, od którego [...] zale¿¹ prywatne losy wszystkich60. Zasada ta jest przeto czym w rodzaju substytutu zasady dzia³ania,
o której mówiæ w przypadku totalitaryzmu nie mo¿na, skoro totalitarne panowanie d¹¿y do unicestwienia zdolnoci dzia³ania ludzi61.
Mówienie o terrorze jako o zasadzie ruchu totalitarnej struktury politycznej ma jednak sens jedynie w tym stadium totalitaryzmu, w którym
w³adza totalitarna uczyni³a ka¿dego cz³owieka czêci¹ wspomnianej Jednoci. Do tego momentu, w którym terror zostaje urzeczywistniony we wszystkich jego funkcjach, nie jest on zasad¹ ruchu totalitarnej struktury politycznej. Nie wystarcza on bowiem do inspirowania i ukierunkowywania
ludzkiego zachowania62. Tak te¿ totalitaryzm siêga do substytutów tak rozumianej zasady dzia³ania i stara siê uczyniæ tak¹ zasad¹ logikê mylenia ideologicznego63. Pos³uguje siê do tego ideologi¹. W aparacie totalitarnego panowania przypada jej funkcja zwi¹zana z sam¹ logicznoci¹ idei: rola
przeobra¿enia mylenia w rozumowania oderwane od dowiadczenia i rzeczywistoci. Arendt przypomina w tym kontekcie ustalenia dotycz¹ce ideologii.
Stwierdza mianowicie, ¿e totalitarna propaganda silnie akcentuje istnienie
rzeczywistoci prawdziwszej od tej, która dostêpna jest ludzkim zmys³om. Po
ow¹ tajemn¹, ukryt¹ przed naszymi zmys³ami rzeczywistoæ siêga siê zawsze wtedy, gdy zachodzi potrzeba nadania znaczenia jakiemu publicznie
rozgrywaj¹cemu siê aktowi politycznemu. Rzeczywistoæ ta wyjania tak¿e
wszystkie zmiany w otaczaj¹cym ludzi wiecie w procesie spójnej, nie dopuszczaj¹cej do jakichkolwiek sprzecznoci dedukcji i porz¹dkuje fakty
w sposób absolutnie logiczny, nadaj¹c otaczaj¹cej nas rzeczywistoci strukturê, której ona nigdy nie ma64. Zawarty w ideologiach przymus logiczny,
pisze Arendt, sta³ siê twórczy wtedy, gdy uda³o siê narzuciæ umys³owi odrêbny sposób mylenia polegaj¹cy na wyci¹ganiu wniosków w stylu zwyczajnych
wywodów logicznych65. W sposób podobny do tego, jak cz³owiek ulega przemocy si³ zewnêtrznych, ludzie poddani totalitarnej w³adzy zdo³ali narzuciæ
59
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sobie rygory ideologicznych rozumowañ o rzeczywistoci, unicestwiaj¹c tym
sposobem zdolnoæ mylenia nieod³¹cznie zwi¹zan¹ z wolnoci¹ i dzia³aniem66. Totalitarni w³adcy  pisze Arendt  polegaj¹ na tym przymusie,
który potrafimy sobie narzuciæ, aby osi¹gn¹æ ograniczon¹ mobilizacjê ludzi,
jakiej nawet oni ci¹gle potrzebuj¹67.
Charakteryzuj¹c zwi¹zki zachodz¹ce miêdzy przymusem terroru totalnego a stwarzaj¹c¹ przymus wewnêtrzny si³¹ wywodów logicznych, Arendt
wskazuje na dwie istotne okolicznoci. Po pierwsze, przymus zewnêtrzny
i wewnêtrzny potrzebuj¹ siê nawzajem do uruchomienia i utrzymania
w ruchu mechanizmu kierowanego przez terror68. Przymus wewnêtrzny
prowadzi do izolacji wzglêdem rzeczywistoci i czyni ludzi bezsilnymi. Ponadto przygotowuje podatny dla terroru grunt, pozostaj¹c wszak zawsze tak¿e
skutkiem terroru: Przygotowanie udaje siê, kiedy ludzie trac¹ kontakt
z blinimi, a równie¿ z otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoci¹69. Terror niszczy zatem wszystkie stosunki miêdzyludzkie. Idealnym poddanym rz¹dów totalitarnych jest wtedy ten, dla którego nie istnieje rzeczywistoæ dowiadczenia
(ró¿nica miêdzy faktem a myleniem) ani normy mylenia (rozró¿nienie miêdzy prawd¹ a fa³szem)70.
Za uzasadnienie tezy g³osz¹cej, ¿e terror stanowi istotê totalitarnej formy rz¹dów, uznaæ mo¿na tak¿e twierdzenie, zgodnie z którym totalitaryzm
pos³uguje siê terrorem nawet po osi¹gniêciu celów propagandowych, tj. jest
stosowany nawet wobec ludnoci ca³kowicie ujarzmionej, tam gdzie zanika
propaganda, np. w obozach koncentracyjnych71. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e twierdzenie to dotyka relacji miêdzy terrorem a propagand¹. Arendt przypomina
o popularnym pogl¹dzie, w myl którego terror i propaganda to dwie strony
tego samego medalu72. Podkrela tak¿e, ¿e totalitarna propaganda zorientowana na komunizm czy nazizm wspiera swoje dzia³ania terrorem, choæ nie
uzewnêtrznia siê poprzez terror, lecz organizacjê73.
W powy¿szych rozwa¿aniach zanalizowalimy twierdzenia Arendt dotycz¹ce terroru, ideologii i propagandy oraz relacji miêdzy nimi. Poprzedzilimy je uwagami dotycz¹cymi krytyki Arendtowskiego ujêcia. Zwrócilimy
uwagê na tê oto okolicznoæ, ¿e w refleksji o totalnym panowaniu pomija siê
charakterystykê mentalnoci spo³eczeñstw mu poddanych. Chodzi tu o te
grupy spo³eczne, które Arendt rozumie jako swoiste t³o dla rozwa¿añ dotycz¹cych tych rodków totalitarnego panowania. Nadmieñmy, ¿e potrzeba
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uwzglêdnienia wspomnianej charakterystyki znajduje odzwierciedlenie
w wielu spostrze¿eniach autorki Korzeni totalitaryzmu. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje tu analiza relacji zachodz¹cych miêdzy struktur¹ polityczn¹ totalitaryzmu i dzia³aniami obywateli, o czym Arendt rozprawia³a, odnosz¹c siê do
zasady ruchu totalitarnej struktury politycznej74.

Summary
On the theory of totalitarian rule by Hannah Arendt
Key words: totalitarianism, mentality, elites, masses, terror, ideology, law.

The author analyzes Hannah Arendts deliberations concerning the socalled theory of totalitarian rule. This theory embraces the various means
employed by totalitarian regimes, such as their main tools of propaganda
and terror. The author discusses the double nature of propaganda as presented in the views of the author of The Origins of Totalitarianism, that is
propaganda focused on the societal organization and ideologically-oriented
propaganda. Both forms of propaganda are addressed to different recipients.
The author additionally dissectes Arendts argument concerning terror. They
indicate different approaches to this tool that characterize the period when
totalitarian rule is being shaped and during totalitarianism per se.
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Wieloæ i równoæ jako kategorie
myli politycznej Hannah Arendt
Filozofia polityczna, jak¹ zajmuje siê Hannah Arendt, w du¿ej mierze
zdeterminowana jest perspektyw¹ antropologiczn¹. Dziedzina spraw ludzkich wraz ze swoj¹ nieprzewidywalnoci¹ wprawia autorkê Korzeni totalitaryzmu w ten rodzaj zadziwienia wiatem (thaumadzein), który od staro¿ytnoci uchodzi za pocz¹tek wszelkiej filozofii1. W polu zainteresowañ Arendt
pojawiaj¹ siê pytania o istotê polityki, o specyfikê poszczególnych jej aspektów, o usytuowanie cz³owieka w przestrzeni publicznej. Analizuj¹c te kwestie, zwraca ona uwagê na ró¿nicê miêdzy refleksj¹ filozoficzn¹ a praktyk¹
polityczn¹ oraz na niebezpieczeñstwo kryj¹ce siê w próbach ich uto¿samiania. Specyfika filozofii polega na d¹¿noci do sformu³owania jednej, uniwersalnej teorii, która roci sobie pretensje do bycia woln¹ od partykularnych
punktów widzenia i do ucieleniania prawdy jako takiej, zak³adaj¹c w ten
sposób absolutn¹ wa¿noæ samej siebie2. Filozofia troszczy siê o rzeczy
wieczne, docieka uniwersalnego porz¹dku wiata. Inaczej jest z polityk¹,
któr¹ cechuje niesta³oæ, nieod³¹czna ¿ywym i miertelnym ludziom3. St¹d
te¿ status prawdy na gruncie filozofii i polityki nale¿y rozumieæ odmiennie4.
Uprawianie filozofii pomijaj¹cej horyzont prawdy jest ja³owe, z kolei funkcjonowanie przestrzeni politycznej oferuj¹cej wy³¹cznie jedn¹ prawdê pozbawia
tê przestrzeñ dyskursywnego charakteru, który w ocenie Arendt powinien
stanowiæ jej podstawê. Zatem prawdy filozoficznej nie da siê ca³ociowo prze³o¿yæ na prawdê polityki. Filozofia mo¿e jedynie uchodziæ za fragment proce1 Platon w Teajtecie powiada: To stan bardzo znamienny dla filozofa: dziwiæ siê. Nie ma
innego pocz¹tku filozofii, jak to w³anie Platon, Teajtet, prze³. W. Witwicki [w:] Dialogi, t. II,
XI, Kêty 1999, 155d. Arystoteles podkrela, ¿e dziwienie siê pozwala ludziom uwiadomiæ sobie
niezwyk³oæ wiata i swoj¹ bezradnoæ, a tym samym poznaæ swoj¹ niewiedzê. Arystoteles,
Metafizyka, prze³. M.A. Kr¹piec, A. Maryniarczyk, Warszawa 2003, 982b 10.
2 H. Arendt, Salon berliñski i inne eseje, prze³. M. Godyñ, S. Szymañski, Warszawa 2008,
s. 141.
3 Por. H. Arendt, Polityka jako obietnica, prze³. W. Madej, M. Godyñ, Warszawa 2007, s. 112.
4 Por. H. Arendt, Prawda a polityka, Literatura na wiecie 1985, nr 6, s. 167.
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su szeroko rozumnej komunikacji jako porednictwa miêdzy wieloma ludzkimi i rzeczywistymi prawdami. Innymi s³owy, w przestrzeni politycznej, inaczej ni¿ w filozofii, sam rozum nie wystarcza, by co uznaæ za prawdê,
potrzebne s¹ ponadto spo³eczne warunki, wród których kluczowe znaczenie
ma swoboda dyskusji5.
Zagadnienie, które na sta³e zagoci³o w kanonie refleksji politycznej,
zwi¹zane jest z prób¹ ustalenia tego, czy to wydarzenia z dziedziny spraw
publicznych stanowi¹ zasadniczy impuls refleksji filozoficznej i jej klucz interpretacyjny, czy te¿ przeciwnie  nale¿y przyj¹æ pierwszeñstwo dowiadczenia filozoficznego i oceniaæ wszystkie sprawy publiczne w jego wietle6. To
ostatnie za³o¿enie prowadzi nas w stronê postulatu sofokracji czy te¿ merytokracji przyjmuj¹cej, ¿e w oparciu o aprioryczne racje rozumu nale¿y wyznaczaæ prawo oraz zasady ustrojowe, którym obywatele winni pos³uszeñstwo.
Klasykiem takiego ujêcia w europejskiej tradycji jest Platon. On pierwszy
zaprojektowa³ pañstwo podporz¹dkowane perspektywie filozoficznej, co zasadniczo zmieni³o wczeniejsze greckie pojmowanie polityki. Za³o¿yciel Akademii przypisa³ prawdzie zawartej w ideach bezwzglêdny i uniwersalny charakter, za jego metafora jaskini doskonale wyra¿a napiêcie tkwi¹ce
w relacjach g³osiciela prawdy z innymi ludmi. Dowiadczenie filozofa zwi¹zane jest z pewnym rodzajem izolacji. Musi on siê odwróciæ od materialnego
wiata oraz tego, jak inni postrzegaj¹ ten wiat i jakie o nim maj¹ mniemanie, by móc zobaczyæ, jakie s¹ rzeczy same w sobie, poznaæ ich wieczn¹
esencjê. Musi zaniechaæ empirycznej analizy konkretnych pañstw, by skupiæ
siê na racjonalnym poznaniu doskona³ej, obiektywnej, sta³ej i transcendentalnej idei pañstwa. Tak wiêc swoiste wyobcowanie ze wiata, bêd¹ce udzia³em filozofa, ci¹ga na niego ryzyko utraty zdrowego rozs¹dku, owego zmys³u wspólnego (common sense), bez którego nie sposób orientowaæ siê we
wspólnym wiecie7. Jeli filozof zaczyna zabieraæ g³os w tym wspólnym
wiecie zdrowego rozs¹dku, do którego nale¿¹ równie¿ nasze wspólnie podzielane przewiadczenia i przes¹dy, grozi mu zawsze, ¿e bêdzie mówiæ
w kategoriach nonsensu, albo [...] ¿e postawi zdrowy rozs¹dek na g³owie8.
5 Proponowany przez Arendt sposób pojmowania prawdy koresponduje z podejciem
J.S. Milla, który stwierdza: Istnieje ogromna ró¿nica miêdzy uznawaniem opinii za prawdziw¹,
poniewa¿ nie zosta³a odparta, pomimo wielu sposobnoci do jej zwalczania, a zak³adaniem jej
prawdy w celu niedopuszczenia do jej odparcia. Ca³kowita swoboda przeczenia i opanowania
naszej opinii jest jedynym warunkiem usprawiedliwiaj¹cym pojmowanie jej prawdziwoci w
celu dzia³ania; i tylko na tych warunkach istota obdarzona ludzkimi zdolnociami mo¿e byæ
rozumowo pewna, ¿e ma s³usznoæ. J.S. Mill, O wolnoci, prze³. A. Kurlandzka, Warszawa
1959, s. 143.
6 Por. H. Arendt, Salon berliñski..., s. 117.
7 Por. H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 6263.
8 Ibidem, s. 68. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê Cyceron: Czy¿ nie jest haniebne, ¿e
filozofowie nie maj¹ pewnoci w takich sprawach, które nie budz¹ w¹tpliwoci nawet u prostaków?. Cyceron, O powinnociach, [w:] Pisma filozoficzne, t. 2, Warszawa 1960, ks. III 77, s. 512.
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Filozof, czyli ten, kto bezinteresownie poszukuje prawdy jako celu samego
w sobie, bêdzie stanowi³ w zapocz¹tkowanej przez Platona zachodnioeuropejskiej tradycji mylowej przeciwieñstwo powszechnego idea³u phronimos
 cz³owieka roztropnego, który dziêki wgl¹dowi w wiat doczesnych spraw
ludzkich nadaje siê na przywódcê.
Prymat filozofii w pañstwie oznacza³, ¿e powinna ona dostarczaæ wzorców, regu³ i mierników, za pomoc¹ których mo¿na by by³o przezwyciê¿yæ
wynikaj¹c¹ z jednostkowej wolnoci nieprzewidywalnoæ i niestabilnoæ ludzkiego wiata. W ocenie Arendt tego rodzaju podejcie obarczone jest b³êdem
polegaj¹cym na ignorowaniu podstawowego warunku polityki: tego, ¿e uprawia siê j¹ poród wielu istot ludzkich, z których ka¿da ma prawo do swoistej
odmiennoci, do okrelania w³asnych celów oraz inicjowania w³asnej aktywnoci. W takiej perspektywie rezultaty wzajemnego oddzia³ywania musz¹ byæ
wynikiem ustawicznych ustaleñ wielu osób, nie da siê ich apriorycznie zaprojektowaæ, nie mog¹ zale¿eæ od teoretycznych ustaleñ, od opinii czy to jednej
osoby, czy wyselekcjonowanej grupy9 . Jeli celem politycznych przywódców
jest implementacja absolutnych wzorców filozoficznych do przestrzeni politycznej, mo¿e zwiastowaæ to tragiczny fina³, gdy¿ w ra¿¹cy sposób narusza
siê wówczas warunki, w których uprawianie polityki jest w ogóle mo¿liwe.
Paradoksalne i niebezpieczne w systemie Platona jest równie¿ to, ¿e
w celu realizacji filozoficznej prawdy dopuszcza u¿ywanie k³amstwa w praktyce politycznej. Skoro mêdrcy maj¹cy sprawowaæ w³adzê nie dysponuj¹ wystarczaj¹c¹ si³¹ perswazji, by przekonaæ ludzi do prawdy, której s¹ posiadaczami, to nale¿y zastosowaæ inne metody, zw³aszcza ¿e maj¹ siê one
przyczyniaæ do realizacji kluczowego dla Platoñskiej utopii celu  trwa³oci
i jednoci pañstwa. W tej perspektywie relacja miêdzy rz¹dz¹cymi a obywatelami nabiera szczególnego, asymetrycznego charakteru: Jeli istotnie bogowie nie u¿ywaj¹ k³amstwa, a ludziom siê ono przydaje tylko jako lekarstwo,
to jasna rzecz, ¿e co takiego trzeba zostawiæ lekarzom, a ludzie prywatni nie
powinni tego tykaæ [...]. Zatem je¿eli w ogóle ktokolwiek, to rz¹dz¹cy
w pañstwie maj¹ prawo k³amaæ; albo w stosunku do wrogów, albo w³asnych
obywateli, dla dobra pañstwa. A inny nikt niech czego takiego nie próbuje.
Gdyby cz³owiek prywatny takich rz¹dz¹cych ok³amywa³, uznamy to za taki
sam, a nawet wiêkszy grzech, jak gdyby chory lekarzowi albo æwicz¹cy
nauczycielowi gimnastyki mówi³ nieprawdê o tym, jak siê ma jego cia³o,
albo jakby kto sternikowi mówi³ nieprawdê o okrêcie, co siê z nim dzieje
[...]. Wiêc je¿eli rz¹dz¹cy schwyta kogo z obywateli na k³amstwie, to go
ukarze, bo on wprowadza do pañstwa, jak do okrêtu, praktyki wywrotowe
i zgubne10.
9 Por. H. Arendt, Kondycja ludzka, prze³. A. £agodzka, Warszawa 2010, s.
10 Platon, Pañstwo. Prawa, prze³. W. Witwicki, Kêty 1977, ks. III, s. 84.

23.

268

Ma³gorzata Augustyniak

Platon, przyznaj¹c organizmowi politycznemu nadrzêdn¹ wobec jednostki wartoæ, akceptowa³ równie¿ cenzurê, która mia³a niwelowaæ ludzk¹
sk³onnoæ do przedstawiania spraw inaczej, ni¿ rzeczywicie siê one maj¹11.
Ograniczenie swobody wypowiedzi jest uzasadnione pomylnoci¹ pañstwa
jako ca³oci. Oczywicie tego rodzaju kontrola nie oznacza uniewa¿nienia
prawdy w sensie filozoficznym, gdy¿ ona jako prawda obiektywna jest wieczna i niezniszczalna, lecz w pañstwie jej g³os musi byæ kontrolowany i w razie
potrzeby narzucany. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e ten sposób wdra¿ania prawdy
by³ te¿ typowy dla dwudziestowiecznych re¿imów totalitarnych organizuj¹cych masy w ogromny, jednolity zespó³ uznaj¹cy jedn¹ oficjaln¹ ideologiê.
Systemy te w znacznym stopniu bazowa³y na demoralizuj¹cym zafascynowaniu mo¿liwoci¹ skutecznego narzucania gigantycznych k³amstw i monstrualnych fa³szerstw jako niepodwa¿alnych faktów, [...] doprowadzenia do sytuacji, w której ró¿nica miêdzy prawd¹ a fa³szem przestanie byæ obiektywna,
o tym za, co jest prawd¹, bêdzie decydowaæ po prostu si³a, spryt, presja
i sta³e powtarzanie tych samych chwytów propagandowych12. W tym kontekcie nasuwaj¹ siê wci¹¿ istotne pytania dotycz¹ce si³y oddzia³ywania indoktrynacji, tego, czy mo¿e ona doprowadziæ do unicestwienia indywidualnej
odpowiedzialnoci moralnej, do zatarcia granic w elementarnym rozró¿nianiu dobra i z³a. Rozwa¿aj¹c te kwestie, trudno precyzyjnie rozstrzygn¹æ, czy
ludzie ¿yj¹cy w systemach totalitarnych zachowuj¹ siê nikczemnie, poniewa¿
powoduje nimi szczeroæ ideologicznych motywów lub bêd¹ca efektem propagandowej manipulacji internalizacja preferowanej przez w³adzê aksjologii,
czy te¿ ich aprobata wymuszona jest g³ównie terrorem. Niew¹tpliwie problem jest z³o¿ony, jednakowo¿ Arendt podkrela, ¿e systemy totalitarne bazuj¹ na wynaturzaniu istoty politycznoci. Jedyna bowiem polityka powstaje
miêdzy ludmi wiadomymi, ¿e wszelkie regu³y  zarówno dobre, jak i z³e,
prawdziwe, jak i fa³szywe  o ile maj¹ rz¹dziæ ich dzia³aniem, nie mog¹ byæ
narzucane z zewn¹trz, nale¿y je wypracowywaæ oddolnie w ramach samej
wspólnoty. Domen¹ polityki jest zatem wolnoæ bêd¹c¹ udzia³em równych.
Przestrzeñ publiczna ma organizowaæ tych, którzy s¹ absolutnie odmienni,
od samego pocz¹tku maj¹c na wzglêdzie ich relatywn¹ równoæ i pomimo ich
relatywnych odmiennoci13. Skoro za najg³êbszym sensem polityki jest wolnoæ14, to wszêdzie tam, gdzie mamy do czynienia z przemoc¹ opart¹ na
11
12
13
14

Por. ibidem, ks. II.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, s. 382.
H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 127.
Wolnoæ ta  zarówno jako swoboda oddalenia siê i rozpoczêcia czego nowego, jak
i swoboda rozmowy z innymi i dowiadczania ró¿norodnoci, jak¹ zawsze jest wiat w swej
ca³oci  z pewnoci¹ nie by³a zatem i nie jest celem polityki, to znaczy czym, co mo¿na
osi¹gn¹æ rodkami politycznymi. To raczej treæ i sens wszystkiego, co polityczne. W tym
znaczeniu polityka i wolnoæ s¹ identyczne wszêdzie, gdzie takiej wolnoci nie ma, nie istnieje
te¿ prawdziwa przestrzeñ polityczna. H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 157.
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monopolu u¿ywania si³y, tam te¿ mamy do czynienia z koñcem dzia³ania
politycznego. Ustroje oparte na strachu niszcz¹ substancjê ludzkiego bycia
razem, izoluj¹c ludzi od siebie, czyni¹ ich bezradnymi i próbuj¹ zniszczyæ
ludzk¹ politycznoæ. Równie¿ dzia³ania wojenne wymagaj¹ce bezrefleksyjnego pos³uszeñstwa nale¿y wykluczyæ ze sfery politycznej. W tym kontekcie
wojna wcale nie jest, jak to okrela Clausewitz, dalszym ci¹giem polityki
prowadzonej innymi rodkami15, lecz ewidentnym zaprzeczeniem zasady
politycznoci.
Filozofia Platona stanowi dla Arendt prze³om oznaczaj¹cy po pierwsze:
uznanie dominacji wartoci duchowych jako g³ównych punktów odniesienia
dla dyskursów o etyce, prawie i polityce, po drugie: odejcie od pojmowania
polityki jako obszaru wolnoci na rzecz postrzegania jej przez pryzmat
relacji opartych na panowaniu. U Platona obywatelska równoæ ustêpuje
miejsca zhierarchizowanej strukturze w³adzy. Tym samym z przestrzeni politycznej zostaje wyeliminowana wolnoæ  brak jej zarówno panuj¹cym, jak
i poddanym. Od czasów Platona w myli politycznej Zachodu zadomowi³ siê
pogl¹d, ¿e nie dialog i perswazja, ale intryga, k³amstwo i manipulacja,
niekiedy po³¹czone z przemoc¹, s¹ najskuteczniejszymi rodkami dzia³ania
politycznego.
W celu uzupe³nienia dokonanej przez Arendt interpretacji myli Platona
nale¿y dodaæ, ¿e jej ocena nie jest wy³¹cznie negatywna. Uwzglêdnia ona
z jednej strony to, ¿e autor Pañstwa na swój sposób zniekszta³ci³ politykê
w imiê celów filozoficznych, jednak w jego koncepcji idei pojawia siê równie¿
rys szlachetnego d¹¿enia do ustalenia wzorców, które pretenduj¹ do roli
uniwersalnych, ponadczasowych kryteriów oceny ludzkich dzia³añ. Zaniechanie bezinteresownych poszukiwañ tego rodzaju obiektywnych kryteriów aksjologicznych nast¹pi wraz z nadejciem doktryn nowo¿ytnych. Stopniowo
zacznie wygasaæ postulowana przez Platona przydatnoæ filozofii do interpretacji spraw publicznych. Zwrot ten wyranie widaæ w pismach Machiavellego, postrzegaj¹cego w³adzê polityczn¹ g³ównie przez pryzmat skutecznoci.
Z kolei u Hobbesa znajdujemy po raz pierwszy filozofiê, która nie s³u¿y
filozofii, lecz udaje, ¿e wyrasta z tego, co zdrowy rozs¹dek uwa¿a za oczywiste16.
Zasadniczy problem wynikaj¹cy z podporz¹dkowania polityki perspektywie filozoficznej bierze siê st¹d, ¿e ta ostatnia d¹¿¹c od uniwersalnoci bagatelizuje zjawisko ludzkiej wieloci  plurality. S³aboci¹ trapi¹c¹ europejsk¹
filozofiê polityczn¹, pocz¹wszy od Platona, jest tendencja do zajmowania siê
pojedynczym cz³owiekiem oraz przyjêcie za³o¿enia o istnieniu okrelonej na15

s. 23.

16

C. von Clausewitz, O wojnie, prze³. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schoener, Lublin 1995,
H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 70.
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tury ludzkiej17. W idei dziejów wiata wieloæ ludzi zostaje zamieniona
w jedn¹ istotê, któr¹ nastêpnie nazywa siê ludzkoci¹. Takie jest ród³o
potwornego i nieludzkiego aspektu historii, która znajduje swój pe³ny i brutalny kres w polityce18. Konsekwencj¹ takiego ujêcia jest swoisty monizm
poznawczy oraz niezdolnoæ do okrelenia wzajemnych relacji pomiêdzy filozofi¹ polityczn¹ a realnoci¹ wiata. Arendt, usi³uj¹c prze³amaæ tê perspektywê, sk³ania siê do tradycji nominalizmu i stwierdza, ¿e takie okrelenia jak:
cz³owieczeñstwo, cz³owiek w ogóle nie istniej¹ jako byty realne, s¹ jedynie
abstrakcj¹, metafor¹. W rzeczywistoci mamy do czynienia z urodzonymi
w cile okrelonym miejscu, znanymi z nazwiska oraz pochodzenia ludmi
i ka¿dy z nich jest taki, jaki jest  jedyny, wyj¹tkowy, niezamienny19. Tak
wiêc o ile na gruncie filozofii mo¿liwe jest pos³ugiwanie siê generalizacjami,
o tyle niedopuszczalne jest to w obszarze polityki, za podstawê której nale¿y
przyj¹æ ludzk¹ wieloæ, czyli fakt, ¿e ludzie, a nie Cz³owiek, ¿yj¹ na Ziemi
i zamieszkuj¹ wiat; jestemy ludmi w taki sposób, ¿e nikt nigdy nie jest
taki sam jak ktokolwiek inny, kto ¿y³, ¿yje, lub ¿y³ bêdzie20. Owa wieloæ jest
pojêciem koniecznym i poprzedzaj¹cym okrelenie tego, czym jest polityka
i to co polityczne jest w sposób szczególny warunkiem  nie tylko conditio
sine qua non, lecz tak¿e conditio per quam  wszelkiego ¿ycia politycznego21.
Dlatego te¿ niniejsza próba analizy konstrukcji pojêciowej opisuj¹cej polityczn¹ kondycjê cz³owieka koncentruje siê w³anie na kategorii wieloci
 plurality22. Przy czym nale¿y wzi¹æ pod uwagê to, ¿e wystêpuje ona we
17 Tego rodzaju za³o¿enia sprzyjaj¹ konstruowaniu krytykowanych przez Arendt monistycznych wizji wiata. Wizje te zak³adaj¹: 1) jednakowoæ ludzkiej natury, jako ¿e istoty
ludzkie maj¹ wspóln¹ esencjê, na któr¹ sk³adaj¹ siê specyficzne zdolnoci i mo¿liwoci;
2) aksjologiczne i ontologiczne pierwszeñstwo podobieñstwa nad zró¿nicowaniem; 3) spo³ecznie
transcendentalny charakter natury ludzkiej; 4) poznawalnoæ natury ludzkiej i mo¿liwoæ formu³owania na tej podstawie zasad dobrego ¿ycia. Zob. B. Perekh, Moral Philosophy and its Anti-pluralist Bias, [w:] D. Archard (ed.), Philosophy and Pluralism, Cambridge 1996, s. 130132.
18 H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 126.
19 Por. H. Arendt, Korzenie..., s. 336. W kontekcie nominalistycznego okrelania cz³owieka warto te¿ zwróciæ uwagê na zagadnienie winy i odpowiedzialnoci zbiorowej. Wed³ug Arendt
pos³ugiwanie siê tymi koncepcjami jest rodzajem zafa³szowywania rzeczywistoci, gdy¿ w praktyce bardzo skutecznie wybiela wszystkich tych, którzy rzeczywicie maj¹ co na sumieniu,
poniewa¿ tam, gdzie wszyscy s¹ winni, nikt nie jest winny. Pojêcia winy i niewinnoci maj¹
sens tylko w odniesieniu do jednostek. Has³o wszyscy jestemy winni, zrazu brzmi¹ce szlachetnie, w istocie pos³u¿y do rozgrzeszenia winowajców, a ponadto stanowi deklaracjê solidarnoci ze sprawcami z³a. Por. H. Arendt, Odpowiedzialnoæ i w³adza s¹dzenia, prze³. W. Madej,
M. Godyñ, Warszawa 2003, s. 54, 62.
20 H. Arendt, Kondycja..., s. 25, 26.
21 Ibidem, s. 25.
22 Margaret Conovan przywo³uje wypowied Arendt stwierdzaj¹c¹, ¿e ka¿dy z wa¿niejszych politycznych mylicieli przesz³oci dorzuci³ jedno s³owo do naszego wiata, zasili³ go w to
jedno s³owo, i nale¿y to traktowaæ jako przejaw m¹drej i rozwa¿nej reakcji na konkretne,
zdecydowanie nowe dowiadczenie swojego czasu. W tym kontekcie Conovan stwierdza, ¿e
tym, czym Arendt zasili³a nasz wiat, jest wieloæ  plurality. M. Conovan, Hannah Arendt.
A Reinterpretation of Her Political Though, Cambridge 1994, s. 280281.
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wzajemnym powi¹zaniu z innymi determinantami i przejawami ludzkiej aktywnoci. Arendt systematyzuje je w Kondycji ludzkiej, zaliczaj¹c do nich
nastêpuj¹ce obszary wraz ze specyficznymi dla nich elementami23:
1) uwarunkowania ludzkiej egzystencji: wieloæ, ¿ycie, zdolnoæ narodzin, miertelnoæ, wiat/wiatowoæ, Ziemia;
2) podstawowe formy ludzkiej aktywnoci: a) w ramach Vita activa
 praca, wytwarzanie, dzia³anie; b) w ramach Vita contemplativa  mylenie,
wola, w³adza s¹dzenia24;
3) obszary ludzkiej aktywnoci: przestrzeñ prywatna, przestrzeñ publiczna.
Ca³oæ tych uwarunkowañ oraz wzajemnie powi¹zanych aspektów tworzy kontury kondycji ludzkiej25, a cilej rzecz ujmuj¹c  kondycji cz³owieka jako istoty politycznej. Arendt przeprowadzi³a wielopoziomow¹ analizê
czynników konstytuuj¹cych ow¹ kondycjê, choæ nale¿y podkreliæ, ¿e nie
zmierza ona do skonstruowania jakiego sta³ego, zamkniêtego modelu wyznaczaj¹cego cz³owieczeñstwo czy okrelaj¹cego naturê ludzk¹. Nie chodzi³o
jej równie¿ o stworzenie za pomoc¹ tych kategorii zrêbów jednolitej filozofii
czy teorii politycznej. Arendt zale¿a³o raczej na przeanalizowaniu polityki
z uwzglêdnieniem elementarnych ludzkich dowiadczeñ i uwarunkowañ wystêpuj¹cych w ramach samej tej dziedziny, przy jednoczesnym oczyszczeniu
jej z tych tradycyjnych pojêæ i ocen, które do niej przylgnê³y, lecz maj¹ ród³o
w zupe³nie odmiennym dowiadczeniu26. Tego rodzaju antysystemowe podejcie jest typowe dla Arendt, która przez ca³e ¿ycie pod¹¿a³a za sokratejskim
sposobem refleksji, opartym na prowadzeniu niekoñcz¹cego siê dialogu
z samym sob¹ i innymi. Promowa³a ten rodzaj otwartoci poznawczej, dziêki
któremu umys³ pozostaje w gotowoci do niwelowania w³asnych konstrukcji.
Owo antydogmatyczne podejcie oddaj¹ sformu³owane przez ni¹ metafory
procesu mylenia: tkanie sukna Penelopy; budowanie sieci pajêczej; mylenie bez podpór (porêczy). Arendt postrzega siebie jako byt pytaj¹cy27
i rzeczywicie podczas lektury jej pism trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e zale¿a³o jej nie tyle na przekazaniu innym w³asnej wyk³adni wiata, ile na tym, by
23 W polskiej literaturze przedmiotu analizê podstawowych pojêæ Arendtowskiego mylenia patrz: W. Heller, Hannach Arendt: ród³a pluralizmu politycznego, Poznañ 2000.
24 Z kontemplacyjnych aktywnoci przypisanych ludzkiej kondycji Arendt opracowa³a
w kolejnych monografiach dwie tj. Mylenie (Thinking), Wola (Willing). mieræ autorki w grudniu
1975 r. przerwa³a rozpoczêt¹ pracê nad trzeci¹ czêci¹, maj¹c¹ nosiæ tytu³ S¹dzenie (Judging).
25 Pojêciem kondycja ludzka Arendt zdaje siê odwo³ywaæ do filozofii M. Montaignea oraz
swojego nauczyciela K. Jaspersa. Z pierwszym ³¹czy j¹ wiadomoæ mo¿liwych zagro¿eñ towarzysz¹cych kondycji ludzkiej, sygnalizowanych zarówno w naznaczonym konfliktami XVII, jak
i XX wieku. U Jaspersa znajdziemy przypomnienie pojêcia conditio humana jako ludzkiej
sytuacji podstawowej, któr¹ filozof na ró¿ne sposoby próbuje wyjaniæ. K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia, Kraków 1999, s. 403.
26 H. Arendt, Salon berliñski..., s. 118.
27 Por. H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 66.
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sama mog³a lepiej zrozumieæ zjawiska otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoci. W owej
próbie zrozumienia mistrzowsko udaje jej siê ³¹czyæ analizê faktów spo³eczno-politycznych z intuicyjnym wgl¹dem psychologicznym i prezentowaæ indywidualn¹ ocenê opisywanych zjawisk. Unika przy tym jednoznacznych deklaracji politycznych; wystrzega siê wszelkich -izmów; ma wiadomoæ, ¿e do
poszukiwania prawdy oprócz rozumu i rzetelnej wiedzy niezbêdna jest tak¿e
wyobrania i wra¿liwoæ moralna.
Przez kondycjê ludzk¹ Arendt rozumie zespó³ czynników obejmuj¹cych
ogó³ ludzkich aktywnoci i zdolnoci. Sk³adaj¹ siê na ni¹ warunki, w jakich
cz³owiekowi zosta³o dane ¿ycie na Ziemi, jak równie¿ te uwarunkowania,
które ludzie sami nieustannie tworz¹: Wszystko, co wchodzi w jakikolwiek
trwa³y zwi¹zek z ludzkim ¿yciem, natychmiast przybiera charakter warunku
ludzkiej egzystencji. W³anie dlatego ludzie, niezale¿nie od tego, co robi¹,
zawsze s¹ istotami uwarunkowanymi. Cokolwiek wkracza w ludzki wiat
samo z siebie lub zostaje weñ wci¹gniête ludzkim wysi³kiem, staje siê czêci¹
kondycji ludzkiej28. Jednak nie nale¿y oczekiwaæ, by nawet najskrupulatniejsze wyliczenie i opis warunków ludzkiej egzystencji umo¿liwi³y kiedykolwiek wyczerpuj¹ce wyjanienie tego, czym i kim jestemy. Kwestie te zawsze
pozostan¹ otwarte, przede wszystkim dlatego, ¿e nic na wiecie nie determinuje nas w sposób absolutny. Nie da siê wskazaæ jednej przewodniej si³y (np.
w postaci uwarunkowañ biologicznych, historycznych, ekonomicznych), która
mog³aby uchodziæ za klucz do rozszyfrowania cz³owieczeñstwa.
Arendt wyjania, ¿e najbardziej radykaln¹ wyobra¿aln¹ zmian¹ naszej
kondycji by³aby emigracja ludzi na inn¹ planetê i zwi¹zana z tym koniecznoæ ¿ycia w warunkach radykalnie odmiennych od tych, jakie oferuje im
Ziemia. Co ciekawe, realizacja takiego zamys³u przestaje ju¿ byæ tylko
mrzonk¹, otwiera siê bowiem przed nami wiat ery kosmicznej, nuklearnej,
w którym fizyczne oderwanie istot ludzkich od Ziemi zaczyna nabieraæ coraz
bardziej realnych kszta³tów. Ponadto wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz mo¿liwoci oddzia³ywania na tzw. naturalne procesy ¿ycia pojawia
siê coraz wiêcej sposobnoci do przekraczania granic wyznaczanych niegdy
przez bytowe i biologiczne koniecznoci. Wspó³czesny rozwój biotechnologii,
biotechniki, biomedycyny pozwala na niespotykany dot¹d stopieñ ingerencji,
dostarczaj¹c tym samym wci¹¿ nowych pytañ, zwi¹zanych zw³aszcza z ustaleniem granic oddzia³ywania na owe naturalne procesy ¿ycia. Stwarza to
koniecznoæ nowych regulacji normatywnych oraz rozszerzenia tradycyjnych
dyscyplin prawoznawstwa. Przysz³oæ ludzkoci staje siê alarmuj¹co otwarta,
a stawianie pytañ politycznych jest nieporównanie trudniejsze ni¿ w sytuacji
niedostêpnoci nowoczesnej nauki dla publicznej dyskusji29.
28
29

H. Arendt, Kondycja..., s. 27.
Por. M. Conovan, Wstêp, [w:] Kondycja..., s. 8.
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Dodatkowe dylematy wynikaj¹ z narastaj¹cego zautomatyzowania spo³eczeñstw poch³oniêtych coraz wydajniejsz¹ produkcj¹ i konsumpcj¹, jak równie¿ kreowania wirtualnych przestrzeni, które sprzyjaj¹ mentalnemu wycofaniu siê ze wiata spraw ludzkich. Mo¿e to skutkowaæ upowszechnieniem
swoistej, opisywanej przez Ericha Fromma, ucieczki od wolnoci. Ostatnimi
czasy w debacie publicznej mówi siê te¿ o obojêtnoci lemingów30  stworzeñ bezmylnych, bezrefleksyjnych, podatnych na polityczne i komercyjne
sztuczki marketingowe, u których zanika w³asna inicjatywa i poczucie odpowiedzialnoci za wiat. W tym kontekcie warto przytoczyæ s³owa Arendt,
która dostrzega³a zagro¿enie, jakim jest dla przestrzeni publicznej cz³owiek
masowy, bêd¹cy wiêniem roli, jak¹ mu wyznaczono  funkcj¹ spo³eczeñstwa
opanowanego zasadniczo ujednolicon¹ opini¹ publiczn¹, w której nie ma
miejsca ani na wieloæ zdañ, ani na wymianê opinii miêdzy równymi sobie31.
Charakterystyczna dla spo³eczeñstw masowych hipokryzja, konformizm oraz
d¹¿enie do szczêcia wyznaczonego granicami prywatnej egzystencji nara¿a
nas na utratê zdolnoci bycia-w-wiecie jako bycia razem z innymi, przejawiaj¹cego siê przede wszystkim w myleniu, mowie oraz inicjowaniu dzia³ania32.
Margaret Conovan s³usznie podkrela, ¿e zawarte w Kondycji ludzkiej
treci pozostaj¹ organicznie zwi¹zane z Korzeniami totalitaryzmu, gdzie
Arendt pokazuje, do jakich tragedii prowadzi eliminowanie z przestrzeni
publicznej jej podstawowych uwarunkowañ, opisuje wynaturzenia wynikaj¹ce z d¹¿eñ do zredukowania ludzkiej wieloci i ró¿norodnoci w ramach
systemów totalitarnych, które mia³y funkcjonowaæ jak Jeden Cz³owiek
o gigantycznych rozmiarach33. W imiê tego celu nale¿a³o zredukowaæ ka¿dego do niezmiennych powtarzalnych reakcji, pozbawiæ go spontanicznoci
dzia³ania i zwi¹zanej z ni¹ zdolnoci tworzenia nowych pocz¹tków. Wykreowanie takiego nieistniej¹cego w ludzkiej rzeczywistoci monotypu sprowadza³oby raczej cz³owieka do gatunku zwierzêcego, którego jedyny rodzaj
wolnoci polega³by na zachowaniu gatunku34.
Plurality, zgodnie z wczeniej zarysowanym wyjanieniem, jest pojêciem
wstêpnym i nieodzownym do okrelenia pojêcia politycznoci. Wieloæ jest
warunkiem ludzkiego dzia³ania, które z kolei jest warunkiem wszelkiego
¿ycia politycznego. Arendt wielokrotnie podkrela³a, ¿e obowi¹zuj¹ce we
wspólnym wiecie regu³y nie maj¹ charakteru apriorycznego, nie s¹ te¿ prze30 Zob. [online] <www.wprost.pl/ar/333800/Kobosko-Manifest-lemingow/?pg=1#an_
706679544>, dostêp: 17.12. 2102.
31 Por. H. Arendt, O rewolucji, prze³. M. Godyñ, Warszawa 2003, s. 114.
32 Wnikliw¹ analizê fenomenu spo³eczeñstwa masowego przedstawia: P. Polaczuk, Spo³eczeñstwo masowe w ujêciu Hannah Arendt. Zagadnienia wybrane, [w:] J. Justyñski, A. Madeja
(red.), Moralnoæ i w³adza jako kategorie myli politycznej, Warszawa 2011, s. 373388.
33 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993, s. 500501.
34 Ibidem, s. 471.

274

Ma³gorzata Augustyniak

kazywane z góry, czy to w sensie transcendentalno-religijnym, politycznym,
czy spekulatywnym. ród³em tych¿e regu³ jest w³anie ludzka wieloæ i zwi¹zane z ni¹ prawo do indywidualnego os¹du wiata, który wolni ludzie dziel¹
wraz z innymi. Jerome Kohn s³usznie zauwa¿y³, ¿e: Jedn¹ z tych trudnych
rzeczy, które zrozumia³a Arendt, by³o to, ¿e wielcy myliciele, u których tak
czêsto szuka³a natchnienia, od Platona i Arystotelesa po Nietzschego i Heideggera, nigdy nie zauwa¿yli, ¿e obietnica ludzkiej wolnoci  sk³adana
szczerze lub ob³udnie jako cel polityczny  jest spe³niana przez ludzi w ich
wieloci wtedy i tylko wtedy, gdy dzia³aj¹ oni w sposób polityczny. Nawet
Kant [...] nie dostrzega³, a w ka¿dym razie nie wyrazi³ tego pojêciowo, ¿e w
sensie politycznym wieloæ jest tym samym co wolnoæ35 . Jedynie Sokrates,
stanowi¹cy dla Arendt niezwykle wa¿n¹ inspiracjê, pasjonowa³ siê rozwa¿aniem rozmaitych opinii, czyli prawd wzglêdnych i indywidualnych punktów
widzenia, uznaj¹c, ¿e wy³¹cznie dziêki tego rodzaju konfrontacji ateñska
polis mo¿e otworzyæ siê na wieloæ swoich obywateli.
Fakt ludzkiej wieloci wyra¿a siê nie tylko w tym, ¿e na Ziemi ¿yje wiele
istot ludzkiego gatunku. Wieloæ nie jest bowiem równoznaczna z ogóln¹
sum¹ rozumnych stworzeñ, które z jakich niezale¿nych od nich samych
wzglêdów s¹ zmuszone ¿yæ razem, tworzyæ jedno cia³o polityczne36. Ludzka
wieloæ nie jest te¿ wieloci¹ przedmiotów wykonanych wed³ug jednego wzoru ani wieloci¹ odmian w obrêbie jakiego gatunku biologicznego. Tak jak
nie istnieje cz³owiek jako taki, lecz jedynie mê¿czyni i kobiety, którzy
w swojej absolutnej odmiennoci s¹ tacy sami, to znaczy ludzcy, tak te¿ owa
wspólna ludzka to¿samoæ jest równoci¹ przejawiaj¹c¹ siê z kolei wy³¹cznie w absolutnej odmiennoci tych, którzy s¹ sobie równi. [...] O ile wiêc
dzia³anie i mówienie s¹ dwoma zasadniczymi czynnociami politycznymi,
o tyle odmiennoæ i równoæ tworz¹ dwa podstawowe elementy cia³ politycznych37.
Wieloæ stanowi zatem jedyne w swoim rodzaju zespolenie dwóch zasadniczych aspektów. Manifestuj¹ siê one z jednej strony jako jednakowoæ (równoæ), z drugiej  jako ró¿noæ (odmiennoæ)38. Z urodzenia jestemy istotami równymi sobie pod wzglêdem absolutnej odmiennoci i odrêbnoci od
innych39. Wyjaniaj¹c, czym jest równoæ w dziedzinie spraw publicznych,
Arendt odwo³uje siê do tradycji republikañskiej, w której byæ obywatelem,
czyli nale¿eæ do nielicznych równych homoioi, oznacza³o byæ dopuszczonym
35
36
37
38

J. Kohn, Wprowadzenie, [w:] H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 20.
Por. ibidem, s. 92.
Ibidem, s. 93.
Aspekty równoci oraz ró¿noci w pewnej mierze koresponduj¹ z Arystotelesowskimi
pojmowaniem sprawiedliwoci jako po³¹czenia zasady równoci i proporcjonalnoci. Szerzej:
M. Augustyniak, Sprawiedliwoæ w myli Arystotelesa, [w:] B. Kruszewska, L. wito, P. Polaczuk (red.), Sprawiedliwoæ. Wybrane koncepcje, Olsztyn, 2010, s. 1923.
39 H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 97.
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do ¿ycia poród równych sobie40. By³a to równoæ nierównych, którzy potrzebuj¹ zrównania tylko pod pewnymi wzglêdami i do specyficznych celów.
Przyjmowano za³o¿enie, ¿e z urodzenia, czyli z natury (physei) ludzie nie s¹
równi i w³anie dlatego potrzebuj¹ sztucznie stworzonej instytucji politycznej, która jest w³adna uczyniæ ich równymi na mocy swego prawa (nomos).
Równoæ istnia³a zatem tylko w specyficznym wiecie polityki, w którym
ludzie stykali siê jako obywatele, nie za jako osoby prywatne. Czynnik
zrównuj¹cy nie pochodzi³ ani od Boga, ani do natury  tworzyli go sami
ludzie. Organizowali oni przestrzeñ publiczn¹ na równych prawach, jakie ci,
którzy s¹ indywidualnie odmienni, gwarantowali sobie nawzajem. Tak rozumiana równoæ nie jest tym samym, czym przyk³adowo w myli chrzecijañskiej jest równoæ wszystkich ludzi przed Bogiem, czy te¿ jednakowy los
wszystkich wobec mierci. Ani jedno, ani drugie nie wi¹¿e siê bowiem bezporednio z polityk¹ i nie ma dla niej znaczenia. Równoæ polityczna mo¿e byæ
gwarantowana  jak to mia³o miejsce w staro¿ytnych demokracjach  równie¿ w warunkach niewolnictwa i powszechnego przewiadczenia, ¿e nie
wszyscy ludzie s¹ równie ludzcy. Równoæ, o której mówi Arendt, to równoæ
pod wzglêdem mo¿liwoci dzia³ania i wywo³ywania skutków w przestrzeni
publicznej: Fundamentem, na którym wspiera siê republikañskie cia³o polityczne, jest dowiadczenie wspó³istnienia tych, którzy s¹ sobie równi si³¹,
a cnota republikañska to radoæ, ¿e nie jestemy sami na wiecie. Sam jest
tylko ten, kto nie ¿yje poród równych sobie41.
Nale¿y mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e równoæ w spo³eczeñstwie w ¿adnym
razie nie powinna prowadziæ do masowego ujednolicenia i konformizmu.
Przeciwnie  ma ona stanowiæ punkt wyjcia do tego, aby móc siê wyró¿niaæ
i poprzez okrelone czyny lub przymioty pokazaæ, ¿e jest siê pod pewnymi
wzglêdami lepszym od innych. Wyró¿nianie siê sporód innych, wyp³ywaj¹ce
z dowiadczenia wyj¹tkowoci ka¿dej ludzkiej istoty, jest zatem mo¿liwe w³anie dziêki równoci, bez której owego wyró¿niania pewnie nie da³oby siê
nawet zauwa¿yæ czy zmierzyæ. W wiecie spraw politycznych uznanie czyjej
charyzmy, takich czy innych zdolnoci mo¿e siê przejawiaæ jedynie na tle
innych jednostek, z których ka¿dej przys³uguje takie same prawo zaistnienia
w przestrzeni publicznej.
Fenomenem ludzi jest to, ¿e z jednej strony bez pewnego poziomu jednakowoci nie byliby w stanie rozumieæ siebie nawzajem, nie zdo³aliby siê
porozumieæ ani w kwestii przesz³oci czy doczesnoci, ani planowaæ przysz³oci zwi¹zanej z przewidywaniem potrzeb tych, którzy nadejd¹ po nich. Bez
tego wykraczania ku potencjalnej ludzkiej niemiertelnoci nie s¹ mo¿liwe,
cile rzecz bior¹c, ¿adna polityka, ¿aden wspólny wiat ani ¿adna dziedzina
40
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Por. H. Arendt, Kondycja..., s. 61
H. Arendt, Polityka jako obietnica..., s. 98.
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publiczna. [...] Wykracza on [wspólny wiat  dop. M.A.] poza nasz czas ¿ycia
jednako w przesz³oæ i przysz³oæ; by³ tu, zanim przyszlimy, i przetrwa nasz
krótki w nim pobyt. Podzielamy go nie tylko z ludmi nam wspó³czesnymi,
ale i z tymi, którzy byli tutaj przed nami i którzy nadejd¹ po nas42. Jednak¿e bez ró¿noci wyra¿aj¹cej siê w odmiennoci ka¿dej osoby od ka¿dej innej,
która by³a, jest czy bêdzie, porozumienie nastêpowa³oby niejako automatycznie, instynktownie. Nie wymaga³oby ani mowy, ani perswazji, ani dzia³ania,
za jêzyk znaków wystarczy³by do sygnalizowania sobie wzajemnie zasadniczo jednakowych potrzeb i biologicznych koniecznoci43. To w³anie wieloæ
wraz z wpisanymi w ni¹ równoci¹ oraz ró¿noci¹ stanowi fundamentalny
warunek rozwoju specyficznych ludzkich zdolnoci mowy oraz dzia³ania, które Arendt uznaje za najbardziej polityczne. Umo¿liwiaj¹ one wybaczanie
tego, co minione oraz tworzenie nowych pocz¹tków. Przyk³ad typowo ludzkiej
zdolnoci przebaczania wiadczy o niezwyk³ej mo¿liwoci zdjêcia z dzia³añ
ludzkich ciê¿aru tragicznej nieodwracalnoci. Przebaczenie mo¿e przynieæ
wybawienie z niemo¿noci zniweczenia tego, co kto uczyni³, mimo i¿ nie
wiedzia³ i nie móg³ wiedzieæ, co czyni³44. Jest swoistym katharsis, które
pozwala prze³amaæ automatyzm pewnych reakcji, zniweczyæ uczynki przesz³oci, których grzechy wisz¹ jak miecz Damoklesa nad ka¿dym nowym
pokoleniem. Ów wysi³ek wydaje siê nieodzowny w przestrzeni publicznej,
gdy¿ ma moc przywracania wolnoci zarówno krzywdzicielowi, bo pozwala
mu zrzuciæ z siebie ciê¿ar winy, jak i ofierze, bo wyzwala j¹ z ³añcucha
reakcji, w których najprostsz¹ odpowiedzi¹ na krzywdê by³aby zemsta.
Mowa i dzia³anie czyni¹ wiarygodnym sk³adanie i dotrzymywanie obietnic. Dziêki tym zdolnociom ludzie, którzy pojedynczo s¹ w zasadzie bezsilni,
mog¹ ustanowiæ przestrzeñ publiczn¹, w której to oni sami maj¹ g³ówn¹ moc
sprawcz¹. W³anie to wynikaj¹ce z wieloci poczucie si³y jest zasad¹ dzia³ania politycznego. W przeciwieñstwie do niej lêk i strach niszcz¹ jedyn¹
w swoim rodzaju w³adzê wytwarzan¹ przez ludzi dzia³aj¹cych razem, izoluj¹
ludzi od siebie, próbuj¹ zniszczyæ ich politycznoæ. Totalitaryzm jest w³anie
rodzajem tragicznej próby zanegowania ludzkiej wieloci, d¹¿eniem do wykluczenia cz³owieka jako autora zdarzeñ, usi³owaniem zredukowania go do
rangi istoty wymienialnej przez inne, istoty, której spontaniczne dzia³anie
zast¹pione zostanie przez przewidywalne reagowanie, istoty, na której przeprowadza siê eksperymenty i któr¹ mo¿na poddaæ wszechobecnej kontroli.
ród³em obecnego w tym systemie z³a w du¿ej mierze jest w³anie owo
d¹¿enie do odcz³owieczenia, pozbawienia ludzi szansy na wielorakoæ poprzez przygotowywanie ich w skali masowej do pe³nienia dwóch zasadniczych ról: katów b¹d ofiar.
42
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Innym wynikaj¹cym z eliminowania wieloci destrukcyjnym skutkiem s¹
wystêpuj¹ce w totalitaryzmie zjawiska izolacji oraz osamotnienia. Pierwsze
Arendt wi¹¿e z kontekstem politycznym, za drugie odnosi do sfery spo³ecznej. Izolacja to: impas, w który wpêdza siê ludzi po zniszczeniu politycznej
sfery ¿ycia, tej, w której dzia³aj¹ razem, kieruj¹c siê wspólnym interesem45.
Izolacja nie oznacza pozbawienia cz³owieka jego zdolnoci produkcyjnych
i pojawiaj¹cych siê w ich obrêbie relacji wspó³dzia³ania. Praca wykonywana
przez homo faber czy animal laborans mo¿e wrêcz s³u¿yæ jako narzêdzie
izolacji i trzymaæ ludzi z daleka od przestrzeni publicznej. Sedno izolacji
opiera siê na eliminacji istotnej formy ludzkiej aktywnoci, polegaj¹cej na
mo¿liwoci dodania do wspólnego wiata czego w³asnego, czego, co mo¿e
byæ przez innych dostrze¿one, przyjête b¹d odrzucone. Pozbawienie ludzi tej
mo¿liwoci wzajemnego oddzia³ywania stwarza najpodatniejszy grunt dla
terroru i docelowo ka¿dy terror prowadzi do izolacji. Rz¹dy tyrañskie s¹
mo¿liwe tylko wobec ludzi odizolowanych od siebie: przymus swoj¹ ¿elazn¹
obrêcz¹ ciska masy odizolowanych ludzi oraz podtrzymuje je w wiecie,
który staje siê dla nich pustyni¹46. Nastêpuje wykorzenienie cz³owieka,
sprowadzaj¹ce siê do wyrobienia przewiadczenia, ¿e nie ma on w wiecie
miejsca uznawanego i gwarantowanego przez innych.
Oczywicie to, co Arendt nazywa izolacj¹ w sferze politycznej, nie obejmuje wszystkich relacji miêdzy ludmi. Pozostaje jeszcze ca³a sfera ¿ycia
prywatnego ze zdolnoci¹ do prze¿ywania, tworzenia, s¹dzenia. Dopiero gdy
i ona zostaje zniszczona, mamy do czynienia z osamotnieniem, które jest
bardziej dojmuj¹ce i wszechogarniaj¹ce, dotyczy bowiem ¿ycia ludzkiego jako
ca³oci i opiera siê na poczuciu ca³kowitego braku zwi¹zków ze wiatem.
Wówczas ludzie trac¹ kontakt z blinimi, a równie¿ z otaczaj¹c¹ ich rzeczywistoci¹; wraz z tymi kontaktami ludzie trac¹ zdolnoæ zarówno dowiadczania, jak i mylenia47. Zatem izolacja niekoniecznie musi siê wi¹zaæ
z osamotnieniem, ale mo¿e stanowiæ dla niego doskona³e pod³o¿e.
Osamotnienie nale¿y te¿ odró¿niæ od samotnoci. Ta ostatnia bywa niezbêdna w procesach mylenia czy tworzenia48, nieodzowna do prowadzenia,
tak jak to czyni³ Sokrates, milcz¹cego dialogu z samym sob¹. Samotnoæ
wymaga odosobnienia, podczas gdy w osamotnieniu cz³owiek jest otoczony
przez innych ludzi, jednak nie jest w stanie nawi¹zaæ z nimi kontaktu lub
jest nara¿ony na ich wrogoæ. Istot¹ osamotnienia jest to, ¿e osobicie odczuwamy brak ludzkiego towarzystwa wraz z t¹ szczególn¹ wiêzi¹, dziêki której
mo¿liwa jest empatia, altruizm, ¿yczliwoæ czy zaufanie. Przyt³acza nas wia45
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domoæ niemo¿noci zjednania sobie zrozumienia i pomocy ze strony innych.
Tego rodzaju dowiadczenie staje siê udzia³em ludzi ¿yj¹cych w ustawicznym
zagro¿eniu, np. w systemach opartych na manipulacji, przymusie, przemocy49. Zaczyna siê wówczas w¹tpiæ zarówno w autentycznoæ innych ludzi, jak
i w swoj¹ w³asn¹. Towarzyszy temu groba utraty jani, która do potwierdzenia w³asnej to¿samoci potrzebuje towarzystwa godnych zaufania i równych
sobie osób. Osób czyni¹cych u¿ytek z przynale¿nej im w³adzy s¹dzenia.
Wbrew pozorom wzorcowym poddanym rz¹dów totalitarnych nie jest ugruntowany w swych przekonaniach nazista czy komunista, lecz w³anie cz³owiek
osamotniony, u którego zacieraj¹ siê granice miêdzy faktem a zmyleniem,
miêdzy prawd¹ a fa³szem.
* * *
Jak s³usznie zauwa¿a M. Canovan, Arendt jest przede wszystkim teoretykiem pocz¹tków50. Przestrzeñ publiczna jest dla niej obszarem umo¿liwiaj¹cym wspó³istnienie i stowarzyszanie siê ró¿nych ludzi zdolnych realizowaæ
nowe, wykraczaj¹ce ponad indywidualny partykularyzm cele. Fundamentalnymi kategoriami w obrêbie funkcjonowania tej przestrzeni jest wieloæ, wolnoæ i równoæ. Zagro¿enie za stanowi d¹¿enie do podporz¹dkowania polityki jednej perspektywie, np. filozoficznej, religijnej, ekonomicznej, narodowej.
Dlatego Arendt przeciwstawia siê wszelkim monistycznym projektom wiata.
B³êdnie zak³adaj¹ one jednakowoæ ludzkiej natury, przypisuj¹ jej wspóln¹
esencjê sk³adaj¹c¹ siê ze specyficznych zdolnoci i mo¿liwoci. Przyjmuj¹
przy tym, ¿e aksjologiczne i ontologiczne pierwszeñstwo podobieñstwa nad
zró¿nicowaniem umo¿liwia poznawalnoæ natury ludzkiej i formu³owanie na
tej podstawie zasad dobrego ¿ycia. Prowadzi to do z³udnego i niebezpiecznego
mniemania, ¿e w wiecie spraw ludzkich ³atwo mo¿na pozbyæ siê konfliktów,
dwuznacznoci czy w¹tpliwoci. Tego rodzaju podejcie sprzeciwia siê jednak
istotnym w³aciwociom ¿ycia spo³ecznego  ludzkiej ró¿norodnoci, temu, ¿e
ludzie pragn¹ rozmaitych dóbr, s¹ podzieleni miêdzy ró¿ne lojalnoci. W takich
warunkach przewiadczenie o mo¿liwoci ustalenia hierarchicznego ³adu aksjologicznego rodzi w¹tpliwoci co do realnoci takiego przedsiêwziêcia oraz
obawy, czy filozoficznemu monizmowi w jego racjonalnej, koherentnej konstrukcji nie zacznie towarzyszyæ arbitralnoæ ustaleñ b¹d fanatyzm w zastosowaniu.
49 Arendt zwraca uwagê, ¿e w systemach totalitarnych kategoria podejrzanego obejmuje
ca³¹ ludnoæ: Ka¿da myl, która odbiega od oficjalnie przypisanej i stale zmieniaj¹cej siê linii,
jest ju¿ podejrzana, bez wzglêdu na to, jakiej dziedziny ludzkiej aktywnoci dotyczy. Istoty
ludzkie podejrzane s¹ po prostu z definicji, ze wzglêdu na swoj¹ umiejêtnoæ mylenia,
i podejrzenia tego nie mo¿na oddaliæ przez wzorowe zachowanie, poniewa¿ ludzka umiejêtnoæ
mylenia jest tak¿e umiejêtnoci¹ zmiany pogl¹dów. H. Arendt, Korzenie..., s. 463.
50 M. Canowan, Wstêp, [w:] Kondycja..., s. 5.
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W postulowanej przez Arendt przestrzeni publicznej dzia³aj¹ i wspó³dzia³aj¹ równi w swej wolnoci i ró¿norodnoci ludzie, a nie monotypy cz³owieka, które dawa³by siê w nieskoñczonoæ powielaæ jak kopie tego samego
wzorca. Ich wieloæ ma charakter dynamiczny, co jest zwi¹zane ustawiczn¹
zmiennoci¹ oraz niepowtarzalnoci¹ mieszkañców tego wiata, z ich zdolnoci¹ do rozpoczynania czego nowego. Dziêki tym w³aciwociom jednostki
pojawiaj¹ siê na wiecie nie jako fizyczne przedmioty, lecz w³anie jako ludzie obdarzeni w³adz¹ s¹dzenia, umo¿liwiaj¹c¹ im bycie podmiotami moralnymi, wyniesienie ponad wy³¹cznie biologiczn¹ egzystencjê. Dla Arendt ¿ycie
bez wolnoci mowy, mylenia i dzia³ania jest dos³ownie umar³e dla wiata;
przestaje byæ ¿yciem ludzkim, poniewa¿ nie jest ju¿ prze¿ywane wród ludzi.
S³owem i czynem wpisujemy siê w wiat ludzki, i to wpisanie jest niczym
drugie narodziny, którymi potwierdzamy i bierzemy na siebie nagi fakt naszego pierwotnego fizycznego pojawienia siê51.

Summary
The multiplicity and equality as categories
of political thought Hannah Arendt
Key words: multiplicity, equality, freedom, public space, the human condition.

The thrust of the article can be considered H. Arendt the following
statement: The end of the common world come when it is seen only under
one aspect, and is permitted to present itself in only one perspective. The
author of The Human Condition is opposed to any tier projects in the world.
Public space is the area that allows the coexistence and association of different men and women who pursue new particularism go over individual
goals. Fundamental categories within the operation of this space is the multiplicity and equality. They condition the freedom of speech and can initiate
new beginnings, which is the axis of all political action.

51
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Prawne ród³a wolnoci s³owa w Polsce
Za pierwsz¹ klasyczn¹ obronê wolnoci s³owa drukowanego nale¿y uznaæ
s³ynny pamflet Areopagitica angielskiego poety Johna Miltona, skierowany
przeciwko obowi¹zkowi uzyskiwania uprzedniej zgody w³adz na wszelkie
publikacje, czyli licencjonowania druków1. W 1695 r. parlament Anglii
stwierdzi³, i¿ system licencjonowania prasy przynosi wiêcej szkód ni¿ po¿ytku i wystarczaj¹cym narzêdziem bêd¹ prawa powszechnie obowi¹zuj¹ce, dotycz¹ce znies³awienia osobistego i podburzaj¹cego2.
Wród mylicieli staj¹cych w obronie wolnoci s³owa mo¿na równie¿ wymieniæ Johna Lockea3, Alexisa de Tocquevillea4 i Johna Stuarta Milla5. To
w³anie Mill zaj¹³ siê istot¹ wolnoci, podczas gdy inni filozofowie liberalni
interesowali siê raczej jej przejawami, czyli tym, co obywatel móg³ bez ograniczeñ czyniæ i czego nie wolno mu by³o zabroniæ. Zdaniem Milla ka¿dy
cz³onek spo³eczeñstwa odpowiedzialny jest przed spo³eczeñstwem za tê czêæ
postêpowania, która dotyczy wy³¹cznie jego samego, ka¿dy bowiem ma suwerenn¹ w³adzê nad sob¹, nad swoim cia³em i umys³em6.
Powy¿sza zasada zosta³a uwzglêdniona w uchwalonym w 1776 r. dokumencie Bill of Rights of Wirginia State, który stanowi³ m.in.: wolnoæ przekazywania myli i opinii jest prawem najcenniejszym ka¿dego cz³owieka;
ka¿dy obywatel mo¿e mówiæ, pisaæ, wydawaæ swobodnie z wyj¹tkiem nadu¿ycia tej swobody w przypadkach okrelonych prawem. 26 sierpnia 1789 r.
1 Zob. J. Milton, Areopagitica. Mowa do Parlamentu Angielskiego w obronie wolnoci
druku, Znak 1993, nr 6, s. 4855; T. Goban-Klas, Prekursorzy liberalnej koncepcji prasy,
Zeszyty Prasoznawcze 1990, nr 1, s. 45.
2 M. Urbañczyk, Granice wolnoci s³owa. Ze studiów nad koncepcjami klasyków liberalnej
filozofii, Czasopismo Prawno-Historyczne 2006, nr 1, s. 31.
3 Zob. J. Locke, List o tolerancji, Warszawa 1963.
4 Zob. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. I i II, Warszawa 1996.
5 Zob. J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolnoci, Warszawa 2005.
6 K. Pyclik, Liberalna koncepcja prawa podmiotowego wolnoci sumienia i wyznania.
Cz. 1, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegl¹d Prawa i Administracji 2001, nr 47, s. 200201.
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powtórzy³a te sformu³owania francuska Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela, wywodz¹c m.in. wolnoæ s³owa z prawa natury. Z kolei 5 stycznia
1791 r. polski Sejm Czteroletni uchwali³ Prawa Kardynalne Niewzruszone,
których art. XI stanowi³: g³os wolny ka¿demu obywatelowi, nawet nie na
zjazdach publicznych tudzie¿ myli lub zdania swego, czy to pismem czy
drukiem wydane, a to z podpisem imienia swego, waruje siê, bez potrzeby
zezwolenia aprobacji, s³owem: bez ¿adnej pod jakimkolwiek nazwiskiem7.
Ponadto zliberalizowano wówczas cenzurê wieck¹, jednoczenie respektuj¹c
prawo do cenzurowania pism teologicznych Kocio³a katolickiego. Zniesiono
te¿ przywileje wydawnicze, dotycz¹ce zarówno zak³adania drukarñ, jak
i wydawania okrelonych dzie³, w tym monopole prasowe, powszechn¹ ochron¹ prawn¹ objêto natomiast dzie³a pimiennicze jako przedmiot w³asnoci
autorskiej i wydawniczej, co stanowi³o nowoæ8.
W Rzeczypospolitej szlacheckiej wolnoæ s³owa obejmowa³a dwa aspekty
¿ycia publicznego: pierwszym by³a ochrona interesu ogólnego, czyli pañstwa,
jego instytucji i religii panuj¹cej; drugim ochrona dobrego imienia, czyli osób
prywatnych. W zale¿noci wiêc od tego, czyje dobro zosta³o naruszone i w jaki
sposób, cigano je z urzêdu jako przestêpstwo publiczne b¹d te¿, na podstawie oskar¿enia prywatnego, jako przestêpstwa prywatne. Ponadto niektóre
z tych przestêpstw traktowano jako kryminalne, tj. zagro¿one karami uznawanymi za surowsze (mieræ, obciêcie cz³onków, ch³osta, infamia, czyli utrata
czci powoduj¹ca mieræ cywiln¹) oraz pó³kryminalne, skutkuj¹ce karami pieniê¿nymi i niehañbi¹cymi karami pozbawienia wolnoci w postaci zamkniêcia w wie¿y9.
Po raz pierwszy przepisy prawne dotycz¹ce ochrony wolnoci s³owa
w Polsce porozbiorowej zosta³y okrelone w dekrecie Naczelnika Pañstwa
z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych10.
Obowi¹zywa³ on na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego11, za na pozosta³ych
terenach funkcjonowa³y ustawy prasowe pañstw zaborczych12, a mianowicie:
w by³ym zaborze austriackim  ustawa prasowa z dnia 17 grudnia 1862 r.13,
7

s. 9.

Cyt. za W. Pisarek, Wolnoæ s³owa a wolnoæ prasy, Zeszyty Prasoznawcze 2002, nr 12,

8 J. Szczepaniec, Sejm Wielki wobec zagadnieñ cenzury i wolnoci s³owa, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991, nr 31, s. 183; Zob. J. Tazbir, Staropolskie granice
swobody s³owa i czynu, Odra 1992, nr 12, s. 2429.
9 Z. Naworski, Wolnoæ s³owa w Rzeczpospolitej szlacheckiej i jej prawne ograniczenia,
Gdañskie Studia Prawnicze 2006, nr 15, s. 451.
10 Dekret Naczelnika Pañstwa z dnia 2 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych (Dz.Pr.P.P. nr 14, poz. 186).
11 Zob. A. Marczewski, Prawodawstwo prasowe w Polsce odrodzonej, Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej 1923, nr 42, s. 4.
12 Zob. J. Nowotny, Prawo prasowe, Przegl¹d Prawa i Administracji 1918, nr 12,
s. 186213; nr 57, s. 348369.
13 Zob. J. Rosenblatt, Reforma prawa prasowego, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
1900, nr 1/2, s. 72104.
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w by³ym zaborze pruskim  ustawa prasowa z dnia 7 maja 1874 r.14 Dopiero
10 maja 1927 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyda³ rozporz¹dzenie
o prawie prasowem15. Rozporz¹dzenie to sta³o siê przedmiotem obrad sejmu
i zosta³o uchylone, dlatego te¿ rz¹d nie og³osi³ tej uchwa³y w Dzienniku
Ustaw. Jednak¿e przepisy te obowi¹zywa³y bezprawnie do lutego 1930 r.,
kiedy rz¹d K. Bartla zdecydowa³ siê na og³oszenie uchylenia tego rozporz¹dzenia16, co spowodowa³o przywrócenie mocy tymczasowych oraz zaborczych
przepisów prasowych17. Wreszcie 21 listopada 1938 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyda³ rozporz¹dzenie z moc¹ ustawy  Prawo prasowe18.
Po II wojnie wiatowej zaczêto zastanawiaæ siê nad ca³ym ustawodawstwem przedwojennym w kontekcie zmian ustrojowych i spo³ecznych19. Co
prawda prawo prasowe z 1938 r. nie zosta³o uchylone ¿adnym aktem prawnym, ale nie uznawano wtedy Konstytucji kwietniowej20, traktuj¹c j¹ jako
bezprawn¹. Wy³oni³o siê wówczas zagadnienie obowi¹zywania tego prawa21.
Kwesti¹ t¹ zajêli siê J. Litwin22, Z. Papierkowski23, B. Michalski24 i K. Stê14

T. Kur, Teoria i praktyka ustaw o wolnoci prasy w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Prasoznawstwo 1956, nr 2, s. 262; M. Szulczewski, Ustawodawstwo
prasowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego. Prasoznawstwo 1956, nr 2, s. 252.
15 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie
prasowem (Dz.U. nr 45, poz. 398 z pón. zm.). Zob. te¿ rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 28 maja 1927 r. w sprawie wykonania rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowem (Dz.U. nr 49, poz. 442); H. Lieberman,
Perypetie dekretu prasowego, Palestra 1928, nr 1, s. 1-2; A. Lutwak, Rysy charakteru tzw.
dekretów prasowych z dnia 10 maja 1927 roku, G³os Prawa 1927, nr 56, s. 185186;
A. Marczewski, Polskie prawo prasowe. Stan dotychczasowy i nowa ustawa, Gazeta Administracji i Policja Pañstwowej 1927, nr 5, s. 407408; W. Wolter, Kilka uwag o prawie prasowym,
Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej 1928, nr 7, s. 1415.
16 Zarz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie
og³oszenia uchwa³y Sejmu uchylaj¹cej rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 maja 1927 r. (Dz.U. nr 13, poz. 92). Zob. T. Molkner, Uchylenie dekretu prasowego,
G³os Adwokatów 1930, nr VVI, s. 194200; W. Czapiñski, Prawo prasowe, Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej 1930, nr 17, s. 89.
17 F. Ryszka (red.), Historia pañstwa i prawa Polski 1918-1939. Czêæ I  Prawo prasowe,
Warszawa 1962, s. 253254.
18 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z moc¹ ustawy z dnia 21 listopada 1938 r.
 Prawo prasowe (Dz.U. nr 89, poz. 608).
19 Por. S. Rozmaryn, Polskie prawo pañstwowe, Warszawa 1949, s. 149 i n.; Z. Fenichel,
Nie uchylone, a jednak nie obowi¹zuj¹ce ustawy, Pañstwo i Prawo 1947, nr 1, s. 54;
A. Bachrach, J. Marowski, Z zagadnieñ praworz¹dnoci, Nowe Prawo 1955, nr 5, s. 8.
20 Zob. J. Czerwiñski, Wolnoæ prasy w wietle nowej konstytucji, GSW 1935, nr 2526,
s. 368369.
21 K. Stêpiñska, Czy nowe prawo prasowe jest potrzebne?, Prasa Polska 1959, nr 10, s. 4
i n.; M. Szulczewski, Prawo prasowe stare czy przestarza³e?, Prawo i ¯ycie 1965, nr 23, s. 2;
Cz. Przymusiñski, Jeszcze o sprostowaniu, Prawo i ¯ycie 1960, nr 2, s. 4.
22 J. Litwin, W sprawie mocy obowi¹zuj¹cej niektórych ustaw przedwojennych, Palestra
1957, nr 3, s. 25.
23 Z. Papierkowski, Czy prawo prasowe obowi¹zuje?, Palestra 1957, nr 3, s. 45.
24 B. Michalski, Obowi¹zywanie dekretu prasowego z 1938 roku  problem kontrowersyjny,
Pañstwo i Prawo 1966, nr 45, s. 702703.
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piñska25. Ówczesne orzeczenia s¹dów potwierdza³y obowi¹zywanie przedwojennych przepisów prasowych26, za wyj¹tkiem przepisów karnych dekretu
prasowego, które straci³y sw¹ moc wraz z wejciem w ¿ycie w 1970 r. przepisów wprowadzaj¹cych kodeks karny27. Wszelkie próby kodyfikacji prawa
prasowego podejmowane w tym czasie okaza³y siê nieudane28.
W okresie PRL media poddano bardzo silnej kontroli pañstwowej29
i partyjnej30, a wiêkszoæ dzienników i czasopism by³a wydawana przez RSW
Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch, której g³ównym udzia³owcem by³a Polska Zjednoczona Partia Robotnicza31. W konsekwencji stanowiska sekretarzy redakcji
obsadzano ludmi z nomenklatury32. Podobna sytuacja panowa³a w radiofonii i telewizji33 .
Dopiero wraz z powstaniem NSZZ Solidarnoæ34 rozpoczêto dyskusjê
o cenzurze i zainspirowano inicjatywy legislacyjne w zakresie funkcjonowania prasy35. Jednak jedynym uchwalonym wtedy aktem normatywnym by³a
ustawa o kontroli prasy, publikacji i widowisk36. Potem opozycja zmuszona
25
26

K. Stêpiñska, Poszukajmy w³aciwych rozwi¹zañ, Prasa Polska 1960, nr 1, s. 56.
Zob. J. Bafia, K. K¹kol, K. Koniewski, J. Sawicki, K. Stêpiñska, I. Tar³owska, Prawo
do sprostowania a obowi¹zek prasy (dyskusja), Prawo i ¯ycie 1959, nr 21, s. 3.
27 Art. V § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce kodeks karny
(Dz.U. nr 13, poz. 95 z pón. zm.). Zob. B. Kunicka-Michalska, Problemy prasy w projekcie
kodeksu karnego 1968 roku, Prasa Polska 1968, nr 11, s. 12-15; B. Kunicka-Michalska, Przestêpstwa prasowe w nowym kodeksie karnym, Zeszyty Prasoznawcze 1969, s. 519.
28 Zob. B. Michalski, Podstawowe problemy kodyfikacji prawa prasowego, Prasa Polska
1968, nr 10, s. 812; Z prac nad projektem ustawy prasowej O prawach i obowi¹zkach prasy,
Kwartalnik Prasoznawczy 1958, nr 3, s. 99102.
29 Kontrolê cenzuraln¹ wykonywa³ G³ówny Urz¹d Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
 zob. Dekret z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu G³ównego Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk (Dz.U. nr 34, poz. 210 z pón. zm.).
30 Zob. szerzej B. Fija³kowska, Partia wobec religii i Kocio³a w PRL, t. I, Olsztyn 1999;
eadem, Partia wobec religii i Kocio³a w PRL, t. II, cz. 1-2, Olsztyn 20002001.
31 B. Michalski, Odpowiedzialnoæ cywilna dziennikarza, Materia³y OBP (do u¿ytku wewnêtrznego), Kraków 1969, s. 6; I. Dobosz, Procesy prasowe w Polsce w latach 19601975,
Kraków 1979, s. 47 i n. (recenzja: M. P³achta, Nowe Prawo 1980, nr 78, s. 196201).
32 A. Karpowicz, Prawo prasowe  charakterystyka g³ównych za³o¿eñ, Monitor Prawniczy
1995, nr 8, s. 230.
33 I. Dobosz, Rozwój ustawodawstwa prasowego w Polsce w latach 19811993. Perspektywy legislacyjne, Zeszyty Prasoznawcze 1994, nr 12, s. 83; S. Pi¹tek, Problemy ustawowej
regulacji radiofonii i telewizji, Pañstwo i Prawo 1990, nr 1, s. 102103.
34 Zob. B. Garlicki, Charakter prawny Porozumieñ Gdañskich, Pañstwo i Prawo 1981,
nr 1, s. 313.
35 J. Barta, I. Dobosz, Spo³eczny projekt prawa prasowego przygotowany przez Spo³eczn¹
Radê Legislacyjn¹, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1993, nr 3, s. 357358; I. Dobosz, Prawne
uregulowanie dzia³alnoci rodków przekazu w Polsce a potrzeba nowej kodyfikacji kodyfikacji
prawa prasowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego. Praca z Wynalazczoci
i Ochrony W³asnoci Intelektualnej 1980, nr 23, s. 121133; P. Dubiel, Prace nad ustaw¹
prasow¹, Zeszyty Prasoznawcze 1981, nr 3, s. 157.
36 Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz.U. nr 20, poz. 99
z pón. zm.). Zob. te¿ uchwa³a Rady Pañstwa z dnia 17 wrzenia 1981 r. w sprawie siedzib
i terytorialnego zasiêgu dzia³ania okrêgowych urzêdów kontroli publikacji i widowisk (Dz.U. nr 24,
poz. 125); uchwa³a Rady Pañstwa z dnia 17 wrzenia 1981 r. w sprawie regulaminu sprawowania
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by³a dzia³aæ w podziemiu, za w³adze pañstwowe powoli, choæ konsekwentnie prowadzi³y prace legislacyjne37. W okresie stanu wojennego i tu¿ po
nim uchwalone zosta³y ustawy: o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej (14 grudnia 1982)38, o Polskiej Agencji Prasowej (28 lipca 1983)39, Prawo
prasowe (26 stycznia 1984)40 oraz ca³y szereg rozporz¹dzeñ wykonawczych41.
Prawo prasowe uwzglêdnia³o niektóre propozycje konkurencyjnych projektów ustaw (obywatelskich)42, które przedstawili B. Michalski oraz spo³eczna
komisja dzia³aj¹ca w Krakowie43.
Z kolei ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o ³¹cznoci44 przyznawa³a
pañstwu monopol w zakresie radiofonii i telewizji, a tak¿e kolporta¿u prasy.
Dziedzinê zwi¹zan¹ z filmem uregulowa³a ustawa z dnia 16 lipca 1987 r.
o kinematografii45. Taki stan rzeczy trwa³ do 1989 r., do wyborów czerwcowych, kiedy to dzia³acze opozycji wygrali wybory do Senatu RP (99 miejsc na
100) oraz uzyskali znacz¹c¹ liczbê mandatów w Sejmie. Od tego momentu
rozpoczêto rozbijaæ monopol pañstwa w zakresie prasy. Zlikwidowano cenzurê prewencyjn¹46, a po uchwaleniu ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o likwidakontroli publikacji i widowisk (Dz.U. nr 24, poz. 126 z pón. zm.); uchwa³a Rady Pañstwa z dnia
17 wrzenia 1981 r. w sprawie nadania statutu G³ównemu Urzêdowi Kontroli Publikacji i Widowisk oraz okrêgowym urzêdom kontroli publikacji i widowisk (MP nr 25, poz. 217 z pón. zm.).
Warto te¿ zapoznaæ siê z krótkim komentarzem B. Michalskiego, Nowa ustawa o kontroli publikacji i widowisk oraz prawo prasowe stanu wojennego, Prasa Techniczna 1981, nr 6, s. 1214.
37 Por. I. Dobosz, Polskie prawo prasowe, [w:] G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep
(red.), Media i dziennikarstwo w Polsce 19891995, Kraków 1996, s. 175.
38 Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy pañstwowej i s³u¿bowej (Dz.U.
nr 40, poz. 271 z pón. zm.).
39 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. nr 44, poz. 202). Zob.
te¿ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 5 wrzenia 1983 r. w sprawie praw i obowi¹zków
oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. nr 56, poz. 250
z pón. zm.).
40 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 z pón. zm.).
Istnia³ te¿ w tym czasie konkurencyjny projekt ustawy o prawie prasowym B. Michalskiego
(maszynopis powielany na prawach rêkopisu  Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1982); zob. te¿ idem, Kodeks dla prasy, Gazeta Prawnicza 1984 nr 6,
s. 1, 4; idem, O kodyfikacji prawa prasowego  kilka refleksji, Prawo i ¯ycie 1980, nr 45, s. 35;
idem, Prawo prasowe w praktyce. Czekaj¹c na kropkê nad i, Rzeczpospolita 1985, nr 23, s. 6.
41 Np. rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1984 r. w sprawie zakresu
dzia³ania oraz trybu powo³ywania i dzia³ania Rady Prasowej (Dz.U. nr 40, poz. 214); rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie trybu udostêpniania prasie informacji
oraz organizacji i zadañ rzeczników prasowych w urzêdach organów administracji publicznej
(Dz.U. nr 40, poz. 209); rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie rozg³oni
oraz tele- i radiowêz³ów zak³adowych (Dz.U. nr 40, poz. 210); rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 1984 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania zezwoleñ, rejestracji
i kontroli przedsiêbiorstw oraz zak³adów i urz¹dzeñ poligraficznych (Dz.U. nr 40, poz. 213).
42 Zob. J. Barecki, Nad projektem prawa prasowego, Prasa Polska 1983, nr 2, s. 2426.
43 B. Michalski, Prace Kodyfikacyjne 19181981. Prawo prasowe, Prasa Polska 1983, nr 2,
s. 24.
44 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o ³¹cznoci (Dz.U. nr 54, poz. 275 z pón. zm.).
45 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U. nr 22, poz. 127 z pón. zm.).
46 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli publikacji i widowisk,
zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie ustawy  Prawo prasowe (Dz.U. nr 29, poz. 173).
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cji RSW Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch47 przekazano szereg tytu³ów wydawcom
reprezentuj¹cym rozmaite opcje polityczne. Nowa ustawa z dnia 23 listopada
1990 r. o ³¹cznoci48 znios³a monopol pañstwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Nieco wczeniej, bo w 1988 r., zniesiono wy³¹cznoæ pañstwa w zakresie kolporta¿u49, natomiast nowe prawo celne z dnia 28 grudnia 1989 r.50
doprowadzi³o do uchylenia przepisów zabraniaj¹cym wwozu do Polski niewygodnych dla w³adz ksi¹¿ek i czasopism. Uregulowana zosta³a wreszcie mo¿liwoæ tworzenia prywatnych stacji radiowych i telewizyjnych51. Przeprowadzenie tak wa¿nych przeobra¿eñ nie oznacza bynajmniej, i¿ przebudowano
ju¿ do koñca prawne ramy dzia³alnoci mediów52.
Prawo prasowe, które z trudem nad¹¿a za przeobra¿eniami w technice
przekazywania informacji, powoduje niema³e trudnoci nie tylko dla osób
pracuj¹cych w szeroko pojêtych rodkach masowej komunikacji, lecz tak¿e
dla zajmuj¹cych siê t¹ sfer¹ prawników53. Dlatego panuje powszechna zgoda
co do koniecznoci zmiany ustawy prasowej. Wród przygotowanych dotychczas projektów mo¿na wymieniæ: Prawo prasowe  ustawê o wolnoci prasy
autorstwa Unii Wolnoci54, Prawo prasowe autorstwa Polskiego Stronnictwa
Ludowego55, projekt ustawy o zmianie ustawy  Prawo prasowe autorstwa
Prawa i Sprawiedliwoci56, spo³eczny projekt prawa prasowego przygotowany przez Spo³eczn¹ Radê Legislacyjn¹57. Wszystkie te próby skoñczy³y siê
jednak niepowodzeniem.
Trudno zrozumieæ opór ustawodawcy przed zmian¹ obecnie obowi¹zuj¹cego prawa prasowego kszta³towanego w okresie stanu wojennego. Jeszcze
trudniej zrozumieæ tych dziennikarzy, którzy uwa¿aj¹, ¿e jakakolwiek zmia47 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spó³dzielni Wydawniczej
Prasa  Ksi¹¿ka  Ruch (Dz.U. nr 21, poz. 125 z pón. zm.).
48 Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o ³¹cznoci (tekst jedn. Dz.U. z 1995 r., nr 117, poz. 564
z pón. zm.).
49 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 41, poz. 324
z pón. zm.).
50 Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r.  Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 1994 r., nr 71, poz. 312
z pón. zm.).
51 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r.,
nr 253, poz. 2531 z pón. zm.).
52 Zob. te¿ J. Sobczak, Prawo prasowe w systemie polityczno-prawnym Rzeczypospolitej
(stan obecny i potrzeby zmian), [w:] J. Adamowski (red.), Media i dziennikarstwo na prze³omie
wieków, Warszawa 1998, s. 7077.
53 J. Sobczak, Prawo rodków masowej informacji, Toruñ 1999, s. 21.
54 Projekt ustawy Prawo prasowe  ustawa o wolnoci prasy autorstwa Unii Wolnoci
 II kadencja Sejmu RP (druk nr 905).
55 Projekt ustawy  Prawo prasowe autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego  III kadencja Sejmu RP (druk nr 443).
56 Projekt ustawy o zmianie ustawy  Prawo prasowe autorstwa Prawa i Sprawiedliwoci
 VI kadencja Sejmu RP (druk nr 845).
57 Spo³eczny projekt prawa prasowego przygotowany przez Spo³eczn¹ Radê Legislacyjn¹,
Kwartalnik Prawa Prywatnego 1993, nr 3, s. 357373.
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na tego prawa mo¿e pos³u¿yæ ustawodawcy do ograniczenia wolnoci prasy.
Taki stan rzeczy dziwi tym bardziej, ¿e nikomu z wy¿ej wymienionych nie
przeszkadza okrelenie w tej ustawie naszego pañstwa jako Polska Rzeczypospolita Ludowa.

Summary
Legal origins of freedom of speech in Poland
Key words: human rights, citizen rights, freedom of speech, press law.

This article an author undertook a possibility to bring closer the history
of the development of the concept of freedom of speech, starting from its
classical defence in the famous pamphlet Areopagitica J. Milton, through the
works of J. Locke, A. de Tocqueville and J.S. Mill, and ending with the basic
acts (constitutional), and other normative acts in force in I and II Republic
of Poland (Rzeczpospolita), Peoples Republic of Poland and the subsequent
III Republic of Poland (Rzeczpospolita).
This article provides insight into the way of evaluating the protection of
freedom of speech in the world and in Poland and enables to understand the
essence and meaning of the protection of that freedom.
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Glosy
Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu z dnia 27 maja 2010 r.,
II SA/Wr 89/10.
Dopuszczenie organizacji ekologicznej do udzia³u w postêpowaniu nie wymaga wydania postanowienia. Organ prowadz¹cy postêpowanie wydaje postanowienie jedynie w przypadku odmowy dopuszczenia organizacji do udzia³u w sprawie.
Skoro wy³¹czenia pewnej kategorii podmiotów od udzia³u w postêpowaniu administracyjnym nie mo¿na domniemywaæ, gdy¿ mo¿e
to mieæ miejsce tylko wówczas, gdy przepis prawa wyranie tak
stanowi, nale¿y przyj¹æ, ¿e w tych kategoriach spraw, w których
ustawodawca przewidzia³ mo¿liwoæ udzia³u spo³eczeñstwa, bêdzie
mog³a uczestniczyæ tylko ta grupa organizacji spo³ecznych, które
bêd¹ mog³y byæ uznane za organizacje ekologiczne. Natomiast
w pozosta³ych kategoriach spraw bêd¹ mog³y uczestniczyæ na ogólnych
zasadach, po spe³nieniu wymagañ wynikaj¹cych z art. 31 § 1 k.p.a.,
wszystkie organizacje spo³eczne.
Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 maja 2010 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia A. na decyzjê Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w J. z dnia
17 grudnia 2009 r. nr... w przedmiocie umorzenia postêpowania odwo³awczego
w sprawie rodowiskowych uwarunkowañ zgody na realizacjê przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie stacji paliw: I. uchyla zaskar¿on¹ decyzjê [...].

Uzasadnienie
Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu przez Stowarzyszenie A. w K.  powo³ywane dalej jako:
Stowarzyszenie  jest decyzja Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w J. z dnia 17 grudnia 2009 r. nr... umarzaj¹c¹ postêpowanie odwo³awcze
wszczête odwo³aniem z³o¿onym przez stronê skar¿¹c¹ od wydanej przez
Burmistrza K. na rzecz J. C. decyzji z dnia 22 padziernika 2009 r. stwierdzaj¹c¹ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziê-

290

Glosy

cia polegaj¹cego na budowie stacji paliw w K. przy ul. W., na dzia³ce nr...,
obrêb K. [...].
Wydanie zaskar¿onej decyzji poprzedzi³o postêpowanie wszczête na
wniosek J. C. z dnia 23 marca 2009 r. W trakcie prowadzonego postêpowania
pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. Stowarzyszenia A., powo³uj¹c siê na art.
31 § 1 pkt 2 k.p.a., zwróci³o siê o dopuszczenie organizacji spo³ecznej do
udzia³u w postêpowaniu w charakterze podmiotu na prawach strony. Postanowieniem z dnia 30 wrzenia 2009 r. nr..., powo³uj¹c w podstawie prawnej
orzeczenia art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. nr 199,
poz. 1227, z pón. zm.; powo³ywanej dalej jako: u.o.o..) oraz art. 31 § 1
pkt 2 oraz § 2 k.p.a. Burmistrz K. dopuci³ Stowarzyszenie do udzia³u
na prawach strony w prowadzonym postêpowaniu administracyjnym.
W tak kszta³tuj¹cym siê stanie sprawy decyzj¹ z dnia 22 padziernika 2009 r.
Burmistrz K. na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwi¹zku
z art. 84 i art. 85 ust. 1 u.o.o.. stwierdzi³ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko dla objêtego wnioskiem przedsiêwziêcia.
[...] Rozpatruj¹c wniesione odwo³anie, Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w J., powo³uj¹c siê na art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. oraz art. 44 ust. 1, art. 59
i art. 79 ust. 1 u.o.o.., decyzj¹ z dnia 17 grudnia 2009 r. umorzy³o postêpowanie odwo³awcze z uwagi na brak posiadania przez Stowarzyszenie legitymacji procesowej do kwestionowania wydanej w sprawie decyzji. Rozwa¿aj¹c
zagadnienie dotycz¹ce mo¿liwoci wyst¹pienia Stowarzyszenia w charakterze strony w postêpowaniu zakoñczonym decyzj¹ z dnia 22 padziernika
2009 r., organ odwo³awczy zwróci³ uwagê, ¿e zgodnie z art. 44 u.o.o.. organizacje ekologiczne, które powo³uj¹c siê na swoje cele statutowe, zg³osz¹ chêæ
uczestniczenia w okrelonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, uczestnicz¹ w nim na prawach strony. Ponadto organ odwo³awczy
wskaza³, ¿e zgodnie z brzmieniem art. 79 ust. 1 u.o.o.. przed wydaniem
decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach organ w³aciwy do jej wydania
obowi¹zany jest zapewniæ mo¿liwoæ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu,
w ramach którego przeprowadza siê ocenê oddzia³ywania na rodowisko.
W oparciu o cytowane przepisy organ odwo³awczy przyj¹³, ¿e w sprawach,
w których nie jest przeprowadzana ocena oddzia³ywania na rodowisko, spo³eczeñstwo nie uczestniczy, a wiêc mo¿liwoæ udzia³u organizacji ekologicznej
zosta³a wy³¹czona [...].
Skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego na powy¿sz¹ decyzjê,
dzia³aj¹c przez swojego pe³nomocnika, z³o¿y³o Stowarzyszenie. Zaskar¿onej
decyzji skar¿¹ce Stowarzyszenie zarzuci³o:
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 naruszenie art. 8 k.p.a. w zwi¹zku z art. 31 § 1 i 2 k.p.a. poprzez prowadzenie postêpowania w sposób naruszaj¹cy zaufanie do organu administracyjnego [...];
 naruszenie art. 7 k.p.a. poprzez prowadzenie postêpowania administracyjnego w sposób naruszaj¹cy interes spo³eczny oraz interes obywateli [...];
 naruszenie art. 44 ust. 1 w zwi¹zku z art. 59 ust. 1 pkt 2 u.o.o.. poprzez
uznanie, ¿e Stowarzyszenie nie mo¿e uczestniczyæ w postêpowaniu w konsekwencji decyzji organu I instancji, i¿ brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddzia³ywania na rodowisko w zak³adanym przedsiêwziêciu
inwestycyjnym;
 naruszenie art. 79 u.o.o.. poprzez uznanie, ¿e Stowarzyszenie nie mo¿e
braæ udzia³u w ca³ym postêpowaniu, skoro organ I instancji decyzj¹ z dnia
22 padziernika 2009 r. stwierdzi³ brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzia³ywania na rodowisko;
 naruszenie art. 138 § 1 i 2 k.p.a. w zw. z art. 105 § 1 k.p.a. oraz art. 31 k.p.a.
poprzez niezasadne umorzenie postêpowania w sprawie, bez merytorycznego ustosunkowania siê do wniesionego odwo³ania [...].
W odpowiedzi na skargê Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w J. wnios³o o jej oddalenie, podtrzymuj¹c argumenty zawarte w zaskar¿onej decyzji.
Wojewódzki S¹d Administracyjny zwa¿y³, co nastêpuje:
[...] Rozpoznaj¹c sprawê w ramach tak zakrelonej kognicji, s¹d uzna³, ¿e
skarga jest uzasadniona, choæ nie wszystkie jej zarzuty nale¿y podzieliæ.
Przedmiotem kontroli s¹du w sprawie niniejszej by³a decyzja organu
II instancji umarzaj¹ca postêpowanie odwo³awcze wszczête odwo³aniem z³o¿onym przez Stowarzyszenie od decyzji organu I instancji stwierdzaj¹cej
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na rodowisko.
Zgodnie z art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a., postêpowanie odwo³awcze mo¿e
zakoñczyæ siê decyzj¹ o umorzeniu tego postêpowania, gdy sta³o siê ono
bezprzedmiotowe w rozumieniu treci art. 105 § 1 kodeksu. Z podmiotowym
aspektem bezprzedmiotowoci postêpowania odwo³awczego mamy do czynienia w sytuacji, gdy wnosz¹cy odwo³anie nie jest stron¹ w sprawie. [...] Kodeks postêpowania administracyjnego nie przyjmuje w¹sko pojêtej zasady
skargowoci i legitymacjê do wnoszenia rodków zaskar¿enia przyznaje nie
tylko stronie, ale i podmiotom na prawach strony, tj. organizacji spo³ecznej
i prokuratorowi.
[...] Wyartyku³owane w art. 31 k.p.a. zasady udzia³u organizacji spo³ecznych w postêpowaniu administracyjnym nie stoj¹ na przeszkodzie, aby
w przepisach o charakterze materialnym wprowadziæ mo¿liwoæ udzia³u organizacji spo³ecznych na odmiennych zasadach lub wrêcz wy³¹czyæ mo¿liwoæ udzia³u organizacji spo³ecznej na prawach strony. [...] Przypadek modyfikacji zasad kodeksowych udzia³u organizacji spo³ecznych w ogólnym
postêpowaniu administracyjnym wprowadzony zosta³ m.in. w art. 44 ustawy
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z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko, stosownie do którego treci organizacje ekologiczne, które powo³uj¹c siê na swoje cele statutowe, zg³osz¹ chêæ uczestniczenia w okrelonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa,
uczestnicz¹ w nim na prawach strony. Jednoczenie art. 44 ust. 1 u.o.o.. in
fine stanowi, ¿e art. 31 § 4 k.p.a. nie stosuje siê.
[...] Wprowadzona w art. 44 u.o.o.. modyfikacja zasad udzia³u organizacji spo³ecznych w postêpowaniach wymagaj¹cych udzia³u spo³eczeñstwa polega na tym, ¿e organizacje ekologiczne mog¹ zg³osiæ swój udzia³ na ka¿dym
etapie prowadzonego postêpowania administracyjnego [...]. W takiej sytuacji
podmiot, który zg³asza chêæ uczestniczenia w postêpowaniu, nie musi dodatkowo spe³niaæ warunków okrelonych w art. 31 k.p.a. Dopuszczenie organizacji ekologicznej do udzia³u w postêpowaniu nie bêdzie wymaga³o wydania
postanowienia. Organ prowadz¹cy postêpowanie wyda postanowienie jedynie
w przypadku odmowy dopuszczenia organizacji do udzia³u w sprawie. Modyfikacja zastosowania art. 31 k.p.a., któr¹ niesie za sob¹ art. 44 u.o.o..,
zosta³a ograniczona w wymiarze podmiotowym i przedmiotowym. W wymiarze podmiotowym przepis art. 44 u.o.o.. adresowany jest wy³¹cznie do organizacji ekologicznych rozumianych jako organizacje spo³eczne, których statutowym celem jest ochrona rodowiska (definicja ustawowa zawarta w art. 3
ust. 1 pkt 10 u.o.o..). Poza tym norma ta znajduje zastosowanie wy³¹cznie
w stosunku do kategorii spraw z zakresu ochrony rodowiska wymagaj¹cych
zagwarantowania udzia³u spo³eczeñstwa. Zgodnie z u.o.o.. udzia³ spo³eczeñstwa wymagany jest w tych wszystkich sprawach, w których w ramach
postêpowania o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjê planowanego przedsiêwziêcia przeprowadzana jest ocena oddzia³ywania na rodowisko. Ocenê oddzia³ywania na rodowisko przeprowadza siê dla przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko oraz przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, dla których ten obowi¹zek zosta³ stwierdzony w drodze postanowienia.
Przedstawiona regulacja nie przes¹dza jednak, wbrew stanowisku wyra¿onemu przez Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w J., o wy³¹czeniu udzia³u organizacji spo³ecznych z tych postêpowañ, w ramach których nie jest
prowadzona ocena oddzia³ywania na rodowisko. Art. 44 u.o.o.. w ust. 1 in
fine stanowi jedynie, ¿e w przypadku udzia³u organizacji ekologicznej
w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa nie stosuje siê art. 31
§ 4 k.p.a. nak³adaj¹cego na organ administracji obowi¹zek poinformowania
o prowadzonym postêpowaniu organizacji spo³ecznych.
[...] Podsumowuj¹c, skoro wy³¹czenia pewnej kategorii podmiotów od
udzia³u w postêpowaniu administracyjnym nie mo¿na domniemywaæ, gdy¿
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mo¿e to mieæ miejsce tylko wówczas, gdy przepis prawa wyranie tak stanowi, nale¿y przyj¹æ, ¿e w tych kategoriach spraw, w których ustawodawca
przewidzia³ mo¿liwoæ udzia³u spo³eczeñstwa, bêdzie mog³a uczestniczyæ tylko ta grupa organizacji spo³ecznych, które bêd¹ mog³y byæ uznane za organizacje ekologiczne. Natomiast w pozosta³ych kategoriach spraw bêd¹ mog³y
uczestniczyæ na ogólnych zasadach, po spe³nieniu wymagañ wynikaj¹cych
z art. 31 § 1 k.p.a., wszystkie organizacje spo³eczne [...].

Glosa
Glosowane orzeczenie zas³uguje w pe³ni na aprobatê. Sformu³owane
w nim tezy dotycz¹ dwóch istotnych i pozostaj¹cych ze sob¹ w zwi¹zku
zagadnieñ procesowych, odnosz¹cych siê do zró¿nicowanej pozycji prawnej
organizacji ekologicznej jako podmiotu na prawach strony w postêpowaniu
administracyjnym. W pierwszej kolejnoci dotycz¹ formy prawnej dopuszczenia organizacji do postêpowania wymagaj¹cego udzia³u spo³eczeñstwa.
W drugiej za wskazuj¹ na zasady uczestnictwa organizacji ekologicznej na
prawach strony w postêpowaniach niewymagaj¹cych udzia³u spo³eczeñstwa.
Na pocz¹tku nale¿y podkreliæ, ¿e glosowany wyrok odnosi siê do organizacji ekologicznej, której legalna definicja zosta³a zawarta w art. 3 pkt 10
ustawy o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko1. Zgodnie z jego treci¹, poprzez organizacjê ekologiczn¹ rozumie siê
organizacjê spo³eczn¹, której statutowym celem jest ochrona rodowiska.
Z kolei pojêcie organizacji spo³ecznej wynika z art. 5 § 2 pkt 5 kodeksu
postêpowania administracyjnego2 (dalej: k.p.a.), w krêgu którego znajduj¹
siê szeroko rozumiane organizacje: zawodowe, samorz¹dowe, spó³dzielcze
i inne organizacje spo³eczne. Ze wzglêdu jednak na ogólny charakter powy¿szej definicji, w doktrynie do istotnych cech decyduj¹cych o uznaniu okrelonego podmiotu za organizacjê spo³eczn¹ zalicza siê: (1) trwa³y cel o charakterze spo³ecznym, (2) oparcie dzia³alnoci organizacji na podstawie prawnej,
(3) uznanie jej przez pañstwo, (4) normy organizacyjne wi¹¿¹ wy³¹cznie jej
cz³onków, (5) obowi¹zek realizacji celów statutowych spoczywa wy³¹cznie na
cz³onkach organizacji3.
Definiuj¹c organizacjê ekologiczn¹, nale¿y zatem uznaæ, ¿e jest ona rodzajem organizacji spo³ecznej, która dzia³a w okrelonych ramach organiza1
2
3

Ustawa z dnia 3 padziernika 2008 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
B. Jaworska-Dembska, Pozycja organizacji spo³ecznych w kodeksie postêpowania administracyjnego, Pañstwo i Prawo 1980, nr 11, s. 57. Autorka do cech pomocniczych, dodatkowych zalicza natomiast: dobrowolnoæ oraz niezarobkowy charakter.
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cyjnych, na podstawie przepisów prawa i w granicach w nich okrelonych
oraz prowadzi dzia³alnoæ w zakresie ochrony rodowiska4. Samo za pojêcie
ochrony rodowiska zosta³o zawarte w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska5 i polega na podjêciu lub zaniechaniu dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub przywrócenie równowagi przyrodniczej. Poniewa¿ termin ten jest szeroko ujmowany, to podstaw¹
umo¿liwiaj¹c¹ organizacjom ekologicznym w³¹czenie siê do postêpowania powinno byæ uwzglêdnienie celów ochrony rodowiska zawartych w statucie
danej organizacji6.
W glosowanym wyroku wyranie zró¿nicowano podstawy prawne dzia³ania organizacji ekologicznej jako podmiotu na prawach strony wynikaj¹ce
z k.p.a. od tych rozwi¹zañ prawnych, które zosta³y zawarte w art. 44 u.o.o..
Otó¿ ogólne zasady dopuszczenia przez organ administracji publicznej organizacji spo³ecznej do udzia³u w postêpowaniu lub wszczêcia postêpowania na
jej wniosek, gdy organizacja spo³eczna nie legitymuje siê interesem prawnym7, zosta³y okrelone w art. 31 k.p.a. Organizacja spo³eczna mo¿e zatem
w sprawie dotycz¹cej innej osoby wystêpowaæ z ¿¹daniem: 1) wszczêcia
postêpowania, 2) dopuszczenia jej do udzia³u w postêpowaniu, je¿eli jest to
uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym
interes spo³eczny (§ 1). Organ administracji publicznej, uznaj¹c ¿¹danie organizacji spo³ecznej za uzasadnione, postanawia o wszczêciu postêpowania
z urzêdu lub o dopuszczeniu organizacji do udzia³u w postêpowaniu. Na
postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania lub dopuszczenia do
udzia³u w postêpowaniu organizacji spo³ecznej s³u¿y za¿alenie (§ 2).
Z art. 31 § 2 k.p.a. wynika, ¿e dopiero ³¹czne spe³nienie przes³anek przez
organizacjê spo³eczn¹ stanowi podstawê do wydania przez organ postanowienia o wszczêciu postêpowania z urzêdu lub o dopuszczeniu organizacji do
udzia³u w postêpowaniu. Z chwil¹ dorêczenia lub og³oszenia postanowienia
organizacja nabywa status podmiotu na prawach strony, a w zwi¹zku z tym,
4 K. Gruszecki, Komentarz do art. 44 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na rodowisko, [w:] K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia
3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko. Stan prawny na
dzieñ 15 listopada 2008 r., LEX; zob. tak¿e K. Gruszecki, Udzia³ organizacji ekologicznych
w postêpowaniu administracyjnym w sprawach ochrony rodowiska, Pañstwo i Prawo 2002,
nr 2, s. 91 oraz J. Niczyporuk, Organizacja ekologiczna w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, [w:] E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny (red.), Ocena modelu prawnego organizacji ochrony
rodowiska w Polsce i na S³owacji, Rzeszów 2012, s. 372 i nast.
5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.).
6 M. Górski (red.), Prawo ochrony rodowiska, Warszawa 2009, s. 132.
7 Organizacja spo³eczna, której interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie,
bêdzie stosownie do art. 28 k.p.a. stron¹ takiego postêpowania. Zob. szerzej na temat interesu
prawnego D. Ca³kiewicz, Interes prawny jako podstawa legitymacji procesowej strony w postêpowaniu administracyjnym, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 13, s. 8386.
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mo¿e skorzystaæ z takich samych praw procesowych, jakie przepisy ustawy
przyznaj¹ stronie8.
Z kolei zasady udzia³u organizacji ekologicznej w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa zosta³y zawarte w art. 44 u.o.o.. Zgodnie z ust.
1 ww. przepisu, organizacje ekologiczne, które powo³uj¹c siê na swoje cele
statutowe, zg³osz¹ chêæ uczestniczenia w takim postêpowaniu, uczestnicz¹
w nim na prawach strony. Przepisu art. 31 § 4 k.p.a. nie stosuje siê. Natomiast w art. 44 ust. 2 u.o.o.. ustawodawca przyzna³ organizacji ekologicznej
prawo do wniesienia odwo³ania od decyzji wydanej w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi
tej organizacji. Prawo do wniesienia odwo³ania przys³uguje tak¿e w przypadku, gdy organizacja nie bra³a udzia³u w okrelonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji.
Wniesienie odwo³ania jest wówczas równoznaczne ze zg³oszeniem chêci
uczestniczenia w takim postêpowaniu. W postêpowaniu odwo³awczym organizacja uczestniczy na prawach strony. Stosownie za do ust. 4 na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udzia³u w postêpowaniu organizacji ekologicznej s³u¿y za¿alenie.
W glosowanym wyroku przyjêto, ¿e dopuszczenie organizacji ekologicznej do udzia³u w postêpowaniu prowadzonym z udzia³em spo³eczeñstwa nie
wymaga wydania postanowienia. Jednak¿e oprócz argumentów podniesionych przez S¹d, w wyk³adni art. 44 u.o.o.. niezwykle wa¿ne jest wskazanie,
jakie kryteria zadecydowa³y o tak istotnej modyfikacji zasad udzia³u organizacji ekologicznej w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa. Jak
wynika z uzasadnienia ustawy9, przepisy o udziale spo³eczeñstwa w ochronie
rodowiska stanowiæ mia³y transpozycjê dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z 26 maja 2003 r., przewiduj¹cej udzia³ spo³eczeñstwa
w odniesieniu do sporz¹dzania niektórych planów i programów w zakresie
rodowiska oraz zmieniaj¹cej w odniesieniu do udzia³u spo³eczeñstwa i dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE
oraz wdra¿aæ postanowienia Konwencji o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoci w sprawach dotycz¹cych rodowiska, sporz¹dzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r.10
Natomiast w zwi¹zku z zarzutem Komisji Europejskiej dotycz¹cym nieprawid³owej transpozycji pojêcia zainteresowana spo³ecznoæ z art. 1 ust. 2 dyrek8 Zob. tak¿e: A. Wróbel, [w:] M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego, Komentarz. Bibliografia postêpowania administracyjnego za lata 19272005, Zakamycze, Kraków 2005, s. 1048; J. Jendroka, Uczestnicy na prawach strony w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 857, Prawo CXLIII, Wroc³aw
1985, s. 107.
9 Rz¹dowy projekt ustawy o udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na rodowisko, druk sejmowy nr 768/ VI kadencja Sejmu, Lex Omega.
10 Dz.U. z 2003 r., nr 78, poz. 706.
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tywy 85/337/EWG, rozszerzono zakres uprawnieñ przys³uguj¹cych organizacjom ekologicznym w postêpowaniu z udzia³em spo³eczeñstwa i postêpowaniu
w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko. Ustawodawca wzmocni³ pozycjê organizacji ekologicznych, przyjmuj¹c, ¿e zarówno strony postêpowania, jak
i organizacje ekologiczne musz¹ mieæ zagwarantowane takie same prawa11.
Skoro zatem zamierzeniem ustawodawcy by³o zrównanie pozycji procesowej organizacji ekologicznej z pozycj¹ procesow¹ strony tego postêpowania,
to ustawodawca nie powinien uzale¿niaæ udzia³u organizacji od w³adczego
rozstrzygniêcia organu w postaci wydania postanowienia o dopuszczeniu do
udzia³u w postêpowaniu. W art. 44 ust. 1 u.o.o.. ustawodawca wyranie
wskaza³, i¿ konsekwencj¹ zg³oszenia chêci uczestniczenia w okrelonym postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa jest uczestniczenie w nim
organizacji ekologicznej na prawach strony. W sposób dobitny zamierzenia
ustawodawcy zosta³y wyra¿one w ust. 2 art. 44 u.o.o.., w którym przyjêto, ¿e
samo zg³oszenie odwo³ania w postêpowaniu administracyjnym jest równoznaczne ze zg³oszeniem chêci uczestniczenia w takim postêpowaniu. Organ
wydaje postanowienie dopiero w przypadku odmowy dopuszczenia organizacji do udzia³u w sprawie, na co wyranie wskazuje art. 44 ust. 4 u.o.o..12
W glosowanym wyroku zwrócono jednoczenie uwagê, ¿e w zakresie
przedmiotowym modyfikacje art. 31 k.p.a. maj¹ zastosowanie wy³¹cznie do
postêpowañ prowadzonych z udzia³em spo³eczeñstwa. W pozosta³ych natomiast kategoriach spraw organizacje ekologiczne bêd¹ mog³y uczestniczyæ na
ogólnych zasadach, po spe³nieniu wymagañ wynikaj¹cych z art. 31 § 1
k.p.a.13 S³usznie zatem S¹d uzna³, ¿e organ odwo³awczy umarzaj¹c postêpowanie naruszy³ art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
b³êdnie bowiem przyjê³o, ¿e dokonana przez ustawodawcê w art. 44 u.o.o..
modyfikacja zasad kodeksowych udzia³u organizacji spo³ecznych mia³a na
celu pozbawienie mo¿liwoci uczestniczenia organizacji ekologicznych w postêpowaniach prowadzonych bez udzia³u spo³eczeñstwa.
11 Zob. tak¿e B. Draniewicz, Uczestnictwo organizacji ekologicznych w postêpowaniu. Glosa do wyroku WSA w Gdañsku z 24.02.2009 r. (II SA/Gd 906/08), Prawo i rodowisko 2009,
nr 2, s. 142; J. Jendroka, Nowa regulacja prawna dostêpu do informacji i udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz ocen oddzia³ywania na rodowisko, Prawo i rodowisko,
2008, nr 3, s. 134135.
12 Zob. tak¿e B. Rakoczy, Ustawa o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko.
Komentarz, Warszawa 2010, s. 118 i 122; K. Gruszecki, Udzia³ organizacji ekologicznych...,
s. 9697; A. Rotkiewicz, Pozycja jednostki w administracyjnych postêpowaniach pozakodeksowych reguluj¹cych problematykê ochrony rodowiska i udzia³u spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska, [w:] P. Krzykowski (red.), Dekodyfikacja postêpowania administracyjnego a ochrona
praw jednostki, Olsztyn 2013, s. 249-250.
13 Zob. tak¿e B. Draniewicz, Udzia³ organizacji ekologicznej w postêpowaniu niewymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa. Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 22 lipca 2010 r. (II SA/
Kr 272/10), Prawo i rodowisko 2010, nr 3, s. 110 i nast.
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Ponadto przyjêcie stanowiska organu odwo³awczego prowadzi³oby do sytuacji, w której mo¿liwoæ sprawowania kontroli spo³ecznej14 przez organizacje spo³eczne (w tym ekologiczne) zosta³aby wy³¹czona. Natomiast celem
procedury administracyjnej jest nie tylko stworzenie zasad dzia³ania organów dla prawid³owej realizacji norm prawa materialnego, lecz równie¿ stworzenie gwarancji maj¹cych na celu zabezpieczenie obywatela przed samowol¹
organów administracji15. W nauce prawa s³usznie wskazuje siê, ¿e: dopuszczenie organizacji spo³ecznej do tocz¹cego siê postêpowania, nawet jeli jej
cz³onkowie prowadz¹ dzia³alnoæ konkurencyjn¹ w stosunku do strony, jest
realizacj¹ tych celów. Organ powinien d¹¿yæ bowiem do zrównowa¿enia interesu publicznego (spo³ecznego) z interesem strony, co nale¿y rozumieæ w ten
sposób, i¿ decyzja koñcz¹ca postêpowanie powinna, stosownie do okolicznoci, uwzglêdniaæ oba te interesy (art. 7)16. Z tych zatem przyczyn, glosowane
tezy nale¿a³o zaakceptowaæ.
Agnieszka Rotkiewicz

14

Jak podnosi D. Ca³kiewicz, ustawodawca przyzna³ organizacji spo³ecznej okrelone
uprawnienia w postêpowaniu administracyjnym, które s³u¿¹ kontroli spo³ecznej. Aby jednak nie
dosz³o do nadmiernego rozszerzenia liczby podmiotów uczestnicz¹cych w sprawie innej osoby,
ustawodawca okreli³ jednoczenie warunki tego udzia³u. Zob. szerzej D. Ca³kiewicz, Uprawnienia organizacji spo³ecznej w postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym
w sprawach dotycz¹cych innych osób, Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 18, s. 26 i 31.
15 M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postêpowanie administracyjneogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2010, s. 2.
16 J. Chmielewski, Glosa do wyroku NSA z dnia 24 czerwca 2009 r., II OSK 1038/08, OSP
2011, nr 6, s. 472.
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Glosy
Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku z dnia 11 lipca 2012 r.,
II SA/Gd 211/12.
Je¿eli odwo³anie zosta³o wniesione po terminie, organ winien
wydaæ postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu. Dokonanie oceny w tym zakresie jest proste i ogranicza siê jedynie do
kwestii proceduralnej. Powinno zatem poprzedzaæ bardziej skomplikowan¹ ocenê przymiotu strony, która to ocena wymaga zastosowania przepisów prawa materialnego i wi¹¿e siê z koniecznoci¹
dokonywania ustaleñ faktycznych w sprawie. Natomiast brak jest
podstaw do uznania, i¿ organ nie ma kompetencji do stwierdzenia
uchybienia terminu do wniesienia odwo³ania, z uwagi na fakt, ¿e
skar¿¹cy nie by³ stron¹ prowadzonego postêpowania. Okolicznoæ ta
nie wy³¹cza oceny terminowoci wniesienia odwo³ania. Skoro osobie, która nie bra³a udzia³u w postêpowaniu, przyznano prawo do
wniesienia odwo³ania, jego badanie przez organ winno odpowiadaæ
przyjêtej dla tego rodka odwo³awczego procedurze. W toku tej procedury organ bada w pierwszej kolejnoci, czy odwo³anie wniesiono
w terminie.

Sentencja
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca 2012 r. sprawy ze skargi D.J. na postanowienie Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego z dnia 27 stycznia 2012 r. nr... w przedmiocie niedopuszczalnoci odwo³ania w sprawie rodowiskowych uwarunkowañ
zgody na realizacjê przedsiêwziêcia uchyla zaskar¿one postanowienie.

Uzasadnienie
Decyzj¹ z dnia 9 listopada 2011 r. nr... Burmistrz Miasta, na podstawie
art. 71, art. 72, art. 75, art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
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stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko
(Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), okreli³ dla Spó³ki A rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiêwziêcia dla przedsiêwziêcia polegaj¹cego na budowie stacji paliw p³ynnych z modu³em LPG oraz okrêgowej stacji kontroli
pojazdów .
Odwo³anie od powy¿szej decyzji wniós³ D.J., pominiêty w sprawie jako
strona, kwestionuj¹c miêdzy innymi odmowê uznania go za stronê postêpowania i brak dorêczenia decyzji.
Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2012 r. nr... Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze, na podstawie art. 127 § 2 k.p.a. w zw. z art. 17 pkt 1 i art. 134
k.p.a., stwierdzi³o niedopuszczalnoæ odwo³ania.
W uzasadnieniu organ wyjani³, ¿e w toku postêpowania organ pierwszej
instancji nie uzna³ D.J. za stronê [...]. Decyzjê dorêczono podmiotom uznanym przez organ za strony. Najpóniejsze dorêczenie decyzji jednej ze stron
postêpowania nast¹pi³o w dniu 18 listopada 2011 r., otwieraj¹c termin
14-dniowy na z³o¿enie odwo³ania, który up³yn¹³ w dniu 2 grudnia 2011 r.
Natomiast odwo³anie wp³ynê³o do organu pierwszej instancji w dniu 29 grudnia 2011 r., a wiêc gdy decyzja sta³a siê ju¿ ostateczna. Stwierdzono, ¿e
w sytuacji odwo³ania z³o¿onego przez osobê, która utrzymuje, ¿e jest stron¹,
ale nie by³a adresatem decyzji, postêpowanie administracyjne zmierza
przede wszystkim do weryfikacji przes³anki dopuszczalnoci jego rozpatrzenia. Organ wskaza³, ¿e zasadniczo w postêpowaniu odwo³awczym, jeli dochodzi do stwierdzenia, ¿e osoba ta nie ma interesu prawnego, postêpowanie
koñczy decyzj¹ o umorzeniu postêpowania odwo³awczego (art. 138 § 1 pkt 3
k.p.a.) b¹d w przeciwnym razie odwo³anie podlega rozpatrzeniu, mimo
wczeniejszego pominiêcia osoby jako strony. Podstawa do wydania decyzji
o umorzeniu postêpowania b¹d rozpatruj¹cej odwo³anie i przeprowadzenia
postêpowania odwo³awczego nie zachodzi jednak w wypadku z³o¿enia odwo³ania od decyzji ostatecznej. [...] Rozpatrzenie odwo³ania osoby nie bêd¹cej
stron¹ (utrzymuj¹cej i wywodz¹cej, ¿e ma interes prawny w byciu stron¹)
mo¿e nast¹piæ tylko, gdy z³o¿one zostanie w terminie odwo³awczym w³aciwym dla stron postêpowania, którym dorêczono decyzjê. [...] Stwierdzenie
przekroczenia terminu do z³o¿enia odwo³ania mo¿e dotyczyæ tylko adresatów
decyzji. [...] Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze uzna³o, ¿e skoro D.J. nie
by³ adresatem decyzji, brak by³o podstaw do orzekania decyzj¹ i weryfikacji
prawid³owoci stanowiska organu pierwszej instancji, gdy chodzi o uznanie
wnosz¹cego odwo³anie za stronê. [...] W tej sytuacji nale¿a³o stwierdziæ niedopuszczalnoæ rodka odwo³awczego, które to rozstrzygniêcie wyprzedza
orzekanie o przekroczeniu terminu do odwo³ania oraz o interesie prawnym
osoby nie bior¹cej udzia³u w postêpowaniu pierwszej instancji, jako strona.
Skargê na powy¿sz¹ decyzjê z³o¿y³ D.J., zarzucaj¹c naruszenie art. 124
§ 1 k.p.a. poprzez niepe³ne powo³anie podstawy prawnej wydanego postano-
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wienia  organ nie wskaza³ bowiem naruszonego przepisu prawa, który uzasadnia³by wydanie postanowienia na mocy art. 134 k.p.a., b³êdne zastosowanie art. 134 k.p.a. poprzez bezpodstawne stwierdzenie niedopuszczalnoci
odwo³ania, ra¿¹ce naruszenie art. 127 § 1 k.p.a. poprzez uznanie, i¿ termin
do wniesienia odwo³ania zacz¹³ skutecznie biec wzglêdem skar¿¹cego, pomimo braku dorêczenia mu decyzji oraz brak zastosowania art. 28 k.p.a., pomimo istnienia obowi¹zku organu II instancji do dokonania oceny w zakresie
istnienia interesu prawnego odwo³uj¹cego siê [...].
W odpowiedzi na skargê Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze wnios³o
o jej oddalenie, podtrzymuj¹c argumentacjê sformu³owan¹ w uzasadnieniu
zaskar¿onej decyzji.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku zwa¿y³, co nastêpuje:
[...] Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. strona postêpowania administracyjnego
mo¿e wnieæ odwo³anie od decyzji organu I instancji w terminie 14 dni od
dnia dorêczenia jej lub og³oszenia decyzji. W razie nieskorzystania przez
strony z odwo³añ w powy¿szym terminie, decyzja w myl art. 16 § 1 k.p.a.
staje siê ostateczna, niezale¿nie od tego, czy organ dorêczy³ lub og³osi³ j¹
wszystkim stronom.
W judykaturze i doktrynie przyjmuje siê, i¿ stronie, która bez w³asnej
winy nie bra³a udzia³u w postêpowaniu i dowiedzia³a siê o wydaniu decyzji,
gdy ta by³a ju¿ ostateczna, przys³uguje wniosek o wznowienie postêpowania
na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. Taka droga obrony interesu prawnego
przez stronê pozbawion¹ udzia³u w postêpowaniu zapewnia jej poszanowanie
zasady dwuinstancyjnoci, wznowienie postêpowania otwiera bowiem przed
stron¹ ponownie postêpowanie przed organem I instancji, gwarantuj¹c
udzia³ w tym postêpowaniu, a nastêpnie w postêpowaniu odwo³awczym
(vide: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 566).
Nadto w orzecznictwie s¹dów administracyjnych dopuszczono mo¿liwoæ
wniesienia odwo³ania przez osobê, która twierdzi, ¿e jest stron¹ postêpowania administracyjnego, a która nie bra³a udzia³u w postêpowaniu administracyjnym i której organ nie dorêczy³ i nie og³osi³ decyzji, a o jej wydaniu
dowiedzia³a siê z innych róde³, przy czym odwo³anie takie mo¿e byæ wniesione w terminie liczonym od dnia dorêczenia decyzji stronie, która bra³a udzia³
w postêpowaniu. W przypadku wieloci stron postêpowania termin do wniesienia odwo³ania rozpocznie bieg dla strony pominiêtej w postêpowaniu od
daty ostatniego dorêczenia.
Z okolicznoci sprawy wynika³o, i¿ odwo³anie zosta³o w niniejszej sprawie wniesione po liczonym w powy¿szy sposób terminie [...]. Skar¿¹cy we
wniesionym odwo³aniu powo³a³ siê na fakt jego niezawinionego braku udzia³u w postêpowaniu. Skoro ochrona uprawnieñ osoby maj¹cej status strony
postêpowania administracyjnego, a pominiêtej w tym postêpowaniu, co do
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zasady, odbywa siê poprzez wniesienie podania o wznowienie postêpowania,
organ administracji winien w niniejszej sprawie w pierwszej kolejnoci rozwa¿yæ, czy odwo³anie strony, która usi³uje wzruszyæ decyzjê ostateczn¹ nie
stanowi podania o wznowienie postêpowania, a je¿eli jego treæ nie dawa³a
podstaw do takiej oceny, pouczyæ j¹ o tym trybie postêpowania, umo¿liwiaj¹cym ochronê jej praw [...]. Organ odwo³awczy zaniecha³ w niniejszej sprawie
dokonania takiego pouczenia. Stanowi to naruszenie art. 9. k.p.a., przewiduj¹cego zasadê obowi¹zku udzielania informacji faktycznej i prawnej [...]
Niezale¿nie od powy¿szego wskazaæ nale¿y, i¿ wydane postanowienie
narusza treæ art. 134 k.p.a. Zaskar¿onym postanowieniem organ odwo³awczy
stwierdzi³ niedopuszczalnoæ wniesienia odwo³ania na podstawie art. 134 k.p.a.
Art. 134 k.p.a. stanowi, i¿ organ odwo³awczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalnoæ odwo³ania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwo³ania. Z treci tego uregulowania wynika, i¿ niedopuszczalnoæ odwo³ania i uchybienie terminu do wniesienia odwo³ania s¹ odrêbnymi
instytucjami proceduralnymi (vide: wyrok NSA z dnia 10 listopada 1998 r.,
III SA 898/97, Lex nr 35125). Przes³anki wydania postanowienia o niedopuszczalnoci odwo³ania i postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia
odwo³ania s¹ roz³¹czne. Organ odwo³awczy wydaje postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwo³ania w razie wniesienia przez
stronê odwo³ania z uchybieniem terminu, a postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalnoæ odwo³ania w razie niedopuszczalnoci odwo³ania z przyczyn
przedmiotowych (np. w przypadku wy³¹czenia mo¿liwoci wniesienia rodka
odwo³awczego) lub podmiotowych (np. w sytuacji braku zdolnoci do czynnoci
prawnych osoby wnosz¹cej odwo³anie). Zatem wniesienie odwo³ania po terminie nie mo¿e stanowiæ podstawy stwierdzenia niedopuszczalnoci odwo³ania
(vide: wyrok NSA z dnia 17 czerwca 1998 r., I SA/Lu 602/97, Lex nr 34310).
Ocena braku przymiotu strony odwo³uj¹cego siê nastêpuje, zgodnie
z przyjêtym w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym stanowiskiem, decyzj¹
o umorzeniu postêpowania, po zbadaniu interesu prawnego wnosz¹cego odwo³anie. Zawarte w zaskar¿onym postanowieniu stanowisko, i¿ w niniejszej
sprawie brak by³o podstaw do orzekania decyzj¹ o umorzeniu postêpowania
z uwagi na z³o¿enie odwo³ania po terminie, jest s³uszne. Je¿eli odwo³anie
zosta³o wniesione po terminie, organ winien wydaæ postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu. Dokonanie oceny w tym zakresie jest proste
i ogranicza siê jedynie do kwestii proceduralnej. Powinno zatem poprzedzaæ
bardziej skomplikowan¹ ocenê przymiotu strony, która to ocena wymaga
zastosowania przepisów prawa materialnego i wi¹¿e siê z koniecznoci¹ dokonywania ustaleñ faktycznych w sprawie.
Natomiast brak jest, w ocenie S¹du, podstaw do uznania, i¿ organ nie
mia³ w niniejszej sprawie kompetencji do stwierdzenia uchybienia terminu
do wniesienia odwo³ania z uwagi na fakt, ¿e skar¿¹cy nie by³ stron¹ prowa-

Glosy

303

dzonego postêpowania. Okolicznoæ ta nie wy³¹cza oceny terminowoci wniesienia odwo³ania. Skoro osobie, która nie bra³a udzia³u w postêpowaniu,
przyznano prawo do wniesienia odwo³ania, jego badanie przez organ winno
odpowiadaæ przyjêtej dla tego rodka odwo³awczego procedurze. W toku tej
procedury organ bada w pierwszej kolejnoci czy odwo³anie wniesiono
w terminie [...].
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, z uwagi naruszenie przepisów postêpowania
 art. 9 k.p.a., art. 145 k.p.a., art. 134 k.p.a., które to naruszenie mog³o mieæ
istotny wp³yw na wynik sprawy, Wojewódzki S¹d Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., nr 270),
uchyli³ zaskar¿one postanowienie [...].

Glosa
Z zasady dwuinstancyjnoci postêpowania administracyjnego, unormowanej w art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania
administracyjnego1 (dalej: k.p.a.), wynika prawo do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy administracyjnej przez organy dwóch ró¿nych
instancji2. Od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji przys³uguje
zatem odwo³anie do organu wy¿szego stopnia3. Prawo do wniesienia tego
rodka zaskar¿enia, zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a., posiada strona postêpowania4. W literaturze i orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym wskazuje siê, ¿e
odwo³anie mo¿e zostaæ wniesione nie tylko przez stronê, która bra³a udzia³
w postêpowaniu zakoñczonym decyzj¹ organu pierwszej instancji, ale równie¿ przez podmiot, który nie bra³ udzia³u w tym postêpowaniu i nie otrzyma³ decyzji, ale jest stron¹ w rozumieniu art. 28 k.p.a.5
1
2

Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267.
A. Rotkiewicz zaznacza, ¿e w wyniku wniesienia odwo³ania powinno nast¹piæ ponowne
przeprowadzenie procesu stosowania prawa materialnego i ponowne wydanie decyzji w danej
sprawie. Dwukrotnoæ rozstrzygniêcia polega bowiem na koniecznoci pokrywania siê postêpowañ w dwóch instancjach  A. Rotkiewicz, Zasada dwuinstancyjnoci postêpowania podatkowego, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 13, s. 336.
3 Wyj¹tki od tej zasady mog¹ wynikaæ z przepisów szczególnych, ale równie¿ przepis art.
127 § 3 k.p.a. stanowi, ¿e odwo³anie nie przys³uguje od decyzji wydanej w pierwszej instancji
przez ministra lub samorz¹dowe kolegium odwo³awcze.
4 Prawo to przys³uguje równie¿ podmiotom na prawach strony, m.in. prokuratorowi oraz
Rzecznikowi Praw Obywatelskich  patrz szerzej: A. Rotkiewicz, Prawo do wniesienia odwo³ania przez podmioty na prawach strony w postêpowaniu podatkowym, Studia Prawnoustrojowe
2012, nr 18, s. 143 i n.
5 Por. B. Adamiak, Weryfikacja rozstrzygniêæ w toku instancji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne, t. 9 serii: System Prawa Administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 208; G. £aszczyca, [w:] G. £aszczyca, Cz. Martysz,
A. Matan, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa
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Po otrzymaniu odwo³ania, zanim organ drugiej instancji zacznie rozpoznawaæ sprawê merytorycznie, przeprowadza postêpowanie wstêpne6. W postêpowaniu tym organ bada, czy odwo³anie jest dopuszczalne i czy zosta³o
wniesione w terminie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w przepisach k.p.a. nie zosta³o
okrelone, w jakiej kolejnoci organ dokonuje tych czynnoci  czy najpierw
powinien zbadaæ dopuszczalnoæ odwo³ania, czy zachowanie terminu wniesienia tego rodka zaskar¿enia? Zdaniem Grzegorza £aszczycy, wyodrêbnienie
przes³anki terminu wniesienia odwo³ania i umieszczenie jej jako drugiej
w art. 134 k.p.a. wskazuje, ¿e organ odwo³awczy powinien najpierw badaæ
dopuszczalnoæ odwo³ania7. Z art. 134 k.p.a. wynika natomiast, ¿e organ
stwierdza w drodze ostatecznych postanowieñ niedopuszczalnoæ odwo³ania
oraz uchybienie terminu do wniesienia odwo³ania.
Jak wskazuje Barbara Adamiak, niedopuszczalnoæ odwo³ania mo¿e wynikaæ z przes³anek przedmiotowych, jak równie¿ z przes³anek podmiotowych.
Niedopuszczalnoæ odwo³ania z przyczyn przedmiotowych zaistnieje, gdy
w sprawie nie jest spe³niony aspekt przedmiotowy zaskar¿alnoci w toku
instancji, czyli np. sprawa nie zosta³a jeszcze rozpoznana i rozstrzygniêta
decyzj¹ administracyjn¹ organu pierwszej instancji, decyzja organu pierwszej instancji nie wesz³a do obrotu prawnego przez dorêczenie lub og³oszenie
stronie, sprawa zosta³a rozpoznana i rozstrzygniêta decyzj¹ ostateczn¹, sprawa nie by³a rozstrzygniêta w drodze decyzji, lecz umow¹ cywilnoprawn¹.
Natomiast niedopuszczalnoæ odwo³ania z przyczyn podmiotowych jest zwi¹zana z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ skargowoci. Ponowne rozpoznanie
i rozstrzygniêcie sprawy zakoñczonej decyzj¹ organu pierwszej instancji
mo¿e bowiem nast¹piæ jedynie na ¿¹danie podmiotu legitymowanego do
wniesienia odwo³ania. Ustalenie niedopuszczalnoci z przyczyn podmiotowych dotyczy tylko sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznoæ prowadzenia czynnoci wyjaniaj¹cych dla ustalenia istnienia interesu prawnego u wnosz¹cego
odwo³anie. A zatem chodzi tu o przypadki, gdy wnosz¹cy odwo³anie powo³uje
siê na naruszenie obiektywnego porz¹dku prawnego8.
Z kolei termin na wniesienie odwo³ania, zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a.,
wynosi 14 dni i jest liczony od dnia dorêczenia decyzji stronie, a je¿eli decy2007, s. 168; A. Wiktorowska, Kontrola prawid³owoci decyzji i postanowieñ w administracyjnym toku instancji, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postêpowanie administracyjne  ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 172; tak¿e
wyroki NSA: z dnia 4 lutego 1993 r., SA/Kr 558/92 i z dnia 7 lutego 2001 r., II SA/Gd 2258/98,
[online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
6 W postêpowaniu odwo³awczym poza stadium postêpowania wstêpnego wyró¿nia siê jeszcze stadium rozpoznawcze, którego przedmiotem jest powtórne rozpoznanie sprawy oraz stadium orzecznicze, którego celem jest podjêcie ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy  W. Chrócielewski, J.P. Tarno, Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami
administracyjnymi, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 185.
7 G. £aszczyca, [w:] G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania..., s. 194.
8 B. Adamiak, op. cit., s. 215.
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zja zosta³a og³oszona ustnie  od dnia jej og³oszenia stronie9. Przy czym
nale¿y zaznaczyæ, ¿e termin do wniesienia odwo³ania biegnie oddzielnie dla
ka¿dego podmiotu, któremu decyzja zosta³a dorêczona (og³oszona). W tej
sytuacji termin do wniesienia odwo³ania dla strony, która nie bra³a udzia³u
w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji i której nie dorêczono
decyzji, rozpocznie swój bieg od dnia dorêczenia (og³oszenia) decyzji stronie,
która mia³a zapewniony udzia³ w tym postêpowaniu. Je¿eli w postêpowaniu
uczestniczy³o kilka stron i w ró¿nych terminach otrzyma³y one decyzjê organu pierwszej instancji, to nale¿y wzi¹æ pod uwagê najpóniejsz¹ datê dorêczenia decyzji jednej ze stron10. Podobnie NSA w wyroku z dnia 16 lipca
2002 r., IV SA 2230/00, stwierdzi³, ¿e stronie, która nie bra³a udzia³u
w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, przys³uguje prawo do
wniesienia odwo³ania wówczas, gdy wnosi ona odwo³anie w terminie przewidzianym dla pozosta³ych stron postêpowania, którym decyzjê dorêczono11.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e termin na wniesienie odwo³ania jest terminem zawitym, a zatem wniesienie odwo³ania po up³ywie okrelonego przez ustawodawcê terminu jest bezskuteczne. Organ odwo³awczy nie mo¿e rozpatrywaæ
odwo³ania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie zosta³ przywrócony,
stanowi³oby to bowiem ra¿¹ce naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156
§ 1 pkt 2 k.p.a. Po up³ywie terminu do wniesienia odwo³ania decyzja organu
pierwszej instancji staje siê decyzj¹ ostateczn¹, a w postêpowaniu odwo³awczym nie mog¹ byæ weryfikowane decyzje ostateczne, które korzystaj¹
z ochrony trwa³oci wynikaj¹cej z art. 16 § 1 k.p.a.12
W glosowanym wyroku sk³ad orzekaj¹cy S¹du stwierdzi³, ¿e je¿eli odwo³anie zosta³o wniesione po terminie, organ powinien wydaæ postanowienie
o stwierdzeniu uchybienia terminu. Dokonanie oceny w tym zakresie jest
proste i ogranicza siê jedynie do kwestii proceduralnej. Powinno zatem poprzedzaæ bardziej skomplikowan¹ ocenê przymiotu strony, która to ocena
wymaga zastosowania przepisów prawa materialnego i wi¹¿e siê z koniecznoci¹ dokonywania ustaleñ faktycznych w sprawie. S¹d uzna³, ¿e nie ma
przeszkód, aby w pierwszej kolejnoci zbadaæ, czy w terminie zosta³o wniesione odwo³anie osoby, która powo³uje siê na posiadanie interesu prawnego, lecz
nie bra³a udzia³u w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, skoro
takiemu podmiotowi równie¿ przyznano prawo do wniesienia odwo³ania.
9 Jak zauwa¿a H. Knysiak-Molczyk, bez okrelenia terminu do wniesienia odwo³ania od
decyzji nie mo¿na by mówiæ o jej ostatecznoci. Wprowadza³oby to w postêpowaniu, w którym
wystêpuje wiêcej ni¿ jedna strona, stan niepewnoci wzglêdem prawa  H. Knysiak-Molczyk,
Uprawnienia strony w postêpowaniu administracyjnym, Zakamycze, Kraków 2004, s. 263.
10 G. £aszczyca [w:] G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania..., s. 179.
11 Zob. [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
12 Por. wyroki NSA: z dnia 10 listopada 1999 r., IV SA 2273/98, Lex nr 48734, z dnia 14
kwietnia 2009 r., II OSK 543/08, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>, z dnia 28 lutego 2012 r.,
II OSK 2190/11, Lex nr 1145570.
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Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem zajêtym w glosowanym orzeczeniu.
Za niecelowe nale¿y bowiem uznaæ badanie legitymacji procesowej podmiotu
wnosz¹cego odwo³anie, który powo³uje siê na posiadanie interesu prawnego,
je¿eli odwo³anie zosta³o wniesione po terminie.
W przypadku, gdy odwo³anie zostanie wniesione przez podmiot, który
nie bra³ udzia³u w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, lecz
powo³uje siê na posiadanie interesu prawnego, ustalenie, czy jest on rzeczywicie stron¹ postêpowania, nastêpuje w toku postêpowania odwo³awczego13.
Dopiero rozpatruj¹c sprawê w oparciu o przepisy prawa materialnego, organ
mo¿e stwierdziæ, czy podmiot ten posiada interes prawny w sprawie, a tym
samym  czy jest stron¹ postêpowania. Zanim jednak organ odwo³awczy
zacznie rozpoznawaæ sprawê merytorycznie, bada, czy odwo³anie jest dopuszczalne i czy zosta³o wniesione w terminie. Podmiotowi, który nie bra³ udzia³u
w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, ale powo³uje siê na posiadanie interesu prawnego, przyznawane jest prawo do wniesienia odwo³ania jako potencjalnej stronie tego postêpowania. Mo¿e on zatem, tak jak
i pozosta³e strony, skutecznie wnieæ odwo³anie jedynie w okrelonym terminie. Dla tego podmiotu terminem do wniesienia odwo³ania jest termin przewidziany dla pozosta³ych stron postêpowania, którym dorêczono (og³oszono)
decyzjê. Je¿eli wniesie on odwo³anie po tym terminie, to organ odwo³awczy
powinien wydaæ postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwo³ania. Stwierdzenie przekroczenia terminu do wniesienia odwo³ania nie odnosi
siê bowiem jedynie do stron, które bra³y udzia³ w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, ale równie¿ do podmiotu powo³uj¹cego siê na posiadanie interesu prawnego, chocia¿ wczeniej nieuczestnicz¹cego w postêpowaniu. Organ odwo³awczy nie mo¿e w tej sytuacji stwierdziæ niedopuszczalnoci
odwo³ania14. Nie mo¿e równie¿ merytorycznie rozpatrzeæ odwo³ania, nawet
je¿eli podmiot je wnosz¹cy jest stron¹ postêpowania, bowiem decyzja organu
pierwszej instancji sta³a siê ju¿ ostateczna i korzysta z ochrony trwa³oci
wynikaj¹cej z art. 16 § 1 k.p.a.
Jak zosta³o wczeniej wskazane, w przypadku stwierdzenia, ¿e termin do
wniesienia odwo³ania nie zosta³ zachowany, organ odwo³awczy na podstawie
art. 134 k.p.a. wydaje postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia
odwo³ania. I chocia¿ jest to postanowienie koñcz¹ce postêpowanie, na które
nie przys³uguje za¿alenie, to na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
mo¿e ono zostaæ poddane kontroli s¹du administracyjnego. Postanowienie to,
13
14

Por. uchwa³a NSA z dnia 5 lipca 1999 r., OPS 16/98, ONSA 1999, nr 4, poz. 119.
W wyroku z dnia 17 czerwca 1998 r., I SA/Lu 602/97, NSA uzna³, ¿e wniesienie odwo³ania po terminie nie mo¿e stanowiæ podstawy stwierdzenia niedopuszczalnoci odwo³ania  Lex
nr 34310.
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zgodnie z art. 126 k.p.a., podlega równie¿ weryfikacji w trybie wznowienia
postêpowania oraz w trybie stwierdzenia niewa¿noci decyzji. Tym samym
podmiotowi powo³uj¹cemu siê na posiadanie interesu prawnego, który nie
zgadza siê z wydanym postanowieniem o uchybieniu terminu do wniesienia
odwo³ania, zosta³a zapewniona ochrona przed niezgodnym z prawem dzia³aniem organu.
Dorota Ca³kiewicz
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Recenzje
Luca Marini, Il diritto internazionale e comunitario della bioetica, G. Giappichelli Editore, Torino
2006, ss. 518.
Wiedza to w³adza  dzi stwierdzenie to wydaje siê bardziej aktualne
ni¿ kiedykolwiek wczeniej. Nauka i technika pomno¿y³y mo¿liwoci poznawania wiata, ale te¿ stworzy³y nowe sytuacje ryzyka podwa¿aj¹ce pozycjê
cz³owieka, zagra¿aj¹c jego ¿yciu i godnoci. Relatywizacja pryncypiów demokratycznej organizacji spo³eczeñstwa  szczególnie z zakresie biomedycyny
 grozi za³amaniem siê systemu scalaj¹cego cz³onków wspólnoty, nawet tych,
którzy pomimo chêci zachowania odrêbnoci religijnej, kulturowej, jêzykowej
czy politycznej, we w³asnym odczuciu s¹ czêci¹ wiêkszej europejskiej rodziny. Stoimy w tej chwili przed realn¹ grob¹ ideologicznej instrumentalizacji
wolnoci prowadzenia badañ naukowych, która poprzez symulacjê trzymania
siê samousprawiedliwiaj¹cej siê logiki relatywizuje zasady etyki zawodowej
i zmierza ku afirmacji za³o¿eñ utylitarystycznych, a w koñcu do powolnej
degradacji cz³owieka do roli przedmiotu. Ta dostrzegana niemal na ka¿dym
kroku ewolucja statusu moralnego i prawnego cz³owieka w ostatnich dziesiêcioleciach zaowocowa³a szybkim rozwojem praw cz³owieka stanowionych na
poziomie miêdzynarodowym. Obiecuj¹ce pod wieloma wzglêdami osi¹gniêcia
sprzê¿onych ze sob¹ nauk biologicznych i medycznych doczeka³y siê te¿ krytyki i g³osów wzywaj¹cych do zaostrzenia kontroli nad prowadzonymi pracami badawczymi, które w wietle sukcesów in¿ynierii genetycznej  jak siê
wydaje  zbyt mia³o przekraczaj¹ granice dopuszczalnego ryzyka.
Okazuje siê, ¿e niebezpieczeñstwo zwi¹zane z doskonaleniem genetyki
molekularnej dotyczy zarówno cz³owieka, jak i reszty nierozerwalnie z nim
zwi¹zanego wiata ¿ywego. W spo³ecznoci miêdzynarodowej utwierdza siê
wiadomoæ i przekonanie, ¿e osoba ludzka  podobnie jak wszystkie inne
istoty ¿ywe pozostaj¹ce we wzajemnej zale¿noci  w obliczu wiadomie prowokowanego niebezpieczeñstwa potrzebuje skutecznych hamulców moralnych i bardziej zdecydowanych mechanizmów prawnych wymuszaj¹cych
chwile refleksji i racjonalnej oceny aktualnej sytuacji. Z jednej strony dostarcza ich bioetyka, stosunkowo nowa interdyscyplinarna dziedzina nauki, która w oparciu o zdroworozs¹dkowe mylenie umocowane w poczuciu wiernoci
odwiecznym zasadom etyki sk³ania do refleksji przed podjêciem wa¿nych
decyzji. Z drugiej, systemem czuwaj¹cym nad poprawnoci¹ ludzkiego dzia³a-
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nia w równie szerokim wymiarze jest prawo miêdzynarodowe (a w naszym
przypadku równie¿ prawo europejskie i wspólnotowe), które powiêcaj¹c wiele uwagi osobie ludzkiej, d¹¿y do maksymalnego zabezpieczenia jej interesów, a w szczególnoci do ochrony ¿ycia w ró¿nych jego przejawach. W konsekwencji propozycja L. Mariniego zwraca siê ku tradycyjnemu problemowi
skutecznoci kontroli oddzia³ywania praw ekonomii i rynku równie¿ na tak¹
oaz¹ etycznego dzia³ania, jak¹ by³a do niedawna medycyna. A poniewa¿
wiedza naukowa pozwala monopolizowaæ w³adzê i wynikaj¹ce z tego korzyci, konieczna okazuje siê interwencja instytucji ustawodawczych mog¹cych
przywróciæ równowagê wp³ywów pomiêdzy dysponuj¹cymi ogromnymi zasobami ekonomiczno-intelektualnymi a wiêkszoci¹ wspólnoty ludzkiej, która
jest tych zasobów pozbawiona.
Obecnie, bardziej ni¿ kiedykolwiek, jestemy wiadomi mitu neutralnoci badañ naukowych. Niestety zbyt czêsto zapominamy, ¿e wolnoæ poszukiwañ w nauce znajduje swe usprawiedliwienie jedynie w granicach wyznaczonych nienaruszalnym dobrem drugiego cz³owieka, który (obojêtnie z jakiego
powodu) nie jest w stanie osobicie upomnieæ siê o nale¿ne mu prawa (dobrym tego przyk³adem mog¹ tu byæ osoby pozostaj¹ce w stanie pi¹czki).
W³anie takim nietypowym, ekstremalnym sytuacjom, z jakimi mamy coraz
czêciej do czynienia, powiêcona jest ksi¹¿ka L. Mariniego, obszernie analizuj¹cego prawo miêdzynarodowe i wspólnotowe w wietle obowi¹zuj¹cych
standardów bioetycznych. Autor omawia wybrane zagadnienia bioetyki i bioprawa, które sta³y siê ju¿ rzeczywistoci¹ i nieod³¹czn¹ czêci¹ ¿ycia spo³ecznego i biopolityki w kontekcie postêpuj¹cego procesu globalizacji. W dzia³alnoci miêdzynarodowych instytucji ustawodawczych widaæ nie tylko poczucie
obowi¹zku realizowania zadañ i odpowiedzialnoci rz¹dów poszczególnych
pañstw w zakresie ochrony ¿ycia i rozwoju biomedycyny, ale te¿ wiadomoæ
spo³eczn¹ rozwijania ingerencji instytucjonalnych w sytuacji zanikania naturalnych mechanizmów samoreguluj¹cych. Prezentowana ksi¹¿ka  w intencji
autora  ma byæ przyczynkiem do zaznajomienia siê z rozleg³¹ problematyk¹
bioetyki medycznej w perspektywie za³o¿eñ normatywnych prawa, która
wp³ywa na regulacje miêdzynarodowe s³u¿¹ce doskonaleniu prawa wewnêtrznego.
W kolejnych rozdzia³ach L. Marini wskazuje na zale¿noæ pomiêdzy biotechnologiami, informatyk¹, nanotechnologiami i dzia³ami nauki nastawionymi na poznanie tajemnic biologii, które w rzeczywistoci faworyzuj¹ tendencjê do komercjalizacji cia³a cz³owieka i jego elementów sk³adowych, które
mog¹ staæ siê przedmiotem prawa patentowego, a tak¿e próbuj¹ przypisaæ
istocie ludzkiej konotacje odmienne od ontologicznych, naturalnie z nim
zwi¹zanych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje czêæ druga, powiêcona pryncypiom i instytucjom bioprawa miêdzynarodowego i wspólnotowego, podkrelaj¹ca zdezaktualizowany podzia³ na naukê i technikê, które to wraz z infor-
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matyk¹ tworz¹ dzi jedn¹ si³ê ekspansji cywilizacji nauki. W czêci trzeciej
L. Marini zwraca natomiast uwagê na niebezpieczeñstwa p³yn¹ce z komercyjnego traktowania organizmu cz³owieka, wyra¿aj¹ce siê m.in. rozwojem
prawa patentowego. W czêci czwartej omówione zosta³y niektóre nowe problemy wynikaj¹ce z szybkiego rozwoju biomedycyny. W tym wypadku prawo
miêdzynarodowe mo¿e poszczyciæ siê powa¿nymi osi¹gniêciami, je¿eli chodzi
np. o normy prowadzenia dowiadczeñ medycznych, testów genetycznych
i gromadzenie uzyskanych t¹ drog¹ informacji, a tak¿e ogólne zasady postêpowania dla ratuj¹cych i podtrzymuj¹cych ¿ycie.
W tym zbyt ju¿ skomplikowanym dla wielu kontekcie szybko nastêpuj¹cych zmian spo³eczno-kulturowych ustawodawstwo miêdzynarodowe, a w szczególnoci europejskie i wspólnotowe, podjê³o siê niezwykle trudnego zadania
prze³o¿enia na jêzyk prawa wartoci sugerowanych przez bioetykê. Cenn¹
pomoc¹ w zrozumieniu tego wysi³ku jest w³anie prezentowana pozycja
L. Mariniego, która oprócz interesuj¹cej treci wzbogaconej obszern¹ literatur¹, przybli¿a bogaty dorobek bioetyków w³oskich, przejêtych tak jak i my
przysz³oci¹ zasad sugeruj¹cych uznanie genomu cz³owieka za dziedzictwo
ludzkoci wymagaj¹ce odpowiedniej ochrony prawnej.
Piotr Krajewski
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El¿bieta £ojko (red.), Prawnicy i dziennikarze
 wspó³praca, rywalizacja, manipulacja, Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 216.
Publikacja pod redakcj¹ El¿biety £ojko Prawnicy i dziennikarze  wspó³praca, rywalizacja, manipulacja jest dzie³em czwórki autorów zwi¹zanych
z Wydzia³em Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowi
opracowanie niezwykle ciekawe, a przy tym stanowi¹ce cenne opracowanie
problemu relacji dziennikarzprawnik.
Autorzy podjêli siê przeprowadzenia badañ analizuj¹cych relacje miêdzy
sprawozdawcami s¹dowymi a przedstawicielami zawodów prawniczych, którzy uczestnicz¹ w wymiarze sprawiedliwoci. Do najwa¿niejszych hipotez
badawczych nale¿a³a ambiwalentna postawa parowników w stosunku do medialnych relacji, czêsto krytykowanych przez rodowiska prawnicze, choæ
równie¿ wykorzystywanych do budowania w³asnej popularnoci. Kolejn¹ hipotez¹ badawcz¹ by³ wypaczony wizerunek prawników prezentowany w mediach, które z jednej strony wskazuj¹ na niepoprawnoæ dzia³ania wymiaru
sprawiedliwoci, a z drugiej idealizuj¹ dzia³ania i osi¹gniêcia wybranych
prawników (autorzy pos³uguj¹ siê nawet pojêciem celebrytów). W koñcu
niezwykle ciekaw¹ hipotez¹ badawcz¹ by³o podejcie dziennikarzy do relacjonowanego materia³u oraz sam proces wybierania postêpowañ pod k¹tem ich
atrakcyjnoci u odbiorców.
Zespó³ badawczy przeanalizowa³ sprawozdania s¹dowe oraz informacje
o tocz¹cych siê procesach karnych prezentowane w Rzeczpospolitej, Gazecie
Wyborczej, Super Expressie, Trybunie oraz Naszym Dzienniku. Czêæ pracy oparto na wywiadach realizowanych na podstawie kwestionariusza
(uwzglêdniaj¹cego ró¿nice w zale¿noci od respondentów  sêdziów, prokuratorów, adwokatów i dziennikarzy).
Publikacja sk³ada siê z dziewiêciu rozdzia³ów oraz ze wstêpu. W rozdziale pierwszym Problemy badawcze i realizacja badañ El¿bieta £ojko przedstawi³a za³o¿enia i hipotezy badawcze oraz dokona³a charakterystyki materia³u badawczego i metodologiê badañ. Rozdzia³ drugi O potrzebie badania
wzajemnych relacji miêdzy prawnikami a dziennikarzami, którego autork¹
jest równie¿ El¿bieta £ojko, prezentuje badania dotycz¹ce spo³ecznego odbioru zawodów prawniczych, w tym ocenê dzia³ania wymiaru sprawiedliwoci
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oraz uczestnicz¹cych w nim prawników (z zaprezentowanych badañ wynika,
i¿ Polacy s¹ w swoich opiniach podzieleni). Autorka przedstawia tak¿e stosunek dziennikarzy do opisywanych procesów s¹dowych.
W rozdziale trzecim Porednie i bezporednie ród³a wiedzy o prawie
Agata Raczkowska opisuje znaczenie zasady jawnoci w postêpowaniu, przy
czym k³adzie nacisk na jej rolê w postêpowaniu s¹dowym i wspó³czesnym spo³eczeñstwie (porusza m.in. kwestiê teatralizacji procesu). Prezentuje podstawy
prawne gwarantuj¹ce jawnoæ rozprawy s¹dowej (przepisy kodeksu postêpowania karnego oraz prawa cywilnego). Temat rodków masowego przekazu jako
róde³ informacji o prawie jest przez tê autorkê kontynuowany w rozdziale
czwartym pt. Wp³yw sprawozdawczoci s¹dowej na wiadomoæ prawn¹,
w którym szczególn¹ uwagê zwraca na zagadnienie za³o¿eñ sprawozdawczoci
s¹dowej w porównaniu do rzeczywistej praktyki. Kolejny rozdzia³ to praktyczne ukazanie wczeniejszych wywodów. Agata Raczkowska opisuje w nim wybrane procesy w sprawozdawczoci s¹dowej: sprawê doktora Miros³awa G.
oraz senatora Krzysztofa Piesiewicza, proces osób odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego i oskar¿onych o dokonanie linczu we W³odowie.
W rozdziale szóstym Medialne wizerunki dzia³alnoci zawodowej prawników El¿bieta £ojko ukazuje uwarunkowania zawodowego wizerunku
prawników (wskazuj¹c m.in. na stereotypy) oraz medialne wizerunki sêdziów, prokuratorów i adwokatów. Jednoczenie przedstawia reakcje na doniesienia medialne ich dotycz¹ce.
Rozdzia³ siódmy, autorstwa Paw³a Rochowicza, Opinie o trudnociach
wykonywania zawodu sprawozdawcy s¹dowego dotyczy problemu skutecznoci przekazu z procesu s¹dowego. Autor zaznacza, ¿e skomplikowana tematyka nie wspó³gra czêsto ze skutecznoci¹ i jasnoci¹ przekazu.
W rozdziale ósmym Strategie wspó³pracy prawników z mediami  sprawozdawczoæ w wietle jupiterów Monika Dziurnikowska-Stefañska opisuje
wp³yw mediów na uczestników postêpowania s¹dowego oraz wzajemne relacje tych podmiotów. Wskazuje m.in. na uci¹¿liwoæ przekazów medialnych
dla sk³adu orzekaj¹cego i podnosi zarzut podkrêcania relacji z procesów.
Ostatni rozdzia³, którego autork¹ jest El¿bieta £ojko, stanowi podsumowanie poruszanych wczeniej w¹tków.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wk³ad pracy Autorów w stworzenie monografii jest
bardzo du¿y. Nie tylko niezwykle interesuj¹ce badania zas³uguj¹ na wysok¹
ocenê, ale tak¿e poprawnoæ jêzykowa oraz logiczna struktura publikacji.
Nale¿y podkreliæ, i¿ ksi¹¿ka Prawnicy i dziennikarze  wspó³praca, rywalizacja,
manipulacja jest jedn¹ z niewielu wartociowych prac (obok pozycji Bogus³awa
Michalskiego czy Olgi Krajniak Sprawozdanie prasowe ze sprawy karnej) dotycz¹cych relacji dziennikarzy i prawników, której tak istotna czêæ dotyczy sprawozdawczoci s¹dowej. Jest to pozycja zdecydowanie godna polecenia.
Robert Patryk Dziembowski
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Monika Bartnik, Wojciech Lis, Przestêpstwa znies³awienia i zniewagi prasowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 172.
Opracowanie Moniki Bartnik i Wojciecha Lisa sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêci. W pierwszej, teoretycznej, autorzy prezentuj¹ dotychczasowy
dorobek doktryny i judykatury dotycz¹cy tytu³owego zagadnienia. W drugiej
czêci, praktycznej, czytelnik znajdzie przyk³adowe wzory pism procesowych
odnosz¹cych siê do prezentowanego tematu. Publikacja podzielona jest na
jednostki redakcyjne, sk³ada siê z czterech zasadniczych rozdzia³ów poprzedzonych wykazem skrótów i przedmow¹, a koñczy j¹ podsumowanie, wspomniane ju¿ wzory pism procesowych oraz wykaz literatury.
Rozdzia³ pierwszy dotyczy konstytucyjnego modelu swobody wypowiedzi, tj. przekazywania pogl¹dów i informacji, stanowi¹c jednoczenie gwarancjê ustroju demokratycznego pañstwa. Wolna prasa realizuje swobodê wypowiedzi, a przepisy prawa prasowego stoj¹ na stra¿y rzetelnoci i prawdziwoci
przekazywanych przez prasê informacji. Autorzy dokonali s³usznego spostrze¿enia, i¿ w obecnych czasach ka¿da osoba wypowiadaj¹ca siê o prawdzie
musi liczyæ siê z tym, i¿ wywo³a to reakcjê spo³eczeñstwa, gdy¿ przez wielu
pogl¹d na istnienie jednej prawdy jest wyrazem nietolerancji.
Konstytucja RP z 1997 r. wskazuje, i¿ podstaw¹ wolnoci i praw jest
godnoæ cz³owieka. Godnoæ stanowi przyrodzon¹ i niezbywaln¹ wartoæ
przys³uguj¹c¹ erga omnes, czego wyraz stanowi wprost art. 30 Konstytucji:
Przyrodzona i niezbywalna godnoæ cz³owieka stanowi ród³o wolnoci
i praw cz³owieka i obywatela. Przys³uguje ona immanentnie ka¿demu cz³owiekowi. Jest wartoci¹ nienaruszaln¹, a jej poszanowanie i ochrona to obowi¹zek w³adz publicznych i innych podmiotów prawa prywatnego, jak te¿
publicznego. Prawa chroni¹ jednostki zarówno przed naruszeniem, jak
i przed nadu¿ywaniem wolnoci. Autorzy odwo³uj¹ siê do wielu artyku³ów
Konstytucji RP odnosz¹cych siê do swobody wypowiedzi. Wskazuj¹, i¿ ustawodawca zapewni³ jednostkom wolnoæ wyra¿ania swoich pogl¹dów na ró¿ne
sposoby  s³u¿y temu wolnoæ rodków spo³ecznego przekazu, swobodny dostêp do informacji publicznej, zakaz cenzury prewencyjnej oraz koncesjonowanie prasy. Z tego wzglêdu, ¿e wolnoæ prasy i swoboda wypowiedzi nie
maj¹ absolutnego charakteru, podlegaj¹ ograniczeniom. Prawo karne pe³ni
funkcjê ochronn¹, penalizuje zachowania godz¹ce w dobra prawne, co znaj-
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duje wyraz w rozdziale XXVII kodeksu karnego Przestêpstwa przeciwko czci
i nietykalnoci cielesnej. Recenzowana praca opisuje warunki, jakie musz¹
spe³niaæ takie ograniczenia, oraz pozycjê ustrojow¹ organu kontroli pañstwowej w zakresie wolnoci rodków spo³ecznego przekazu, jakim jest Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji. Poszanowanie wskazanych wolnoci wymaga od
w³adz ich aktywnoci, co przejawia siê m.in. zapewnieniem ochrony pluralizmu informacyjnego, likwidacj¹ monopoli pañstwowych, przeciwdzia³aniem
praktykom monopolistycznym, jak równie¿ ingerencj¹ ze wzglêdu na ich
kolizjê z innymi zasadami i wartociami konstytucyjnymi.
Omówieniu przestêpstwa znies³awienia prasowego powiêcony jest rozdzia³ drugi. Autorzy ponownie odwo³ali siê do ród³a ochrony dóbr osobistych
 czci i dobrego imienia  maj¹cych swe ród³o w konstytucyjnej godnoci
cz³owieka. Odnieli siê te¿ do aktów miêdzynarodowych, w tym Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci, stanowi¹cych
gwarancjê nienaruszalnoci dobrego imienia jednostki. W polskim kodeksie
karnym ze wzglêdu na stronê przedmiotow¹ czynu wyró¿nia siê typ podstawowy i kwalifikowany przestêpstwa znies³awienia. Typ kwalifikowany odznacza siê szczególnym dzia³aniem sprawcy, polegaj¹cym na pope³nieniu
przestêpstwa znies³awienia z wykorzystaniem rodków masowego przekazu.
Autorzy porównali konstytucyjn¹ definicjê rodków masowego przekazu
z definicj¹ rodków masowego komunikowania siê zawart¹ w prawie prasowym. Odnieli siê równie¿ do kwestii Internetu jako narzêdzia komunikacji.
Podjêli próbê zdefiniowania osoby, która stanowi przedmiot przestêpstwa
znies³awienia, przy czym opowiedzieli siê za pogl¹dem, wed³ug którego równie¿ nasciturus mo¿e byæ przedmiotem przestêpstwa znies³awienia, natomiast nie jest nim osoba nie¿yj¹ca. Do podmiotów mog¹cych zostaæ znies³awione zaliczyli równie¿ grupê osób, instytucje i osoby prawne. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e za przestêpstwo znies³awienia nie ponosz¹ odpowiedzialnoci
nieletni, a osoby objête immunitetem adwokackim i radcowskim odpowiadaj¹
jedynie dyscyplinarnie. Autorzy zauwa¿yli, ¿e najczêciej dziennikarze dopuszczaj¹ siê przestêpstwa znies³awienia.
Przedmiotem ochrony jest w tym wypadku czeæ cz³owieka. Za okolicznoæ wy³¹czaj¹c¹ bezprawnoæ postêpowania nale¿y uznaæ kontratyp dozwolonej krytyki, znajduj¹cy swoje uregulowanie w kodeksie karnym (art. 213
§ 2). Do znamion kontratypu zalicza siê publiczne podnoszenie lub rozg³aszanie prawdziwego zarzutu. Autorzy zdefiniowali pojêcie publicznie i odró¿nili go od pojêcia w miejscu publicznym. Zaznaczyli, i¿ przestêpstwo znies³awienia dokonane za pomoc¹ rodków masowego przekazu zawsze bêdzie
mia³o charakter publiczny. Zgodnie z kodeksem karnym, je¿eli postawiony
prawdziwy zarzut ma na celu ochronê spo³ecznie uzasadnionego interesu,
sprawca nie pope³nia przestêpstwa. Autorzy podjêli rozwa¿ania na temat
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wyk³adni pojêcia spo³ecznie uzasadnionego interesu. Na podstawie linii
orzeczniczej stwierdzili, i¿ dzia³anie maj¹ce s³u¿yæ ochronie spo³ecznie uzasadnionego interesu wystêpuje tylko wtedy, gdy faktycznie, obiektywnie
jemu s³u¿y. Drugim znamieniem kontratypu z art. 213 § 2 k.k. jest znies³awienie osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹. Definicja legalna osoby pe³ni¹cej
funkcjê publiczn¹ zawarta zosta³a w kodeksie karnym. Autorzy wykazali, ¿e
nie ma jednej linii orzeczniczej dotycz¹cej kwestii, czy dziennikarzowi, który
w stosunku do osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹ postawi³ oparty na prawdziwych faktach zarzut znies³awiaj¹cy, mo¿na czy te¿ nie dochodziæ ochrony
czci. Przedstawili te¿ rozwój historyczny systemu prasowo-informacyjnego
w Polsce. Wskazali warunki, jakie musz¹ spe³niaæ komunikaty zamieszczane
w prasie. Omówili kwestiê uchylenia bezprawnoci znies³awienia prasowego
odnonie do publikacji sprawozdañ z jawnych posiedzeñ Sejmu, organów
samorz¹dowych, pod warunkiem ich rzetelnoci i zgodnoci z prawd¹. Inn¹
okolicznoci¹ wy³¹czaj¹c¹ bezprawnoæ znies³awienia jest dozwolona krytyka. Znies³awienie to przestêpstwo cigane z oskar¿enia prywatnego. Autorzy
przedstawili procedurê przewidzianych przez prawo czynnoci podejmowanych przez organy procesowe.
Rozdzia³ trzeci podejmuje problematykê przestêpstwa zniewagi prasowej. Autorzy wskazali, i¿ zarówno znies³awienie, jak i zniewaga posiadaj¹
szereg wspólnych aspektów, jednak¿e pojêcia te nie oznaczaj¹ tego samego.
Przestêpstwo zniewagi zosta³o okrelone w art. 216 k.k., aczkolwiek nie zosta³o wyranie zarysowane na gruncie normatywnym, i wystêpuje w dwóch
typach: zwyk³ym i kwalifikowanym. Przestêpstwo to ma charakter wzglêdny,
co uwidacznia siê w zastosowaniu przez s¹dy kryteriów obiektywnych przy
ocenie, czy dosz³o, czy te¿ nie do zniewagi. Natomiast subiektywne poczucie
zniewa¿enia nie stanowi warunku przestêpnoci zniewagi. Zasadniczo przestêpstwo to pope³nione zostaje przez jedn¹ osobê (sprawstwo pojedyncze),
choæ mo¿liwe jest równie¿ pod¿eganie do pope³nienia tego przestêpstwa
 mamy wówczas do czynienia z odpowiedzialnoci¹ na zasadzie pomocnictwa. Jako ¿e godnoæ cz³owieka stanowi znamiê przedmiotowe przestêpstwa
znies³awienia, autorzy wskazali, i¿ ochrona godnoci ma znaczenie spo³eczne
i prawne, wystêpuje jako wewnêtrzny aspekt jego czci. Wymienili te¿ enumeratywnie ró¿ne formy ochrony przewidzianej przez ustawodawcê dla poszczególnych kategorii podmiotów. Ka¿dy bowiem kr¹g podmiotów posiada szczególn¹ modyfikacjê ogólnych zasad odpowiedzialnoci. Istniej¹ trzy sposoby
zachowania w stosunku do strony przedmiotowej przestêpstwa zniewagi:
zniewa¿enie osoby w jej obecnoci, podczas jej nieobecnoci, ale publicznie
oraz podczas jej nieobecnoci, ale publicznie, aby zniewaga do tej osoby
dotar³a. Autorzy omówili problem polegaj¹cy na trudnoci w wyznaczeniu
granicy pomiêdzy satyr¹ a przestêpstwem zniewagi. Typ kwalifikowany stanowi przestêpstwo zniewagi prasowej dokonywane za pomoc¹ rodków maso-
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wego komunikowania siê  przekazów radiowych i telewizyjnych oraz prasy
drukowanej. Zgoda pokrzywdzonego, a tak¿e dzia³anie w zakresie okrelonych praw i obowi¹zków stanowi¹ okolicznoæ wy³¹czaj¹c¹ odpowiedzialnoæ
za przestêpstwo zniewa¿enia. Wy³¹czenie bezprawnoci nastêpuje równie¿
w razie koniecznoci obrony prawnie uzasadnionego interesu oraz na zasadzie obrony koniecznej. Za okolicznoci ³agodz¹ce odpowiedzialnoæ karn¹ za
zniewa¿enie uznaje siê prowokacjê i retorsjê. Ze wzglêdu na nieprecyzyjnoæ
przes³anek zniewagi czêsto pozostaje ona w zbiegu z przestêpstwem znies³awienia.
Omówieniu kar i rodków karnych przewidzianych za pope³nienie przestêpstwa znies³awienia i zniewagi prasowej powiêcony zosta³ rozdzia³
czwarty. Autorzy szczegó³owo omówili zasady odpowiedzialnoci sprawców
tych przestêpstw, przedstawiaj¹c regulacje kodeksowe. Analizie poddali dwa
rodki karne: nawi¹zkê oraz podanie wyroku do publicznej wiadomoci.
Przedstawili odpowiedzialnoæ karn¹ na gruncie prawa prasowego. Ustawa
ta wskazuje na przestêpstwo pope³nione wskutek opublikowania materia³u
prasowego, za sankcja wystêpuje w postaci kary dodatkowej  przepadku
materia³u prasowego. Autorzy opowiedzieli siê za tym, ¿eby kara dodatkowa
pe³ni³a rolê rodka karnego. Szczególny rodzaj sankcji przy przestêpstwach
pope³nionych przez prasê stanowi zawieszenie oraz konfiskata dziennika lub
czasopisma.
Czêæ praktyczna publikacji zamieszczona zosta³a na koñcu monografii.
Autorzy zaprezentowali przyk³adowe wzory pism procesowych: wniosek o podanie wyroku do publicznej wiadomoci, wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie
wobec oskar¿onego nawi¹zki na cel spo³eczny oraz pozew za naruszenie dóbr
osobistych.
Recenzowana ksi¹¿ka zas³uguje na wysok¹ ocenê, gdy¿ stanowi podsumowanie dotychczasowego dorobku i judykatury w zakresie przestêpstwa
zniewagi i znies³awienia prasowego. Spotka siê z pewnoci¹ z du¿ym uznaniem ze strony czytelników, którzy zainteresowani s¹ t¹ tematyk¹. W koñcowej czêci pracy autorzy zamiecili wykaz 47 aktów normatywnych i 82
orzeczeñ, które wykorzystali w tekcie publikacji. Przytoczyli bogat¹ literaturê przedmiotu obejmuj¹c¹ 179 pozycji. Monografiê opatrzyli równie¿ w ród³a internetowe. Ju¿ samo zgromadzenie tak bogatej bazy bibliograficznej
stanowi atut recenzowanej publikacji. Ksi¹¿ka ma charakter podrêcznikowy,
co by³o jednoczenie zamierzeniem autorów, którzy to dali wyraz temu, i¿
mo¿na opracowaæ temat rozleg³y w sposób w szczegó³owy i czytelny.
Magda Pieñkowska
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Urszula Szymañska, El¿bieta Zêbek, Prawo i ochrona rodowiska  prawne, ekonomiczne, ekologiczne
i techniczne aspekty ochrony rodowiska naturalnego. Przewodnik do æwiczeñ dla studentów kierunków prawa i administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn
2010, ss. 215.
Monografia Urszuli Szymañskiej i El¿biety Zêbek jest przeznaczona dla
studentów kierunków prawo i administracja. Autorki pragn¹ z jednej strony
u³atwiæ proces dydaktyczny, zbieraj¹c w jednym miejscu informacje opisane
kilkudziesiêcioma ustawami i bardzo wieloma aktami ni¿szego rzêdu, z drugiej  stawiaj¹ sobie ambitny cel poszerzenia horyzontów mylowych czytelników przez pokazanie poszczególnych rozwi¹zañ na tle zagadnieñ ekologicznych.
Strategia zrównowa¿onego rozwoju podnios³a ochronê rodowiska do roli
jednego z najwa¿niejszych czynników wp³ywaj¹cych na decyzje podejmowane
w gospodarce. Aspekty rodowiskowe danej dzia³alnoci mog¹ staæ siê zarzewiem konfliktów pomiêdzy przedsiêbiorstwami a grupami spo³ecznymi, przedstawicielami administracji a przedsiêbiorcami lub nawet miêdzy administracj¹ a spo³ecznociami. Koniecznoæ zapobiegania lub ³agodzenia konfliktów
otwiera jedno z pól potencjalnej aktywnoci absolwentów prawa i administracji. Tym niemniej zagadnienia ekologiczne tworz¹ potencja³ zarówno do
zyskania przewagi nad konkurentami w biznesie, jak i  coraz czêciej
 konkurencyjnoci samorz¹dów jako korzystne lokalizacje.
Pierwsze dwa rozdzia³y ksi¹¿ki pozwalaj¹ czytelnikowi zrozumieæ szerokoæ tematyki i z³o¿onoæ zagadnieñ prawnych w ochronie rodowiska. Wzorem wielu wa¿nych ustaw autorki najpierw poda³y objanienia, wykraczaj¹ce
szczêliwie poza te zawarte w aktach prawnych, nastêpnie podkreli³y interdyscyplinarny charakter ochrony rodowiska, zwracaj¹c uwagê na obecnoæ
zagadnieñ przyrodniczych, technicznych czy ekonomicznych, a nawet prawnych i etycznych w ochronie rodowiska. Ukaza³y, w jaki sposób wiedza na
temat zmian w rodowisku i wiadomoæ koniecznoci ochrony jego zasobów
zaczê³a kszta³towaæ wspomniane wczeniej dziedziny. Ka¿de rozszerzenie
sposobu opisywania zagadnieñ prawnych w zakresie ochrony rodowiska
podnosi przydatnoæ monografii.
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Ciekawym pog³êbieniem zagadnieñ poruszanych w pierwszych dwóch
rozdzia³ach jest kolejna czêæ ksi¹¿ki. Szczegó³owo i metodyczne zaprezentowano w niej funkcje prawa w ochronie rodowiska. Publiczny charakter
zasobów rodowiskowych pozwala przepisom prawnym wystêpowaæ w roli
reglamentacyjnej, regulacyjnej, organizatorskiej czy represyjnej. Nie zapomniano tak¿e o stymuluj¹cej i innowacyjnej funkcji postêpu technicznego.
Dopiero dog³êbne zrozumienie myli zawartych w tym rozdziale pozwala
w pe³ni skorzystaæ z rozdzia³ów zwi¹zanych z poszczególnymi elementami
rodowiska.
Rozdzia³ czwarty powiêcono prawnej ochronie wód. Skupiono siê na
kluczowym uprawnieniu do korzystania z wód zarówno poprzez pobór tego
zasobu, jak i odprowadzanie do niego zanieczyszczeñ. Wszystko to wbudowano w opis zasobów wodnych i zagro¿eñ, jakie niesie nieracjonalne korzystanie z wód. W po³¹czeniu z opisem zadañ administracji publicznej widzimy, ¿e
autorki chcia³y uzasadniæ, niemal miejscami usprawiedliwiæ, koniecznoæ
ograniczenia prawa w³asnoci przez prawa wspólnoty. Podobnie w rozdziale VI,
dotycz¹cym ochrony lasów, opis przechodzi od ogólnych informacji o zasobach
lenych i ich funkcji do szczegó³owych rozwi¹zañ maj¹cych stanowiæ przeniesienie zasady zrównowa¿onego rozwoju do zarz¹dzania lasami.
W opisywanej publikacji uwzglêdniono tak¿e wymogi dotycz¹ce gospodarowania odpadami (rozdzia³ V). Poszukiwanie coraz efektywniejszych sposobów ograniczania ich iloci, poprawy skutecznoci zbierania oraz jak najmniejszej szkodliwoci utylizacji odpadów dotyczy wszystkich przedsiêbiorstw
i gospodarstw domowych. Troska, by osoby studiuj¹ce prawo lub interesuj¹ce
siê prawem ochrony rodowiska mia³y dostêp do gotowych i aktualnych opracowañ w tym zakresie wydaje siê trudna do przecenienia.
W ostatnim rozdziale oprócz rysu historycznego i opisu zasad panuj¹cych
na obszarach ochrony cis³ej, jak parki narodowe czy rezerwaty przyrody,
znaleæ mo¿na odniesienie do przepisów obowi¹zuj¹cych na terenach chronionego krajobrazu, a nawet prawne zasady ochrony terenów zielonych.
Wród instrumentów ochrony rodowiska bezporednie regulacje prawne
uzupe³niane s¹ instrumentami o dzia³aniu porednim. S¹ to przede wszystkim mechanizmy ekonomiczne wykorzystywane na rzecz racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych oraz kszta³towania postaw wra¿liwych na
zagadnienia rodowiskowe. Recenzowana monografia przedstawia zagadnienia prawne w³anie w tym kontekcie. Dlatego bez w¹tpienia jest cennym
ród³em wiedzy i stanowi pomoc w zrozumieniu nie³atwej dziedziny, jak¹ jest
po³¹czenie prawa i ochrony rodowiska.
Wojciech Truszkowski
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Sprawozdanie z Konferencji M³odych Naukowców
Wp³yw m³odych naukowców na osi¹gniêcia polskiej nauki. IV edycja, Gdañsk, 1314 kwietnia
2013 r.
W dniach 1314 kwietnia 2013 r. oby³a siê IV edycja Konferencji M³odych
Naukowców Wp³yw m³odych naukowców na osi¹gniêcia polskiej nauki. Obrady mia³y miejsce w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Galion
w Gdañsku, po³o¿onym zaledwie kilka metrów od Morza Ba³tyckiego. G³ównym organizatorem wydarzenia by³a firma Creative Time z siedzib¹ w Krakowie (www.creativetime.pl), która za g³ówny cel stawia sobie propagowanie
polskiej nauki i polskiego biznesu. Jej cz³onkowie skupiaj¹ siê na organizowaniu ró¿nego rodzaju spotkañ, nowatorskich konferencji oraz podejmowaniu wszelkich dzia³añ maj¹cych na celu promowanie wspó³pracy pomiêdzy
firmami, instytucjami, naukowcami, doktorantami oraz studentami.
Przedsiêwziêcie cieszy³o siê ogromnym wrêcz zainteresowaniem  wziê³o
w nim udzia³ blisko 300 doktorantów i studentów z orodków naukowych
z ca³ej Polski: Warszawy, Bydgoszczy, Opola, Krakowa, Gdañska, Katowic,
Wroc³awia, Szczecina, Lublina, Czêstochowy, Poznania, Torunia, £odzi, Bia³egostoku. Licznie reprezentowany by³ tak¿e Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie.
Konferencja podzielona zosta³a na cztery panele: nauki przyrodnicze,
nauki in¿ynieryjne, nauki humanistyczne, nauki spo³eczno-ekonomiczne.
Otwarcia konferencji dokona³ jej gospodarz  dr in¿. Marcin Kuczera,
w³aciciel Creative Time. Serdecznie powita³ wszystkich goci, dziêkuj¹c za
liczne przybycie i wyra¿aj¹c nadziejê, i¿ konferencja bêdzie nie tylko okazj¹
do wymiany dowiadczeñ naukowo-badawczych, ale te¿ umo¿liwi nawi¹zanie
nowych kontaktów i form wspó³pracy pomiêdzy doktorantami, studentami
i orodkami naukowymi z ca³ej Polski. Nastêpnie przekazane zosta³y informacje o charakterze techniczno-organizacyjnym.
Uczestnicy sesji posterowej dokonali multimedialnej prezentacji posterów przygotowanych przez siebie na potrzeby konferencji. Na plakatach
w przejrzysty sposób przedstawione zosta³y: istota problemów badawczych,
metody pracy i jej cele, a tak¿e spodziewane wyniki. Rozwa¿ania przedstawiano tak¿e w formie wykresów, tabel i diagramów, co czyni³o dan¹ tematykê bardziej zrozumia³¹ dla osób zajmuj¹cych siê przecie¿ przeró¿nymi obsza-
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rami nauki. Po przerwie rozpoczêto obrady w sesji referatowej w dwóch
salach: w pierwszej obradowali przedstawiciele nauk przyrodniczych, w drugiej  nauk ekonomiczno-spo³ecznych. Niemal¿e ka¿dy z uczestników prezentowa³ wyniki swoich badañ przy pomocy przygotowanej przez siebie prezentacji w programie Power Point. Taki sposób prezentacji cieszy³ siê du¿¹
aprobat¹ i zainteresowaniem. Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³a wspólna kolacja przy grillu.
Drugi dzieñ spotkania zorganizowany by³ w zasadzie analogicznie
 w pierwszej kolejnoci dokonano prezentacji posterów, nastêpnie oby³y siê
obrady w dwóch salach, gdzie uczestnicy wyg³aszali swoje referaty. Ka¿demu
z paneli towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja, przerywana niejednokrotnie ze
wzglêdu na dyscyplinê czasow¹. Wypowiedzi i uwagi wskazywa³y na obszern¹ wiedzê uczestników konferencji i to nie tylko z dziedzin, którymi zajmuj¹
siê na co dzieñ w swojej pracy badawczej. Przedstawiono szereg interesuj¹cych koncepcji, spostrze¿eñ i wniosków. W toku debat ujawni³y siê tak¿e
znacz¹ce ró¿nice w postrzeganiu i rozumieniu pewnych ujêæ, definicji czy
procesów, a tak¿e konstruktywne rozwi¹zania spornych kwestii. Konferencja
stanowi³a wiêc nie tylko istotne wydarzenie naukowe, lecz równie¿ forum
wymiany dowiadczeñ z zakresu wielu dyscyplin naukowych.
Wszystkie przygotowane artyku³y i referaty zostan¹ opublikowane
w maj¹cej siê ukazaæ niebawem publikacji. Planowana jest kolejna, pi¹ta ju¿
edycja Konferencji M³odych Naukowców. Organizatorów zapraszano serdecznie do malowniczo po³o¿onego Olsztyna  serca Warmii i Mazur.
Marta Sawczuk
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Sprawozdanie z XIII Miêdzynarodowej Konferencji Praw Cz³owieka nt. Europa Ojców Za³o¿ycieli.
Inwestycja we wspóln¹ przysz³oæ (w 50-lecie
mierci Roberta Schumana)
W dniach 31 maja  1 czerwca 2013 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej
w E³ku odby³a siê XIII Miêdzynarodowa Konferencja Praw Cz³owieka. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, II Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Aldo
Moro w Bari (W³ochy), Wydzia³ Prawa Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie (S³owacja) oraz Wydzia³ Prawa Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania).
Wród 70 uczestników konferencji znaleli siê gocie z W³och, S³owacji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, a tak¿e reprezentanci polskich rodowisk akademickich. Inspiracj¹ do wyboru tematu sta³a siê przypadaj¹ca w 2013 r.
50. rocznica mierci Roberta Schumana, jednego z trzech Ojców Za³o¿ycieli
zjednoczonej Europy.
Celem organizatorów by³a wymiana pogl¹dów naukowych na temat wartoci chrzecijañskich, które stanowi³y podstawê integracji europejskiej,
o czym rzadko wspomina siê w dzisiejszych czasach, a tak¿e podjêcie akademickiej debaty na temat efektywnoci ochrony praw cz³owieka i nowych
wyzwañ zwi¹zanych z wielokulturowoci¹ Unii Europejskiej. Dodatkowo,
w nawi¹zaniu do aktualnych problemów, z którymi boryka siê zjednoczona
Europa, poruszano tematy dotycz¹ce kryzysu finansowego oraz zmian ekonomicznych, spo³ecznych i prawych zwi¹zanych z procesami integracyjnymi.
Konferencja rozpoczê³a siê od ceremonii otwarcia, w trakcie której krótkie wyst¹pienia wyg³osili: przewodnicz¹ca komitetu organizacyjnego dr hab.
Magdalena Sitek, prof. UWM, oraz prezydent E³ku Tomasz Andrukiewicz.
Pierwszy referat sesji otwieraj¹cej, zatytu³owany Wspólne ramy integracji
europejskiej: budowa nowego humanizmu wyg³osi³ prof. Gaetano Dammacco,
stoj¹cy na czele licznej delegacji przyby³ej z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari
(W³ochy). Nastêpnie prof. Christopher Harding z Uniwersytetu w Aberystwyth (Wielka Brytania) wspólnie z dr Joann¹ Banach-Gutierrez z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie przybli¿yli zebranym Prawa
podstawowe w polityce karnej Unii Europejskiej. Dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UWM, podkreli³a rolê swobody wiadczenia us³ug we wspólnym rynku Unii Europejskiej, a tak¿e wskaza³a na dopuszczalne ogranicze-
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nia tej swobody, które mog¹ byæ stosowane przez pañstwa cz³onkowskie UE.
Ostatnim prelegentem w tej czêci konferencji by³ prof. Branislav Fábry
z Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie. Wyg³osi³ on referat Kryzys europejski a legitymizacja prawa, w którym nawi¹za³ do wp³ywu ostatnich
wydarzeñ rynku finansowego UE na uzasadnienie obowi¹zywania prawa
stanowionego przez jej instytucje.
Po krótkiej przerwie uczestnicy XIII Miêdzynarodowej Konferencji Praw
Cz³owieka mogli uczestniczyæ w dwóch, prowadzonych równolegle, panelach
dyskusyjnych. Pierwszemu, zatytu³owanemu Europa przysz³oci Ojców Za³o¿ycieli, przewodniczy³ prof. Christopher Harding. Najpierw mgr Piotr Zamelski, reprezentant Politechniki Opolskiej, wyg³osi³ przygotowany wspólnie
z prof. Stanis³awem L. Stadniczeñko referat zatytu³owany Wartoci w Europie  przesz³oæ i przysz³oæ. Autorzy zwrócili szczególn¹ uwagê na wp³yw
systemu wartoci oraz idei filozoficznych na prawodawstwo i politykê Unii
Europejskiej. Drugim prelegentem by³a dr Edyta Sokalska z UWM w Olsztynie, która omówi³a Uwarunkowania historyczne i pod³o¿e psychologiczne idei
Zjednoczonej Europy. Kolejny odczyt pt. Ma³¿eñstwo z rozs¹dku  40 lat Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej zaprezentowa³a mgr Justyna Gileta, reprezentuj¹ca Katolicki Uniwersytet Lubelski. Nastêpnie mgr El¿bieta Deja
z UWM w Olsztynie w referacie zatytu³owanym Czynnik palestyñski w Europie podjê³a próbê odpowiedzi na pytanie, z jakiego powodu Europa staje siê
miejscem, do którego tak chêtnie emigruj¹ Palestyñczycy, a tak¿e jaki status
przys³uguje osobom pochodz¹cych z tego kraju, które wybieraj¹ na miejsce
zamieszkania Wielk¹ Brytaniê, Holandiê, Niemcy, Belgiê czy te¿ Francjê.
Kolejne wyst¹pienie w tej czêci konferencji Strategia UE w zakresie ochrony
i dobrostanu zwierz¹t (2012-2015): nowe wyzwanie miêdzy wzglêdami humanitaryzmu, ekonomii i religii nale¿a³o do dr Oksany Cabaj z UWM. Ostatni
referat w tym panelu pt. Odpowiedzialnoæ za przysz³e pokolenia w kontekcie prawa do decydowania o wykorzystywaniu w³asnych informacji wyg³osi³y
mgr Daniela Èièkánová i mgr Soòa Ondráiková z Uniwersytetu Komeñskiego w Bratys³awie. Autorki poruszy³y wa¿n¹ kwestiê ochrony prawa ka¿dego
cz³owieka do decydowania o tym, w jaki sposób i jak d³ugo przetwarzane s¹
jego dane osobowe.
Równolegle trwaj¹cy panel w jêzyku polskim, zatytu³owany Wartoci
europejskie, prowadzony by³ pod przewodnictwem prof. Bronis³awa Sitka.
Jako pierwsza referentka wyst¹pi³a dr Ma³gorzata Augustyniak, reprezentuj¹ca UWM w Olsztynie, która przybli¿y³a uczestnikom konferencji projekt
integracji europejskiej stworzony przez francuskiego komisarza ds. planowania Jeana Monneta. Nastêpnie dr Wies³aw Breñski z UWM w Olsztynie
przedstawi³ problemy dyskryminacji i nierównoci na rynku pracy w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Kolejnym prelegentem by³ dr Micha³ Indan-Pykno z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. W wyst¹-
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pieniu zatytu³owanym Wykonywanie orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka z perspektywy Polski podda³ analizie reformy prawa krajowego RP
dokonywane w latach ubieg³ych, a tak¿e te, które nast¹pi¹ w najbli¿szej
przysz³oci pod wp³ywem orzeczeñ miêdzynarodowych trybuna³ów, w szczególnoci Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Mgr Joanna Paulina Kufel z Uniwersytetu £ódzkiego w swoim wyst¹pieniu zatytu³owanym Aspekty
ageizmu w wietle praw cz³owieka autorka zajê³a siê natomiast skutecznoci¹
ochrony praw osób starszych, równie¿ w kontekcie prawa polskiego. Ostatnie wyst¹pienie nale¿a³o do studentek Uniwersytetu Jagielloñskiego Marty
Samborskiej i Weroniki Or³owskiej, które w swoim referacie Unijne propozycje regulacji rodków do walki z kryzysem nawi¹za³y do aktualnych problemów zwi¹zanych z kryzysem finansowym w Unii Europejskiej.
Po przerwie uczestnicy konferencji mogli wzi¹æ udzia³ w tocz¹cych siê
równolegle kolejnych dwóch panelach tematycznych. Pierwszy, zatytu³owany
Efektywnoæ ochrony praw cz³owieka, prowadzony by³ przez prof. Gaetano
Dammacco. Na pocz¹tek wyst¹pi³ prof. Bronis³aw Sitek z UWM w Olsztynie
z referatem Prawa cz³owieka w wiecie dyktatu medialnego. Autor wskaza³
na koniecznoæ g³êbokiej refleksji nad wp³ywem nowoczesnych mediów na
politykê, prawo i wartoci, a tak¿e wprowadzenia niezbêdnych zmian w tym
kontekcie. Z treci¹ wyst¹pienia prof. B. Sitka korespondowa³ referat Zwalczanie niegodziwego traktowania i seksualnego wykorzystywania dzieci w Europie dr Katarzyny Badmirowskiej-Mas³owskiej z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Autorka zwróci³a uwagê na szerzenie siê w mediach
pornografii dzieciêcej, poda³a tak¿e inne przyk³ady ³amania praw i wolnoci
najm³odszych w dzisiejszej rzeczywistoci. Kolejne dwa odczyty w tej czêci
konferencji nale¿a³y do reprezentantek Uniwersytetu Aldo Moro w Bari
(W³ochy). Jako pierwsza z referatem zatytu³owanym Wolnoæ religijna a prawa wiêniów w europejskim systemie prawnym wyst¹pi³a prof. Maria Luisa
Lo Giacco, nastêpnie o prawie do wychowania miêdzykulturowego i miêdzyreligijnego w polityce europejskiej mówi³a dr Maria Rosaria Piccini. Kolejn¹
prelegentk¹ by³a dr Magdalena Kun-Buczko z Wy¿szej Szko³y Administracji
Publicznej w Bia³ymstoku. Wyg³osi³a ona referat zatytu³owany Prawo do
pomocy materialnej  wyzwanie dla dzisiejszego wiata. Kseniya Doneckova
(Levashkina) z Akademii Agencji Rz¹dowej w Wo³gogradzie (Rosja) wyst¹pi³a
z odczytem pt. Zamiana d³ugu na wydatki na ochronê rodowiska, wspó³praca miêdzynarodowa oraz bitwa o rodowiskowe prawa cz³owieka. Nastêpnie
mgr Bo¿ena Nowak-Chrz¹szczyk, reprezentuj¹ca Instytut Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk, mówi³a o przypadkach ra¿¹cego naruszania praw
cz³owieka i problemie zgodnoci z normami sprawiedliwego procesu na przyk³adzie systemu s¹dów Gacaca, wprowadzonego w Rwandzie w 1994 r. Ostatni¹ prelegentk¹ panelu by³a mgr Joanna Przyjemska z Instytutu Nauk
Prawnych PAN, która analizowa³a prawo do bycia zapomnianym i poruszy-
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³a wa¿n¹ kwestiê ochrony danych osobowych w kontekcie wiecznoci informacji przechowywanych w Internecie, szczególnie tych godz¹cych w dobre
imiê. Nawi¹za³a tak¿e do reformy ochrony danych osobowych przygotowywanej przez Komisjê Europejsk¹.
Trwaj¹cy równolegle panel dyskusyjny zatytu³owany Tolerancja wobec
policentryzmu wartoci prowadzony by³ w jêzyku w³oskim przez prof. Bronis³awa Sitka. Jako pierwszy wyst¹pi³ dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM.
W referacie To¿samoæ jednostki a presja wielokulturowoci zwróci³ uwagê na
wartoci i idee wp³ywaj¹ce na to¿samoæ narodow¹ i kulturow¹ cz³owieka,
które poddawane s¹ próbom ujednolicania w wielokulturowym, zglobalizowanym spo³eczeñstwie. Wyst¹pienie to zapocz¹tkowa³o dyskusjê nad znaczeniem chrzecijañstwa i wartoci religijnych w wielokulturowej Europie i kontynuowane by³o przez reprezentuj¹c¹ Uniwersytet Aldo Moro prof. Robertê
Santoro, która mówi³a o roli wyznañ religijnych w procesie budowania Europy. Tematykê zwi¹zan¹ z wartociami religijnymi, tym razem w kontekcie
szeroko dyskutowanej Karty Praw Podstawowych UE, podpisanej 7 grudnia
2000 r., pog³êbia³ dr Raffaello Desina, tak¿e reprezentuj¹cy Uniwersytet
w Bari (referat Nowy kszta³t wolnoci religijnej w Karcie z Nicei). Nastêpnie
dr Andrea Dammacco (Uniwersytet Aldo Moro w Bari) wyg³osi³ referat Wolnoæ informacji a nowe technologie. Jako ostatni wyst¹pi³ prof. Luigi Prunetti
z Uniwersytetu Moskiewskiego (Rosja). W swoim odczycie Wielokulturowoæ
jako cecha wspó³czesnej spo³ecznoci kontynuowa³ temat zwi¹zany z mieszaniem siê w ramach jednego kraju lub zwi¹zku pañstw, jakim jest UE, wielu
grup spo³ecznych o ró¿norodnym pochodzeniu, wyznawanej religii, systemach
normatywnych. Profesor zwróci³ uwagê na fakt bezporedniego powi¹zania
zjawiska wielokulturowoæ z cechami dzisiejszego wiata i spo³eczeñstwa.
Pierwszy dzieñ konferencji zamyka³y dwa panele dyskusyjne. Na sali
plenarnej pod przewodnictwem dr Katarzyny Badmirowskiej-Mas³owskiej
prowadzony by³ interdyscyplinarny panel Procesy integracyjne a zmiany ekonomiczne, spo³eczne i prawne. Wspó³czesne problemy rynku pracy Unii Europejskiej. Sta³ siê on okazj¹ do przedyskutowania aktualnych wydarzeñ, dzia³añ, ale te¿ problemów, z jakimi boryka siê Unia Europejska. Jako pierwszy
wyst¹pi³ dr Marek Salamonowicz z UWM w Olsztynie, który w swoim referacie nt. Akademicka spó³ka odpryskowa jako prawna forma komercjalizacji
wyników badañ, chroniona prawem w³asnoci intelektualnej podj¹³ siê analizy wp³ywu tego typu spó³ki na wzrost gospodarczy i nowoczesne technologie,
a tak¿e zalet spó³ek typu spin-off jako najskuteczniejszego narzêdzia rozpowszechniania wyników badañ. Kolejne wyst¹pienie Z³o¿onoæ prawa prywatnego jako argument przeciwko unifikacji. Analiza ekonomiczna nale¿a³o do
dr Jakuba J. Szczerbowskiego z UWM w Olsztynie. Nastêpnie wyst¹pili
dr £ukasz Zarzycki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) i mgr Przemys³aw Zarzycki (Akademia Obrony Narodowej w Warsza-
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wie), którzy omówili Interdyscyplinarne podejcie do badañ nad transgraniczn¹ przestêpczoci¹ zorganizowan¹ wzd³u¿ wschodniej granicy UE, z pewnymi odniesieniami do slangu przemytnika, dokonuj¹c analizy czynników
ekonomicznych, spo³ecznych i politycznych wp³ywaj¹cych na rozwój tego
typu przestêpczoci. Z kolei mgr Anna Drabarz, reprezentuj¹ca Uniwersytet
w Bia³ymstoku, przedstawi³a referat Instrumenty prawne na rzecz w³¹czenia
osób z niepe³nosprawnoci¹ do rynku pracy Unii Europejskiej. Ostatnim prelegentem w tej czêci konferencji by³ mgr Rudolf Kasinec z Uniwersytetu
Komeñskiego w Bratys³awie. Tematem jego niezwykle interesuj¹cego wyst¹pienia by³y filmy jako spo³eczne ród³o informacji o prawach cz³owieka.
Nad trwaj¹cym równoczenie panelem, zatytu³owanym Znaczenie chrzecijañstwa i wielokulturowoci w procesie integracji europejskiej. Nowe wyzwania praw cz³owieka, przewodnictwo obj¹³ dr hab. Piotr Krajewski, prof.
UWM. Jako pierwszy prelegent wyst¹pi³ ks. prof. Tomasz Rakoczy, reprezentuj¹cy Zamiejscowy Wydzia³ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Mówi³ on o ochronie wartoci chrzecijañskich w polskich normatywnych aktach mediów, zwracaj¹c uwagê na miejsce, jakie zajmuj¹
w dzisiejszej telewizji, prasie i radio kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe. Z jednej
strony wskaza³ na mo¿liwoæ szerzenia wyznawanych idei, z drugiej podkreli³ wiod¹c¹ rolê wartoci chrzecijañskich, które stanowi¹ podbudowê dla
funkcjonowania dzisiejszych mediów. Nastêpnie wyst¹pi³ ks. dr hab. Wojciech Szukalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z odczytem
zatytu³owanym Jana Paw³a II koncepcja prawa do wolnoci religijnej w kontekcie jednocz¹cej siê Europy. Z kolei dr Agnieszka Wede³-Domaradzka
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeanalizowa³a kwestie religijne w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w kontekcie spraw odnosz¹cych siê do pocz¹tkowych i koñcowych elementów ¿ycia ludzkiego. Wszystkie pozosta³e prelegentki, które wyst¹pi³y w tej
czêci konferencji, reprezentowa³y Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie. Mgr Aleksandra Ukleja przybli¿y³a uczestnikom konferencji
dynamicznie rozwijaj¹ce siê prawo kosmetyczne, a tak¿e rozwi¹zania zastosowane w tej dziedzinie s³u¿¹ce ochronie podstawowych wartoci, jakimi s¹
zdrowie i ¿ycie cz³owieka. Mgr Paulina Siejka poruszy³a natomiast kwestiê
stosowania rodków przymusu bezporedniego przez funkcjonariuszy polskich s³u¿b w kontekcie ochrony praw cz³owieka. Z kolei mgr Marta Wójcicka w swoim wyst¹pieniu pt. Polityka promowania odnawialnych róde³ energii w Unii Europejskiej a prawo cz³owieka do ¿ycia czystym rodowisku
zwróci³a uwagê na zwi¹zek pomiêdzy dzia³aniami na rzecz zwiêkszania produkcji i konsumpcji zielonej energii a nale¿¹cym do III generacji praw
cz³owieka prawem ludzkoci do czystego rodowiska. Ostatnie dwa wyst¹pienia nale¿a³y do studentek Wydzia³u Prawa i Administracji UWM w Olsztynie: Ilona Biedrzycka wyg³asosi³a referat nt. Misje pokojowe synonimem po-
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koju, za Agnieszka Hryszko zwróci³a uwagê na problem przestrzegania
praw dziecka na kontynencie afrykañskim.
W drugim dniu obrad XIII Miêdzynarodowej Konferencji Praw Cz³owieka odby³a siê ostatnia sesja pod przewodnictwem prof. Gaetano Dammacco
i prof. Bronis³awa Sitka. Jako pierwsza z referatem zatytu³owanym Nowe
wyzwania w polityce zrównowa¿onej turystyki Unii Europejskiej a prawa cz³owieka wyst¹pi³a dr hab. Magdalena Sitek, prof. UWM. Kolejne wyst¹pienie
Listy z Treblinki... nale¿a³o do reprezentuj¹cego Uniwersytet Warszawski
prof. Ivana Iurlo, który mówi³ o równoci i braterstwie miêdzy narodami.
Z kolei ks. dr hab. Florian Lempa, prof. UWM, wyg³osi³ referat zatytu³owany
Model separacji skoordynowanej ze zwi¹zkami wyznaniowymi. Jako ostatnia
wyst¹pi³a dr Beata Pachucy-Smulska z UWM  mówi³a o ochronie konsumenta i prawie do informacji.
Liczne przybyli na XIII Miêdzynarodow¹ Konferencjê Praw Cz³owieka
uczestnicy, a tak¿e dyskusje, które toczy³y siê w trakcie paneli dyskusyjnych
i poza nimi, udowodni³y trafnoæ wyboru tematu konferencji przez organizatorów. W zwi¹zku z interdyscyplinarnym charakterem konferencji uda³o siê
zebraæ osoby o ró¿nych pogl¹dach. Tematy poruszane w trakcie obrad daj¹
asumpt do dalszych badañ naukowych i refleksji nad systemem wartoci
dzisiejszej Unii Europejskiej, jak te¿ stanowi¹ wyzwania do ochrony praw
cz³owieka w multikulturalnym wiecie wszechobecnej globalizacji.
Corocznie owocem spotkania naukowego staje siê publikacja pokonferencyjna. Organizatorzy zapowiedzieli zatem wydanie anglojêzycznej monografii
zawieraj¹cej referaty uczestników XIII Miêdzynarodowej Konferencji Praw
Cz³owieka.
Marta Wójcicka
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Sprawozdanie z VI Seminarium Katedry Prawa
Samorz¹du Terytorialnego Uniwersytetu Jagielloñskiego S³u¿ba publiczna  stan obecny, wyzwania i oczekiwania, Kraków, 22 listopada 2012 r.
Katedra Prawa Samorz¹du Terytorialnego Uniwersytetu Jagielloñskiego, podobnie jak w latach poprzednich, zorganizowa³a seminarium naukowe,
którego przedmiotem by³y istotne zagadnienia szeroko rozumianego polskiego ustroju terytorialnego. Uczestniczy³o w nim ponad 60 przedstawicieli ró¿nych orodków naukowych z Polski oraz prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych i w³adz samorz¹dowych.
Tegoroczne, szóste z kolei spotkanie, powiêcone by³o bardzo istotnym
kwestiom s³u¿by publicznej. Wskazywano na utrzymuj¹cy siê brak spójnego
modelu i czytelnego kierunku rozwoju s³u¿by publicznej w Polsce, na niekonsekwentne wprowadzanie reform w administracji rz¹dowej. Podawano przyk³ady problemów dotycz¹cych korpusu urzêdników publicznych, zwi¹zanych
zw³aszcza z anachronizmami statusu prawnego, niedoskona³ym trybem naboru, brakiem mechanizmów regulacji jego liczebnoci czy wzrastaj¹cym
upolitycznianiem.
Pierwszy z prelegentów, prof. Jakub Stelina (Uniwersytet Gdañski),
w wyst¹pieniu zatytu³owanym Rozrost administracji publicznej w Polsce
a dzia³ania legislacyjne w tym zakresie rozwa¿y³ problem racjonalizacji zatrudnienia w administracji. Zastanawia³ siê: czy pañstwo sprawne musi byæ
drogie, a pañstwo tanie mo¿e byæ sprawne? Swoje wyst¹pienie zakoñczy³
konkluzj¹, i¿ obecnie postawiono na pañstwo tanie.
Prof. El¿bieta Ura (Uniwersytet Rzeszowski) w referacie Odpowiedzialnoæ prawna s³u¿by publicznej w administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego scharakteryzowa³a odpowiedzialnoæ prawn¹ (dyscyplinarn¹, karn¹
i maj¹tkow¹) s³u¿by publicznej w administracji rz¹dowej i samorz¹dzie terytorialnym. Zaakcentowa³a brak w tym zakresie spójnych koncepcji oraz brak
odpowiedzialnoci dyscyplinarnej pracowników samorz¹dowych.
O. dr Micha³ Mrozek w referacie Etyka s³u¿by publicznej, mówi¹c o etyce
s³u¿by publicznej, podkreli³ zakotwiczenie etyki w ogóle, a etyk zawodowych
w szczególnoci w Konstytucji.
Przes³anki awansowe na wy¿sze stanowiska s³u¿bowe w administracji
publicznej, (formalne, jak i nieformalne) scharakteryzowa³ w swoim wyst¹-
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pieniu prof. Pawe³ Chmielnicki (Uniwersytet Rzeszowski). Zaakcentowa³, ¿e
katalog ustawowych przes³anek awansowania jest niezwykle ubogi (w zasadzie jedynie wymóg wykszta³cenia i sta¿u pracy) przy jednoczesnym istnieniu ca³ego szeregu przes³anek nieformalnych. Do tych ostatnich prelegent
zaliczy³ filogenetyczne determinanty procesu decyzyjnego (altruizm krewniaczy, czyli nepotyzm i altruizm odwzajemniony), zale¿noæ seksualn¹, p³eæ,
pochodzenie etniczne i wyznaniowe, pochodzenie klasowe (kastowe), klientelizm polityczny, wzglêdy organizacyjne, wykszta³cenie, zawód (zajêcie), cechy
charakteru (lojalnoæ, strukturaln¹ dyspozycyjnoæ, inteligencjê, m¹droæ,
pracowitoæ, dowiadczenie zawodowe), wczeniejsze zas³ugi, korzyæ maj¹tkow¹ (korupcjê) oraz zale¿noæ wynikaj¹c¹ z czynów zabronionych.
Problematykê polityki zatrudnienia kontynuowa³ dr Tomasz Szewc (Politechnika l¹ska). Rozwa¿aj¹c zasady dotycz¹ce naboru do s³u¿by publicznej, podnoszenia przez urzêdników kwalifikacji oraz oceny ich przydatnoci
do dalszej pracy, doszed³ do wniosku, ¿e postulaty oparcia administracji na
wykwalifikowanej kadrze nie s¹ realizowane. Trudno bowiem wyt³umaczyæ
brak wymogu jakichkolwiek kwalifikacji wobec np. doradców wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.
Kolejny prelegent, dr Boles³aw Æwiertniak (Wy¿sza Szko³a Humanitas
w Sosnowcu), zastanawia³ siê, czy mo¿na mówiæ o zasadach prawa urzêdniczego. Natomiast dr Stefan P³a¿ek (Uniwersytet Jagielloñski) w referacie
Funkcja publiczna a prywatnoprawna podstawa zatrudnienia zwróci³ uwagê
na jednoczesne uwik³anie stosunku urzêdnika w stosunek publiczny i prywatny, a ponadto omówi³ najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy
o pracownikach samorz¹dowych oraz niektórych ustaw1.
Wyst¹pienia prelegentów sta³y siê asumptem do bardzo o¿ywionej dyskusji, w czasie której podkrelono utrzymuj¹cy siê brak spójnego modelu
i czytelnej wizji rozwoju (reformy) s³u¿by publicznej w Polsce.
VI Seminarium Katedry Prawa Samorz¹du Terytorialnego Uniwersytetu
Jagielloñskiego, zgodnie z za³o¿eniem organizatorów kontynuuj¹cych tradycjê wielop³aszczyznowych badañ nad polskim ustrojem terytorialnym, stanowi³o istotne i wieloaspektowe wydarzenie naukowe. Organizatorzy zjazdu
planuj¹ wydanie publikacji pokonferencyjnej oraz zorganizowanie nastêpnego seminarium.
Anna Korzeniewska-Lasota

1

Projekt 1-1, VII kadencja/druk nr 498.

