Uni
wer
syt
etWar
mi
ńskoMaz
ur
skiw Ol
sz
t
yni
e
Wydz
i
ałPr
awaiAdmi
ni
st
r
acj
i

2
8
Wydawni
ct
wo
Uni
wer
syt
et
uWar
mi
ńsko–Maz
ur
ski
ego
w Ol
sz
t
yni
e

2

Andrzej Sylwestrzak

KOMITET REDAKCYJNY
Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna)
Robert Dziembowski, El¿bieta Zêbek (zastêpcy)
Marta Kowalczyk-Ludzia (sekretarz)
RADA NAUKOWA
Stanis³aw Pikulski (przewodnicz¹cy), Jaime Bonet Navarro, Janina Ciechanowicz-McLean,
Gaetano Dammacco, Jaros³aw Dobkowski, Maria LoGiacco, Piotr Majer,
Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Renata wirgoñ-Skok, Sebastiano Tafaro
ADRES REDAKCJI
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM
10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 98
tel. 89 524 64 31, fax 89 535 15 97
Lista recenzentów zostanie zamieszczona
w ostatnim numerze danego roku
REDAKTOR NAUKOWY
Anna Korzeniewska-Lasota
REDAKCJA WYDAWNICZA
El¿bieta Pietraszkiewicz
SK£AD I £AMANIE
Marian Rutkiewicz
PROJEKT OK£ADKI
Maria Fafiñska

PL ISSN 1644-0412
© Copyright by Wydawnictwo UWM  Olsztyn 2015
Wydawnictwo UWM
ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel. 89 523 36 61, fax 89 523 34 38
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
Nak³ad: 100 egz.; ark. wyd. 29,8; ark. druk. 25,25
Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam. nr 527

Filozofia suwerennoci i sprawiedliwoci Bodinusa

3

Spis treci
ARTYKU£Y
Micha³ Hejbudzki, Zagadnienie podmiotowoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych ............ 5
Marcin Kazimierczuk, Wolnoæ zrzeszania siê jako element spo³eczeñstwa
obywatelskiego ............................................................................................................. 21
Maciej Bendorf-Bundorf, Cz³onkostwo w stowarzyszeniu ................................................ 35
Micha³ Krzykowski, Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów na rynku
energetycznym w wietle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów ........................................................................................ 51
Pawe³ Lewandowski, Odpowiedzialnoæ komandytariusza  zagadnienia wybrane ......... 71
Dominik Sypniewski, Rozstrzygniêcie Ministra Sprawiedliwoci w sprawach wpisu
na listy adwokatów i radców prawnych ....................................................................... 87
Jan Jakub Ziêty, Obowi¹zek udostêpniania informacji przez spó³ki samorz¹dowe
pos³om i senatorom na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora ............................................................................................. 97
Jan Piszczek, Noniki materialne dóbr osobistych ............................................................. 111
Marek Salamonowicz, Prawo w³asnoci intelektualnej jako przedmiot na studiach
prawniczych (zakres, metody i efekty akademickiego kszta³cenia) .............................. 123
Micha³ Mariañski, Magdalena Zieliñska, Pojêcie szkody przysz³ej (préjudice futur)
w prawie francuskim. Rozwa¿ania na tle polskich uregulowañ prawnych .................. 143
Jaros³aw Szczechowicz, Wp³yw skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy cywilnej w rozs¹dnym terminie na wizerunek s¹dów ...................................... 161
Christian Johnson, Malwina Liweñ, Transgraniczne egzekwowanie kar pieniê¿nych
 praktyczne dowiadczenia w zakresie stosowania Decyzji ramowej
Rady 2005/214/WSiSW w Niemczech ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy
z Polsk¹ ........................................................................................................................ 171
Adam Drozdek, Odsetki za opónienie wiadczenia celnego ............................................. 185
Ewa Lewandowska, Uniwersalizm instytucji bezpodstawnego wzbogacenia
a nienale¿ne wiadczenie na rzecz organu podatkowego ............................................ 201
Marzena Szab³owska-Juckiewicz, Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych  ocena
rozwi¹zañ w prawie polskim z perspektywy miêdzynarodowych i unijnych
standardów .................................................................................................................. 215
Krystyna Zió³kowska, Obowi¹zek przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
w relacji do pracowniczego obowi¹zku dba³oci o dobro zak³adu pracy .................... 235
Hanna Fr¹ckowiak, Zeznania wiadków w postêpowaniu przed wojewódzk¹ komisj¹
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych  aspekty wybrane ...................................... 245
Damian W¹sik, Bezprawne udostêpnianie i umo¿liwianie dostêpu do jednostkowych
danych medycznych w wietle odpowiedzialnoci karnej art. 51 u.o.d.o. ................... 259
Bogus³awa Dobkowska, rodki nadzoru nad dzia³alnoci¹ gminy .................................... 273
Kamil Klonowski, Postêpowanie mediacyjne w polskim s¹downictwie
administracyjnym ......................................................................................................... 285
Edyta Sokalska, The concepts of the local self-government in Poland in the first years
of regaining independence ........................................................................................... 305

4

Spis treci

Justyna Krzywkowska, Powrót do tradycji chrzecijañskiej gwarancj¹ nienaruszalnoci
godnoci cz³owieka ...................................................................................................... 321
Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska, Ekonomiczny aspekt funduszy polityki
spójnoci (analiza na poziomie uk³adu regionalnego Polski) ...................................... 331
El¿bieta Zêbek, Wojciech Truszkowski, Obszary Natura 2000  geneza i wp³yw
na gospodarkê w pó³nocno-wschodniej Polsce ........................................................... 353
Pawe³ Romaniuk, Umiejêtne zarz¹dzanie audytem wewnêtrznym w ró¿nych obszarach
gospodarki ................................................................................................................... 367
GLOSY
Katarzyna Jaworska, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 4 wrzenia 2013 r.,
sygn. II PK 358/12 ....................................................................................................... 379
Jan Piszczek, Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku
z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. III AUa 831/13 .......................................................... 383
Magdalena Rzewuska, Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2012 r.,
sygn. IV CSK 240/11, LEX nr 1217052 ........................................................................ 391
SPRAWOZDANIA
Magdalena Rzewuska, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej
50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji prawa cywilnego,
Kraków, 1516 kwietnia 2014 r. ............................................................................................ 397
Adam Zienkiewicz, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji
Naukowej pt. Socjoterapeutyczne aspekty zarz¹dzania sytuacj¹ konfliktow¹
w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym, Poznañ, 4 kwietnia 2014 r. ....................... 401

Studia Prawnoustrojowe 28

UWM

5

2015

Artyku³y
Micha³ Hejbudzki
Katedra Prawa Gospodarczego
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Zagadnienie podmiotowoci prawnej
stowarzyszeñ zwyk³ych
Wprowadzenie
W pañstwie prawa zagwarantowane konstytucyjnie obywatelskie uprawnienie
do swobodnego zrzeszania siê jest stawiane na równi z innymi fundamentalnymi
zasadami demokratycznego ustroju, za zagwarantowanie jego niezak³óconej realizacji w prostej linii s³u¿y interesom ogó³u. Polski ustawodawca w celu stworzenia
warunków do pe³nej realizacji wolnoci zrzeszania siê gwarantowanej przepisami
Konstytucji1, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci2 oraz Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych3 oraz
umo¿liwienia obywatelom równego, bez wzglêdu na przekonania, prawa do czynnego uczestniczenia w ¿yciu publicznym i wyra¿ania zró¿nicowanych pogl¹dów oraz
realizacji indywidualnych zainteresowañ uchwali³ ustawê Prawo o stowarzyszeniach
(dalej: pr. stow.)4.
Polskie prawo o stowarzyszeniach5 pozwala wyró¿niæ dwa ich rodzaje, tj. stowarzyszenia rejestrowe i stowarzyszenia zwyk³e.
1

Zob. art. 12 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
Zob. art. 11 Konwencji (Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).
3 Zob. art. 22 przywo³anego Paktu (Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).
4 Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.
5 Szeroko na temat stowarzyszeñ m.in. N. Ulmer, J. Nawrocki, Podrêcznik dla stowarzyszeñ
udzia³owych, Lwów 1896; W. Makowski, Prawo o stowarzyszeniach, zwi¹zkach i zgromadzeniach
publicznych, Warszawa 1913; W. Czapiñski, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzami, rozporz¹dzeniami wykonawczymi, dekretem o pracowniczych zwi¹zkach zawodowych i innymi przepisami oraz instrukcjami, Warszawa 1933; W. Nowakowski, Prawo zawi¹zywania stowarzyszeñ i zwi¹zków, £ód 1933;
J.S. Langrod, Polskie prawo o stowarzyszeniach. Uwagi krytyczne, Kraków 1934; Z. £¹czyñski, Prawo
o stowarzyszeniach, zwi¹zkach zawodowych i zgromadzeniach: ustawy, dekrety, rozporz¹dzenia, okólniki,
wzory statutów, regulaminów i podañ do w³adz, Kraków 1937; J. Wi¹cek, Stowarzyszenia w pañstwie
socjalistycznym, Warszawa 1962; J. Romul, Pojêcie stowarzyszenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
2
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W polskiej doktrynie zdolnoæ prawna tradycyjnie definiowana jest jako zdolnoæ do bycia podmiotem praw i obowi¹zków6. Z kolei obowi¹zuj¹ce przepisy
pozwalaj¹ wyró¿niæ trzy kategorie podmiotów prawnych, tj. osoby fizyczne, osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne niebêd¹ce osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolnoæ prawn¹. Natomiast art. 33 k.c.7 wprowadza zasadê, w myl
której osobowoæ prawna jest kategori¹ prawn¹. Oznacza to, ¿e atrybut osobowoci
prawnej posiadaj¹ tylko te podmiotowy, którym konkretny przepis j¹ przyznaje.
Z tego punktu widzenia kwestia podmiotowoci prawnej stowarzyszeñ rejestrowych nie budzi w¹tpliwoci w aktualnym stanie prawnym. Dzieje siê tak za spraw¹
klarownego art. 17 ust. 1 pr. stow., który stanowi, ¿e stowarzyszenie uzyskuje osobowoæ prawn¹ i mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoæ z chwil¹ wpisania do Krajowego
Rejestru S¹dowego. Refleksem osobowoci prawnej stowarzyszeñ rejestrowych na
i Socjologiczny 1965, nr 4; idem, Pañstwo a stowarzyszenia w Polsce Ludowej, Poznañ 1969;
M. Wierzbowski, Rozstrzyganie spraw wynikaj¹cych z cz³onkostwa w stowarzyszeniach, Pañstwo
i Prawo 1973, nr 11; L. Winiewski, Model prawny stowarzyszeñ w PRL, Warszawa 1974; J. Sabiniewicz, Prawo zrzeszania siê w Polsce Ludowej, Poznañ 1980; T. Kociñska, S¹dowa rejestracja stowarzyszeñ, Biblioteczka Sêdziego 1989, nr 93; M. Wierzbowski, Nowe prawo o stowarzyszeniach,
Pañstwo i Prawo 1989, nr 7; J. Or³owska, Nowe prawo o stowarzyszeniach z objanieniami, Warszawa 1989; L. Winiewski, Wolnoæ zrzeszania siê obywateli wed³ug prawa o stowarzyszeniach z 1989 r.,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 1; H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia.
Teksty i objanienia ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
Warszawa 1995; A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997;
Z. Szypuliñski, Prawo o stowarzyszeniach. Wzory pism  statutów i innych aktów z objanieniami oraz
przepisami zwi¹zanymi z prawem o stowarzyszeniach, Poznañ 1997; S. Iwanowski, Zakres stosowania
prawa o stowarzyszeniach, [w:] Prawo, administracja, obywatele. Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi (ksiêga pami¹tkowa), Bia³ystok 1997; H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz,
orzecznictwo, skorowidz, Warszawa 1998; R. Hauser, Status prawny klubu sportowego jako stowarzyszenia, [w:] A. Szwarc (red.), Status prawny polskich klubów i zwi¹zków sportowych, Poznañ 2000;
R. Szarek, Nadzorowanie stowarzyszeñ, Wspólnota 2000, nr 43; A. Radwan, Kilka uwag o stosowaniu i niedostosowaniu ustawy z 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach, Radca Prawny
2005, nr 4; P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Kraków 2002; M. Swora, Nadzór nad
stowarzyszeniami jako zadanie starosty powiatu, Samorz¹d Terytorialny 2003, nr 11; idem, Nadzór
nad stowarzyszeniami, fundacjami oraz prowadzeniem dzia³alnoci po¿ytku spo³ecznego, Pañstwo
i Prawo 2003, nr 12; T. Szulc, Prawo do stowarzyszania siê w pañstwach Europy rodkowo-Wschodniej w II po³owie XIX w.  pocz¹tek XX w., Studia Prawno-Ekonomiczne 2003, nr 2; A. Winiewski,
Wolnoæ zgromadzania i stowarzyszania siê w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka w wietle skarg
kierowanych przeciwko Polsce, Radca Prawny 2005, nr 5; P. Kledzik, Wolnoæ stowarzyszania siê
jako forma realizacji suwerennoci Narodu, [w:] I. Gaw³owicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje
suwerennoci. Zbiór studiów, Warszawa 2006; M. Klaus, Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze S¹dowym  praktyczne wskazówki. Cz. 14  Stowarzyszenie, Monitor Prawniczy 2006, nr 14;
M. Wróbel, Stowarzyszenia katolickie dzia³aj¹ce w Polsce wed³ug obowi¹zuj¹cego prawa kocielnego, Prawo Kanoniczne 2006, nr 34; M. Klaus, Rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze
S¹dowym  praktyczne wskazówki. Cz. 19  Stowarzyszenie kultury fizycznej, Monitor Prawniczy
2007, nr 3.
6 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa 2001,
s. 110.
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.).
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gruncie prawa procesowego jest przyznanie tym podmiotom zdolnoci s¹dowej
w oparciu o art. 64 § 1 k.p.c.8
Zupe³nie odmiennie przedstawia siê sytuacja w odniesieniu do stowarzyszeñ
zwyk³ych, stanowi¹cych uproszczon¹ formê stowarzyszeñ9. Wród przepisów tworz¹cych prawo o stowarzyszeniach nie wystêpuje norma, która przyznawa³aby takim
stowarzyszeniom osobowoæ prawn¹, a w zwi¹zku z tym nie mo¿e budziæ zastrze¿eñ fakt, ¿e nie sposób ich zaliczyæ do tej kategorii podmiotów. Z oczywistych
wzglêdów stowarzyszenia zwyk³e nie s¹ te¿ osobami fizycznymi. Natomiast osobnego rozwa¿ania wymaga zagadnienie istnienia ewentualnych podstaw do kwalifikowania stowarzyszeñ zwyk³ych jako tzw. u³omnych osób prawnych, czego konsekwencj¹ na gruncie procesu cywilnego by³aby mo¿liwoæ przypisania tym
stowarzyszeniom zdolnoci s¹dowej. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie
przedstawionych kwestii.
Warto te¿ dodaæ, ¿e znaczenie zasygnalizowanych problemów nie ogranicza siê
wy³¹cznie do sfery doktrynalnych rozwa¿añ, lecz ma bezporednie prze³o¿enie na
praktykê stosowania prawa. Dla poparcia tego stwierdzenia wystarczy odwo³aæ siê
do spraw, które ju¿ niejednokrotnie znajdowa³y swój fina³ w rozstrzygniêciach s¹dowych10. Chodzi mianowicie o zagadnienie prawid³owego okrelenia legitymacji
biernej wówczas, gdy naruszenie dóbr osobistych spowodowa³a publikacja
 zw³aszcza w Internecie lub w formie ulotek  wydawana przez stowarzyszenie
zwyk³e. W takich sytuacjach okolicznoæ, czy stowarzyszeniu zwyk³emu mo¿na
przypisaæ zdolnoæ prawn¹ (za na gruncie prawa procesowego zdolnoæ s¹dow¹),
ma decyduj¹cy wp³yw na okrelenie strony pozwanej, tj. na to, czy jako pozwanego
wskazaæ stowarzyszenie zwyk³e, czy raczej jego cz³onków. B³êdne okrelenie legitymacji biernej bêdzie za sob¹ poci¹ga³o konsekwencje procesowe polegaj¹ce na oddaleniu powództwa i zas¹dzeniu zwrotu kosztów procesu.

1. Zarys historyczny kszta³towania siê stowarzyszeñ zwyk³ych
na ziemiach polskich
Pocz¹tki kszta³towania siê na ziemiach polskich prawa stowarzyszeñ, w znaczeniu zbli¿onym do dzisiejszego tego pojêcia, przypadaj¹ na XIX w., co si³¹ rzeczy
sprawia, ¿e pierwsze regulacje obowi¹zuj¹ce na tych ziemiach stanowi³y czêæ systemów prawnych pañstw zaborczych. Stowarzyszenia na wzór dzisiejszych stowarzyszeñ zwyk³ych nie wystêpowa³y w prawie austriackim, które przewidywa³o jedynie
8

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296
z pón. zm.).
9 Szerzej zob. m.in. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008, s. 297 i n.
10 Zob. m.in. wyrok SN z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I CSK 234/12, System Informacji Lex
nr 1307977; wyrok SA w Bia³ymstoku z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt I ACa 145/12 (niepubl.).
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stowarzyszenia wyposa¿one w osobowoæ prawn¹11. W zaborze pruskim istnia³y stowarzyszenia, których celem by³o wp³ywanie na sprawy polityczne i te nie posiada³y
osobowoci prawnej. Natomiast utworzenie pozosta³ych stowarzyszeñ nie by³o uwarunkowane zgod¹ w³adz administracyjnych  kontrola s¹dowa wymagana by³a
w przypadku, gdy chcia³y one uzyskaæ osobowoæ prawn¹12. Z kolei w zaborze rosyjskim stowarzyszenia dzieli³y siê na maj¹ce osobowoæ prawn¹ i te, które jej nie mia³y.
W przypadku tych ostatnich zdarzeniem, które je kreowa³o, by³o zawiadomienie sk³adane gubernatorowi, ewentualnie naczelnikowi miasta. Je¿eli w ci¹gu dwóch tygodni od
otrzymania zawiadomienia przez gubernatora, nie zosta³a za³o¿ycielom dorêczona decyzja zakazuj¹ca za³o¿enia takiego stowarzyszenia, mog³o ono rozpocz¹æ dzia³alnoæ13.
W okresie II Rzeczypospolitej problematyk¹ prawn¹ stowarzyszeñ zajêto siê
wprawdzie dosyæ szybko14 i to nawet na p³aszczynie konstytucyjnej15, ale w tym
zakresie pocz¹tkowo obowi¹zywa³y z niewielkimi zmianami dotychczasowe przepisy pañstw zaborczych. Nowa kompleksowa regulacja prawa o stowarzyszeniach
zosta³a wprowadzona rozporz¹dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 padziernika 1932 r.  Prawo o stowarzyszeniach16. Stowarzyszeniom zwyk³ym powiêcony by³ rozdzia³ II obejmuj¹cy art. 1218. Wed³ug tych regulacji stowarzyszenie zwyk³e mog³y za³o¿yæ co najmniej trzy osoby. By³y one zobowi¹zane zg³osiæ
o tym na pimie powiatowej administracji w³adzy ogólnej miejsca przysz³ej siedziby
stowarzyszenia jako bezporednio w³adzy nadzorczej. Je¿eli w ci¹gu czterech tygodni od dnia zg³oszenia w³adza nie zakaza³a za³o¿enia stowarzyszenia, wzglêdnie
przed up³ywem tego terminu stwierdzi³a, ¿e nie ma zastrze¿eñ co do jego za³o¿enia,
mog³o ono rozpocz¹æ dzia³alnoæ. W ci¹gu dwóch tygodni od rozpoczêcia dzia³alnoci stowarzyszenia jego zarz¹d obowi¹zany by³ podaæ do wiadomoci w³adzy
swój sk³ad oraz miejsce zamieszkania cz³onków, a tak¿e adres lokalu, który mia³
s³u¿yæ stowarzyszeniu za siedzibê. Stowarzyszenia zwyk³e nie mog³y zak³adaæ oddzia³ów, ³¹czyæ siê w zwi¹zki stowarzyszeñ, przyjmowaæ w poczet swoich cz³onków
osób prawnych, korzystaæ z ofiarnoci publicznej albo z zapomóg udzielanych przez
w³adze czy instytucje publiczne.
Stowarzyszenia zwyk³e nie by³y osobami prawnymi w przeciwieñstwie do stowarzyszeñ zarejestrowanych (regulowanych w rozdziale III omawianego rozporz¹11

P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 2007, s. 81 i n.; P. Suski, op. cit., s. 19.
P. Suski, op. cit., s. 20.
13 Ibidem, s. 23.
14 Zob. dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dz. Praw. nr 3, poz. 88); ustawa
z dnia 3 kwietnia 1925 r. o zmianie niektórych przepisów Prawa o stowarzyszeniach z 1867 r. obowi¹zuj¹cych na obszarze by³ego zaboru austriackiego (Dz. U. nr 43, poz. 297) oraz rozporz¹dzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 wrzenia 1919 r. o stowarzyszeniach (Dziennik Urzêdowy
Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich nr 25, poz. 255).
15 Zob. art. 108 Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. nr 44, poz. 267 z pón. zm.) oraz art. 5
Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. nr 30, poz. 227).
16 Rozporz¹dzenie zosta³o wydane na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy
z dnia 17 marca 1932 r. o upowa¿nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporz¹dzeñ
z moc¹ ustawy i opublikowanej (Dz. U. nr 98, poz. 808).
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dzenia), którym art. 21 tego¿ rozporz¹dzenia przyznawa³ osobowoæ prawn¹ oraz
w przeciwieñstwie do stowarzyszeñ wy¿szej u¿ytecznoci (regulowanych w rozdziale IV tego rozporz¹dzenia), którym art. 48 przyznawa³ osobowoæ prawn¹.
W czasie II wojny wiatowej dzia³alnoæ jakichkolwiek ww. stowarzyszeñ oficjalnie nie by³a dopuszczalna. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych rozporz¹dzenie
z 1932 r. by³o nowelizowane, lecz ukszta³towany w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego model stowarzyszeñ w zasadzie nie zosta³ zmieniony.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, nale¿y zatem dostrzec, i¿ badania historyczne prowadz¹ do wniosku, ¿e powsta³e pod zaborami regulacje wprowadzaj¹ce stowarzyszenia, które nie posiada³y osobowoci prawnej, do pewnego stopnia stanowi³y pierwowzór uformowanych w II Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszeñ
zwyk³ych, które nastêpnie zosta³y utrzymane w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie. Jednoczenie analiza wczeniejszego ustawodawstwa sk³ania do przyjêcia pogl¹du, ¿e
 wobec braku wyposa¿enia verba legis stowarzyszeñ zwyk³ych w osobowoæ prawn¹  a¿ do momentu wprowadzenia do polskiego prawa jednostek organizacyjnych
niebêd¹cych osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹17, nie
by³o przekonuj¹cych podstaw do podejmowania prób przypisania tym stowarzyszeniom podmiotowoci prawnej.

2. Kwestia zdolnoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych
Zdolnoæ prawna jest nieod³¹czn¹ w³aciwoci¹ podmiotów prawa18, co sprawia, ¿e rozpatrywanie zdolnoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych jest jednoczenie
badaniem ich pod k¹tem posiadania podmiotowoci prawnej. Rozwa¿ania w zakresie
zdolnoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych doprowadzi³y do polaryzacji stanowisk19.
Wed³ug jednego pogl¹du20, obecnie istniej¹ce regulacje prawne daj¹ podstawy
do przypisywania stowarzyszeniom zwyk³ym zdolnoci prawnej, a w konsekwencji
kwalifikowania ich jak tzw. u³omne osoby prawne, o których mowa w art. 331 k.c.
17 Tzw. u³omne osoby prawne zosta³y wprowadzone do polskiego systemu prawa ustaw¹ z dnia 14
lutego 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 49, poz.
408), która wesz³a w ¿ycie z dniem 25 wrzenia 2003 r.
18 M. Pazdan, System prawa prywatnego. Prawo cywilne  czêæ ogólna, [w:] Z. Radwañski
(red.), Warszawa 2007, s. 914.
19 P. Grzegorczyk, [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz. Postêpowanie rozpoznawcze, Warszawa 2012, s. 338.
20 Zob. m.in. Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2002, s. 189; J. Fr¹ckowiak, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, Rejent 2003, nr 6, s. 27; M. ¯ak, [w:]
K. Korus, D. Rogoñ, M. ¯ak, Komentarz do art. 331 Kodeksu cywilnego, Stan prawny: 2003.04.01,
System Informacji Prawnej Lex Omega; K. Bilewska, K. Sobura, Osoby ustawowe (art. 331 k.c.),
Edukacja Prawnicza 2005, nr 10, s. 3237; E. Skowroñska-Bocian, Prawo cywilne. Czêæ ogólna.
Zarys wyk³adu, Warszawa 2005, s. 119120; R. Flejszar, Przedsiêbiorca w postêpowaniu cywilnym
rozpoznawczym, Warszawa 2006, s. 7576.
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Przede wszystkim za takim pogl¹dem mo¿e przemawiaæ wyk³adnia literalna
i systemowa przepisów pr. stow. Z treci art. 43 tej ustawy wynika, ¿e w sprawach
nieuregulowanych odmiennie w rozdziale zawieraj¹cym unormowania odnosz¹ce
siê do stowarzyszeñ zwyk³ych do takich stowarzyszeñ stosuje siê odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach rejestrowych, a zatem nale¿a³oby wzorem stowarzyszeñ
rejestrowych uznaæ stowarzyszenia zwyk³e za tzw. u³omne osoby prawne21.
Wskazuje siê te¿ na art. 40 i n. pr. stow., z których wynika, ¿e wprawdzie
stowarzyszenie zwyk³e, bêd¹ce uproszczon¹ form¹ stowarzyszenia, nie posiada osobowoci prawnej, to jednak ma ono swoj¹ strukturê organizacyjn¹ wskazan¹
w regulaminie, który w szczególnoci okrela jego nazwê, cel, teren i rodki dzia³ania, siedzibê oraz przedstawiciela reprezentuj¹cego stowarzyszenie; za rodkami
dzia³ania s¹ sk³adki cz³onkowskie, które uznaæ nale¿y za maj¹tek stowarzyszenia22.
W tym zakresie ustawodawca wprowadza jedynie  w porównaniu z regulacjami
dotycz¹cymi stowarzyszeñ wyposa¿onych w osobowoæ prawn¹  ograniczenia dotycz¹ce róde³, z których mo¿e pochodziæ maj¹tek stowarzyszenia zwyk³ego. Natomiast fakt, ¿e ¿aden przepis nie zabrania tworzenia maj¹tku stowarzyszenia zwyk³ego, mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e stowarzyszenie zwyk³e posiada podmiotowoæ
prawn¹ i jest, zgodnie z art. 331 § 1 k.c., u³omn¹ osob¹ prawn¹.
Poza tym dostrzega siê, ¿e stowarzyszenie zwyk³e stanowi podmiot typu korporacyjnego, gdy¿ posiada cz³onków realizuj¹cych wspólny cel, normy korporacyjne
i tworzone jest dobrowolnie dla prowadzenia dzia³alnoci o charakterze trwa³ym23.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e art. 40 ust. 1 pr. stow. stanowi: uproszczon¹ form¹
stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwyk³e, nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.
Z przepisu tego mo¿na zatem wywieæ, ¿e gdyby wol¹ ustawodawcy by³o pozbawienie stowarzyszeñ zwyk³ych podmiotowoci prawnej, to przepis ten brzmia³by:
uproszczon¹ form¹ stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwyk³e, nie posiadaj¹ce
podmiotowoci prawnej. Ponadto art. 42 ust. 2 pr. stow. mówi wprost o dzia³alnoci
stowarzyszenia, a nie o dzia³alnoci cz³onków tego stowarzyszenia, z czego p³ynie
sugestia o nadaniu takiemu stowarzyszeniu podmiotowoci prawnej.
Oprócz tego warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ tak¿e wyk³adnia historyczna przemawia za przyjêciem, ¿e celem ustawodawcy by³o nadanie stowarzyszeniom zwyk³ym statusu tzw. u³omnych osób prawnych. wiadczy o tym treæ druku Sejmu RP
IV Kadencji nr 666 z dnia 2 lipca 2002 r., w którego uzasadnieniu zosta³o stwierdzone, co nastêpuje: Ogólne przepisy Kodeksu cywilnego wyra¿aj¹ tylko dwa rodzaje
podmiotów stosunków cywilnoprawnych: osoby fizyczne i osoby prawne (art. 1).
Natomiast w polskim systemie prawnym od dawna funkcjonuj¹ tak¿e podmioty,
21 Na argument ten wskazuje S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu
cywilnego. Ksiêga pierwsza. Czêæ ogólna, Warszawa 2007, s. 134, ale nale¿y podkreliæ, ¿e autor ten
opowiada siê za niedopuszczalnoci¹ uznania stowarzyszenia zwyk³ego za jednostkê organizacyjn¹
niebêd¹c¹ osob¹ prawn¹, której ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹.
22 Z. Radwañski, Podmioty prawa cywilnego w wietle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustaw¹ z 14 lutego 2003, Przegl¹d S¹dowy 2003, nr 78, s. 7.
23 M. Wach, Status u³omnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008, s. 270.
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które ani nie s¹ osobami fizycznymi, ani osobami prawnymi (tzw. niepe³ne osoby
prawne). Do tej kategorii nale¿¹ tak¿e osobowe spó³ki w myl przepisów Kodeksu
spó³ek handlowych. Problem ten wywo³uje niekoñcz¹ce siê kontrowersje w nauce
i judykaturze, które wymagaj¹ rozstrzygniêcia ustawowego. Zawiera je proponowany § 1 art. 331 k.c. Odnosi siê on wy³¹cznie do ustaw¹ wyró¿nionych jednostek
organizacyjnych, którym przepisy prawne przyzna³y zdolnoæ prawn¹, lecz nie obdarzy³y osobowoci¹ prawn¹. Tylko do takich jednostek organizacyjnych projektowany przepis nakazuje odpowiednio stosowaæ postanowienia o osobach prawnych.
Do kategorii tej bêd¹ wiêc nale¿a³y, poza wspomnianymi osobowymi spó³kami handlowymi, np. wspólnota mieszkaniowa w³acicieli wyodrêbnionych lokali i stowarzyszenia niezarejestrowane. Godzi siê zauwa¿yæ, ¿e koncepcja ta by³a równie¿,
aczkolwiek sporadycznie, przyjmowana w rozstrzygniêciach s¹dowych24.
Mimo ¿e powy¿sze wywody nie s¹ pozbawione podstaw, to jednak w obecnym
stanie prawnym co najmniej tak samo jest przekonuj¹cy pogl¹d odmawiaj¹cy uznania stowarzyszenia zwyk³ego za jednostkê organizacyjn¹ niebêd¹c¹ osob¹ prawn¹,
której ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹ i do której stosuje siê odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Koronnym argumentem jest fakt, ¿e w przepisach pr. stow.
nie zosta³a zamieszczona norma, która by wyranie przyznawa³a zdolnoæ prawn¹
stowarzyszeniom zwyk³ym25. Wprawdzie mo¿na by twierdziæ, ¿e tak¿e w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, osobowych spó³ek prawa handlowego oraz spó³ek kapita³owych w organizacji nie istnieje przepis, który expressis verbis stanowi³by
o przyznaniu im podmiotowoci prawnej, ale nie by³by to pogl¹d uzasadniony. Wyk³adnia systemowa wskazuje, ¿e wówczas, gdy wol¹ ustawodawcy jest wyposa¿enie
jakiego tworu w atrybut bycia tzw. niepe³n¹ osob¹ prawn¹, czyni to najczêciej
poprzez wskazanie, ¿e podmioty te mog¹ we w³asnym imieniu nabywaæ prawa,
w tym w³asnoæ nieruchomoci i inne prawa rzeczowe, zaci¹gaæ zobowi¹zania,
pozywaæ i byæ pozywane26. Tymczasem w przepisach pr. stow. brak jest jakiejkolwiek normy, w oparciu o któr¹ mo¿na by próbowaæ wywodziæ istnienie podmiotowoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych.
Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ to, ¿e trudno by³oby wyobraziæ dokonywanie przez stowarzyszenie zwyk³ych czynnoci cywilnoprawnych27, skoro zgodnie
z treci¹ art. 42 pr. stow. takie stowarzyszenie nie mo¿e: 1) powo³ywaæ terenowych
24 Zob. wyrok S¹du Okrêgowego w Olsztynie z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt I C 366/11
(niepubl.).
25 E. Gniewek, [w:] idem (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2004, s. 124;
A. Kidyba, Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej kategorii podmiotowej,
Przegl¹d Prawa Handlowego 2004, nr 12, s. 14; J. Fr¹ckowiak, [w:] Z. Radwañski (red.), System
Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne  czêæ ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 10951096.
26 Zob. art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r.,
nr 80, poz. 903 ze zm.) oraz art. 8 § 1 i art. 11 § 1 ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek
handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 1030 ze zm.), a tak¿e art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., nr 950 ze zm.).
27 M. Sychowicz, [w:] A. Marciniak, K. Piasecki, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz,
t. 1, Warszawa 2014, s. 246.
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jednostek organizacyjnych, 2) ³¹czyæ siê w zwi¹zki stowarzyszeñ, 3) zrzeszaæ osób
prawnych, 4) prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej, 5) przyjmowaæ darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywaæ dotacji, a tak¿e korzystaæ z ofiarnoci publicznej,
za rodki na swoj¹ dzia³alnoæ stowarzyszenie takie uzyskuje ze sk³adek cz³onkowskich28.
Poza tym szereg odrêbnoci, które wi¹¿¹ siê z funkcjonowaniem stowarzyszenia zwyk³ego, m.in. fakt, ¿e nie podlega ono rejestracji w s¹dzie rejestrowym (art.
1214 w zw. z art. 43 pkt 1 pr. stow.), nie mo¿e posiadaæ terenowych jednostek
organizacyjnych (art. 20 w zw. z art. 43 pkt 1 pr. stow.), nie mo¿e zak³adaæ zwi¹zku
stowarzyszeñ (art. 22 w zw. z art. 43 pkt 1 pr. stow.), nie jest mo¿liwe ustanowienie
dla tego stowarzyszenia kuratora (art. 30 w zw. z art. 43 pkt 1 pr. stow.), sk³ania do
pogl¹du, ¿e taka sytuacja prawna tego stowarzyszenia jest konsekwencj¹ braku
przyznania mu podmiotowoci prawnej. Ponadto zupe³nie ró¿na od wystêpuj¹cego
w stowarzyszeniu rejestrowym zarz¹du pozycja prawna przedstawiciela stowarzyszenia zwyk³ego, który nie jest organem i do którego nale¿y stosowaæ przepisy k.c.
o przedstawicielstwie29, sprawia, ¿e nie sposób doszukiwaæ siê podobieñstw w tych
instytucjach.
Odnosz¹c siê do poruszanej ju¿ kwestii maj¹tku stowarzyszenia, warto zwróciæ
uwagê na dominuj¹ce stanowisko, w myl którego nie mo¿na mówiæ o maj¹tku
stowarzyszenia zwyk³ego, gdy¿ podmiotami praw zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ stowarzyszenia s¹ jego cz³onkowie30. Spostrze¿enie to nale¿y uznaæ za s³uszne i koresponduj¹ce z pogl¹dem o braku podmiotowoci prawnej stowarzyszenia zwyk³ego.
Dodatkowo wskazaæ nale¿y, ¿e art. 43 pr. stow. nakazuje stosowaæ do stowarzyszeñ
zwyk³ych przepisy o stowarzyszeniach rejestrowych nie wprost, lecz odpowiednio, czyli z modyfikacjami wynikaj¹cymi ze specyfiki stowarzyszeñ zwyk³ych.
Tymczasem wskazane wy¿ej cechy charakterystyczne stowarzyszeñ zwyk³ych, które
odró¿niaj¹ je od stowarzyszeñ rejestrowych, nie pozwalaj¹ na przyjêcie pogl¹du,
aby w drodze odes³ania mo¿na by³o wywodziæ podmiotowoæ prawn¹ stowarzyszeñ
zwyk³ych, opart¹ na art. 331 k.c., z faktu wyposa¿enia w osobowoæ prawn¹ stowarzyszeñ rejestrowych.
28

Zwraca na to uwagê S. Dmowski, op. cit., s. 134; aktualizacja R. Trzaskowski, [w:] J Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Czêæ ogólna, Warszawa 2014, s. 190.
29 M. ¯ak, op. cit. Warto w tym miejscu wskazaæ na postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 padziernika 2001 r. (sygn. akt I ACa 214/01, OSA 2003, nr 1, poz. 1), w którym
stwierdzono, ¿e zestawienie treci art. 40 ust. 2 z treci¹ art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 29, poz. 104 ze zm.) wskazuje, i¿ w pojêciu reprezentowanie nie mieci siê zaci¹ganie zobowi¹zañ. Z art. 40 ust. 2 ustawy nie wynika, aby przedstawiciel
reprezentuj¹cy stowarzyszenie móg³ zaci¹gaæ zobowi¹zania ze skutkiem dla stowarzyszenia. Skoro
stowarzyszenie zwyk³e stanowi grupa osób, oznacza to, ¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania maj¹tkowe mog¹
cz³onkowie osobicie lub dzia³aj¹c przez pe³nomocnika na zasadach i w sposób okrelony w przepisach
kodeksu cywilnego o pe³nomocnictwie. Wówczas te¿ za takie zobowi¹zanie odpowiadaæ bêd¹ wszyscy
cz³onkowie. Je¿eli za zobowi¹zanie powstanie w zwi¹zku z owiadczeniem woli z³o¿onym przez osobê
wybran¹ do reprezentowania stowarzyszenia, odpowiedzialnoæ ponosiæ bêdzie ta osoba.
30 P. Suski, op. cit., s. 300 i wskazana tam literatura.
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Prezentowane stanowisko uzyskuje wsparcie w judykaturze. S¹d Najwy¿szy,
analizuj¹c kontrowersje co do mo¿liwoci kwalifikowania stowarzyszeñ zwyk³ych
jako jednostek organizacyjnych, którym  choæ nie s¹ osobami prawnymi  ustawa
przyznaje zdolnoæ prawn¹ i do których w zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 331 k.c.,
maj¹ zastosowanie odpowiednio przepisy o osobach prawnych, rozstrzygn¹³ spór na
rzecz stanowiska odrzucaj¹cego tak¹ mo¿liwoæ31. S¹d zauwa¿y³, ¿e stowarzyszenia
s¹ co do zasady osobami prawnymi (art. 17 pr. stow.), je¿eli wiêc ustawodawca
czyni od tej zasady wyj¹tek w odniesieniu do stowarzyszeñ zwyk³ych, to wolno zak³adaæ, ¿e nie po to, aby ostatecznie poddaæ je regulacji zawartej w przepisach o osobach
prawnych, i to w niejasno okrelonym zakresie. Zdaniem S¹du Najwy¿szego (choæ
inaczej uwa¿aj¹ niektórzy przedstawiciele doktryny), nie mo¿na wywieæ istnienia
zdolnoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych z zawartego w art. 40 ust. 2 pr. stow.
wymagania uchwalenia przez osoby zak³adaj¹ce stowarzyszenie zwyk³e regulaminu,
który okrela w szczególnoci nazwê stowarzyszenia, jego cel, teren i rodki dzia³ania, siedzibê oraz przedstawiciela reprezentuj¹cego stowarzyszenie. Koniecznoæ
podania przez za³o¿ycieli stowarzyszenia zwyk³ego w regulaminie osoby pe³ni¹cej
funkcjê przedstawiciela, a nie osoby pe³ni¹cej funkcje w ramach struktury organizacyjnej stowarzyszenia, wskazuje raczej na to, ¿e chodzi tu o osobê maj¹c¹ dzia³aæ
w charakterze pe³nomocnika cz³onków stowarzyszenia (art. 95 i 96 k.c.), a nie o osobê
maj¹c¹ dzia³aæ w charakterze swojego rodzaju organu stowarzyszenia, którego dzia³anie jest dzia³aniem samego stowarzyszenia (art. 38 w zwi¹zku z art. 331 k.c.).
W konsekwencji S¹d Najwy¿szy podkreli³, ¿e ze wzglêdu na nieprzys³ugiwanie
stowarzyszeniom zwyk³ym osobowoci prawnej i niestosowanie siê do nich przepisów o osobach prawnych na podstawie art. 331 k.c., podmiotem praw i obowi¹zków
w stosunkach cywilnoprawnych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ stowarzyszeñ zwyk³ych
nie mog¹ byæ same te stowarzyszenia, lecz tylko ich cz³onkowie. W zakresie stosunków cywilnoprawnych wynikaj¹cych z czynnoci prawnych wszyscy cz³onkowie
stowarzyszenia zwyk³ego mog¹ staæ siê podmiotami okrelonych praw i obowi¹zków w razie dokonania czynnoci prawnej przez nich wszystkich lub przez ustanowionego przez nich przedstawiciela, dzia³aj¹cego w granicach umocowania. Podobnie w zakresie stosunków cywilnoprawnych wynikaj¹cych z innych zdarzeñ ni¿
czynnoci prawne, wszyscy cz³onkowie stowarzyszenia zwyk³ego mog¹ staæ siê
podmiotami okrelonych praw i obowi¹zków, je¿eli dane zdarzenie pozostaje
w zwi¹zku z akceptowan¹ przez wszystkich cz³onków dzia³alnoci¹ stowarzyszenia
i w odniesieniu do nich wszystkich spe³nione s¹ przes³anki odpowiedzialnoci za
skutki tego zdarzenia.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ, nale¿y stwierdziæ, ¿e zdolnoæ prawna bêd¹ca wyk³adnikiem podmiotowoci prawnej w przypadku stowarzyszeñ zwyk³ych nie
mo¿e byæ przekonuj¹co podnoszona. Mimo szeregu argumentów kusz¹cych za przy31 Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I CSK 234/12, System
Informacji Prawnej Lex nr 1307977.
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jêciem pogl¹du o istnieniu zdolnoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych, a tak¿e entuzjastycznego podejcia do tej koncepcji przez czêæ przedstawicieli doktryny, a nawet praktyków stosowania prawa, de lege ferenda pogl¹d taki nale¿y odrzuciæ.

3. Analiza zdolnoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych
poprzez pryzmat zdolnoci s¹dowej
Dla pe³nego obrazu omawianej materii stanowisko o braku zdolnoci prawnej
stowarzyszeñ zwyk³ych, a w konsekwencji niemo¿noci uznania ich za tzw. niepe³ne
osoby prawne, powinno byæ uzupe³nione jeszcze zbadaniem kwestii zdolnoci s¹dowej tych stowarzyszeñ na gruncie polskiego postêpowania cywilnego.
Ju¿ na pocz¹tku nale¿y stwierdziæ, ¿e prost¹ konsekwencj¹ odmówienia stowarzyszeniu zwyk³emu przymiotu tzw. u³omnej osoby prawnej jest eliminacja art. 64
§ 11 k.p.c. z krêgu podstaw prawnych do przypisywania takiemu stowarzyszeniu
zdolnoci s¹dowej. Do rozwa¿enia natomiast pozostaje kwestia, czy tak¹ podstaw¹
do formu³owania tezy o zdolnoci s¹dowej stowarzyszeñ zwyk³ych i ewentualnie
tezy tak¿e o zdolnoci prawnej tych stowarzyszeñ móg³ byæ  w czasie jego obowi¹zywania  art. 64 § 2 k.p.c. albo jakie inne jeszcze przepisy.
Analizê zagadnienia nale¿y poprzedziæ stwierdzeniem, ¿e kwalifikacj¹ podmiotu prawa do wystêpowania w s¹dowym postêpowaniu cywilnym w charakterze strony, interwenienta ubocznego lub uczestnika postêpowania nieprocesowego oraz
podmiotów postêpowania zabezpieczaj¹cego i egzekucyjnego jest zdolnoæ s¹dowa
(art. 64 § 1 i § 11 k.p.c.). Tak ujêta zdolnoæ s¹dowa jest kategori¹ umiejscowion¹
w obszarze procesu cywilnego, podczas gdy zdolnoæ prawna stanowi kategoriê
cywilnego prawa materialnego. Charakter wzajemnych relacji pomiêdzy zdolnoci¹
s¹dow¹ a zdolnoci¹ procesow¹ doprowadzi³ do polaryzacji stanowisk.
W literaturze przedmiotu32, a tak¿e w judykaturze33 mo¿na spotkaæ pogl¹d,
wed³ug którego pomiêdzy tymi zdolnociami istnieje sprzê¿enie zwrotne, polegaj¹ce na tym, ¿e zdolnoæ prawna warunkuje posiadanie zdolnoci s¹dowej, za ona
sama stanowi wyk³adnik posiadania zdolnoci prawnej. Innymi s³owy, nie mo¿e
istnieæ zdolnoæ prawna bez zdolnoci s¹dowej i na odwrót  nie mo¿e istnieæ
zdolnoæ s¹dowa bez zdolnoci prawnej. Natomiast pogl¹d przeciwny zak³ada istnienie wy³¹cznie zale¿noci jednokierunkowej, co oznacza, ¿e ka¿dy podmiot, który
ma zdolnoæ prawn¹, ma równie¿ zdolnoæ s¹dow¹, jednak¿e nie ka¿dy podmiot
wyposa¿ony w zdolnoæ s¹dow¹, ma jednoczenie zdolnoæ prawn¹34. Zwolennicy
32 J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, Postêpowanie cywilne, Warszawa
2002, s. 177.
33 Uchwa³a SN z dnia 14 grudnia 1990 r., sygn. akt III CZP 62/90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 36.
34 R. Flejszar, [w:] A. Góra-B³aszczykowska (red.), Kodeks postêpowania cywilnego, t. 1, Warszawa 2013, s. 255; postanowienie SN z dnia 26 wrzenia 2012 r., sygn. akt II CSK 722/11, OSNC
2013, nr 5, poz. 63.
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tego stanowiska dostrzegaj¹ i akceptuj¹ fakt, ¿e istniej¹ twory prawne maj¹ce podmiotowoæ procesow¹, mimo nieposiadania podmiotowoci prawnej35, co wynika
z rozwoju stosunków spo³eczno-gospodarczych. W konsekwencji przyjêcie, ¿e istniej¹ twory prawne posiadaj¹ce zdolnoæ s¹dow¹, mimo ¿e nie s¹ one podmiotami
w rozumieniu cywilnoprawnym, prowadzi do odrzucenia tezy o istnieniu miêdzy
omawianymi zdolnociami relacji dwukierunkowej.
Z powy¿szego wynika, ¿e rozwa¿ania dotycz¹ce mo¿liwoci przyznania stowarzyszeniom zwyk³ym podmiotowoci prawnej mog³yby siê opieraæ jedynie na pierwszej z wymienionych koncepcji, poniewa¿ zgodnie z ni¹ zdolnoæ s¹dowa poci¹ga
za sob¹ automatycznie zdolnoæ prawn¹. Jednak¿e punktem wyjcia nawet dla tego
typu za³o¿enia jest uprzednie stwierdzenie, ¿e stowarzyszeniom zwyk³ym przys³uguje zdolnoæ s¹dowa.
Do niedawna normatywna podstawa, która uzasadnia³a próby wywodzenia zdolnoci s¹dowej takich stowarzyszeñ, mog³a byæ upatrywana w art. 64 § 2 k.p.c.36,
stanowi¹cym, ¿e zdolnoæ s¹dow¹ maj¹ tak¿e organizacje spo³eczne dopuszczone
do dzia³ania na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów, choæby nie posiada³y osobowoci prawnej37. Takie zapatrywanie znajdowa³o równie¿ podstawy w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, który wielokrotnie38 wypowiada³ siê co do tego, czy okrelone twory organizacyjne, reprezentuj¹ce pewne grupy osób fizycznych
(niekoniecznie nosz¹ce w swym oznaczeniu okrelenie: spo³eczny, spo³eczna),
mog¹ byæ uznane za organizacjê spo³eczn¹ w rozumieniu art. 64 § 2 k.p.c. Ogólnie
ujêta treæ tego przepisu sk³oni³a judykaturê do poszukiwania podstawowych kryteriów prawnych pozwalaj¹cych odró¿niæ organizacjê spo³eczn¹ w rozumieniu art. 64
§ 2 k.p.c. od innych tworów organizacyjnych, wyra¿aj¹cych tak¿e okrelon¹ postaæ
aktywnoci spo³ecznej grupy osób. U podstaw takiej selekcji prawnej leg³o uzasadnione za³o¿enie, ¿e nie wszystkie z nich z okrelonych przyczyn zas³uguj¹ na wyposa¿enie w zdolnoæ s¹dow¹, s³u¿¹c¹ do zapewnienia ochrony prawnej interesów
eksponowanych w dzia³alnoci grupy. Najogólniej bior¹c, wskazano w tych rozstrzygniêciach nastêpuj¹ce kryteria: 1) dzia³anie na podstawie przepisów prawa;
2) okrelenie w tych przepisach celu dzia³ania organizacji spo³ecznej; 3) dobrowolnoæ zrzeszenia siê grupy osób; 4) trwa³a wiê organizacyjna daj¹cej siê ustaliæ
grupy osób; 5) odpowiedni zasiêg terytorialny dzia³alnoci organizacji; 6) autonomia
organizacyjna wobec innych podmiotów wystêpuj¹cych w obrocie prawnym (istnie35 Np. pracodawca i organ rentowy  zob. art. 460 § 1 k.p.c., dyrektor przedsiêbiorstwa i dyrektor
zrzeszenia przedsiêbiorstw  zob. art. 6913 k.p.c.
36 Przepis ten zosta³ uchylony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 wrzenia 2011 r. o zmianie
ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 233, poz. 1381),
która wesz³a w ¿ycie z dniem 3 maja 2012 r.
37 M. Pazdan, op. cit., s. 924.
38 Zob. m.in. postanowienie SN z dnia 18 grudnia 1997 r., sygn. akt III CKN 473/97, OSNC 1998,
nr 78, poz. 117; uchwa³a SN z dnia 10 lutego 2000 r., sygn. akt III CZP 29/09, OSNC 2000, nr 78,
poz. 123.
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nie w³asnych organów i ukszta³towanie odrêbnej struktury organizacyjnej); 7) istnienie pewnej samodzielnoci prawnej (wyra¿aj¹cej siê w zdolnoci do zaci¹gania
zobowi¹zañ i wystêpowania z roszczeniami we w³asnym imieniu)39. Analiza unormowañ dotycz¹cych stowarzyszeñ zwyk³ych poprzez pryzmat wskazanych kryteriów w istocie mog³a sk³aniaæ do pogl¹du o zdolnoci s¹dowej stowarzyszeñ zwyk³ych, st¹d w doktrynie czêæ jej przedstawicieli40 wyra¿a³a taki pogl¹d. Posi³kowo
nadmieniæ nale¿y, ¿e judykatura tak¿e na gruncie prawa o postêpowaniu administracyjnym dopuci³a zdolnoæ s¹dow¹ stowarzyszeñ zwyk³ych41.
Jednak takie konsekwencje p³yn¹ce z art. 64 §2 k.p.c. ju¿ w czasie obowi¹zywania tego przepisu by³y trudne do zaakceptowania42, gdy¿ dawa³y podstawê do
oceny tego przepisu jako wytrycha, za pomoc¹ którego wprowadzono do obowi¹zuj¹cego systemu prawa cywilnego twory spoza kanonu podmiotów prawa cywilnego okrelonego przepisami kodeksu cywilnego. Rozwi¹zanie takie, bez wzglêdu na
to, czy by³o prawid³owe pod wzglêdem legislacyjnym, nie mog³o jednak pozostaæ
bez wp³ywu na praktykê stosowania prawa, zw³aszcza ¿e le¿a³o w interesie spo³ecznym i gospodarczym jako umo¿liwiaj¹ce niektórym jednostkom organizacyjnym
niemaj¹cym osobowoci prawnej normalne z punktu widzenia prawa uczestniczenie
w obrocie cywilnoprawnym i zapewniaj¹ce kontrahentom tych jednostek ochronê
przewidzian¹ w prawie cywilnym. Zatem wyk³adnia art. 64 § 2 k.p.c. sz³a w tym
kierunku, aby przyznawaæ organizacjom spo³ecznym ochronê ich interesu prawnego, urzeczywistnianego w celach dzia³ania takich organizacji. St¹d równie¿
w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego w okresie poprzedzaj¹cym wprowadzenie
art. 331 k.c. oraz art. 64 § 11 k.p.c. zwracano uwagê na potrzebê objêcia ochron¹
s¹dow¹ jednostek, które nie bêd¹c osobami prawnymi ani nie maj¹c przyznanej
zdolnoci prawnej, uczestniczy³y w obrocie cywilnoprawnym43. S¹d Najwy¿szy,
przyznaj¹c takim jednostkom zdolnoæ s¹dow¹, podkrela³, ¿e ulegaj¹ce ci¹g³ym
zmianom ¿ycie spo³eczne i gospodarcze stwarza sytuacje nieprzewidziane przez
ustawodawcê. Wymusza to potrzebê przyznawania zdolnoci s¹dowej okrelonym
podmiotom spo³ecznym lub gospodarczym o pewnej samodzielnoci, mimo ¿e nie
maj¹ osobowoci prawnej. Taki kierunek orzecznictwa by³ kontynuowany i dopro39 Por. uchwa³a SN z dnia 13 padziernika 2006 r., sygn. akt III CZP 79/06, System Informacji
Prawnej Lex nr 194334.
40 Zob. P. Suski, op. cit., s. 279 i 280; M. Jêdrzejewska [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2006, s. 200; P. Sarnecki, Komentarz do art. 40 ustawy
 Prawo o stowarzyszeniach, System Informacji Prawnej Lex.
41 Zob. wyrok NSA z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt I OZ 519/09, System Informacji Prawnej
LEX nr 574295.
42 Por. E. Skowroñska, Glosa do uchwa³y SN z dnia 14 grudnia 1990 r., sygn. akt III CZP 62/90,
Pañstwo i Prawo 1991, nr 12, s. 117121; J. Sk¹pski, Glosa do uchwa³y SN z dnia 14 grudnia 1990 r.,
sygn. akt III CZP 62/90, Przegl¹d S¹dowy 1991, nr 4, s. 87.
43 Por. orzeczenia SN: z dnia 26 listopada 1948 r., sygn. akt Ñ 828/48, OSN 1949, nr 23, poz. 57;
z dnia 28 marca 1956 r., sygn. akt 2 CR 634/55, OSN 1958, nr 3, poz. 65 i z dnia 7 padziernika 1950 r.,
£.C.1055/50, Pañstwo i Prawo 1951, nr 1, s. 152.
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wadzi³ do przyznania zdolnoci s¹dowej m.in. partiom politycznym przed nadaniem
im osobowoci prawnej44, samorz¹dowi mieszkañców wsi45, sejmikowi samorz¹dowemu46, a tak¿e organom samorz¹du studenckiego szko³y wy¿szej w sprawach
z zakresu ich ustawowych uprawnieñ47.
Jednak¿e z perspektywy obecnego stanu prawnego powy¿sze rozwa¿ania zosta³y
w znacznej mierze zdezaktualizowane za spraw¹ uchylenia z dniem 3 maja 2012 r.
art. 64 § 2 k.p.c. Z wyk³adni historycznej wynika, ¿e ustawodawca uzna³, i¿ organizacje pozarz¹dowe niebêd¹ce osobami prawnymi powinny uzyskiwaæ przymiot
zdolnoci s¹dowej tylko wówczas, gdy ustawa przyznaje im zdolnoæ prawn¹. St¹d
te¿ odpad³a potrzeba wyodrêbniania organizacji spo³ecznych jako odrêbnej kategorii
podmiotów, którym przys³uguje zdolnoæ s¹dowa, je¿eli zdolnoæ ta z mocy art. 64
§ 11 k.p.c. przys³uguje jednostkom organizacyjnym niebêd¹cym osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹48. Rozwi¹zanie takie zdaje siê wskazywaæ, ¿e ustawodawca ostatecznie przyj¹³ pogl¹d, ¿e pomiêdzy zdolnoci¹ prawn¹ a
zdolnoci¹ s¹dow¹ istnieje zale¿noæ jednokierunkowa, co oznacza, ¿e zdolnoæ
s¹dowa jest wy³¹cznie konsekwencj¹ istnienia zdolnoci prawnej.
Wyczerpuj¹c katalog ewentualnych podstaw prawnych zdolnoci s¹dowej stowarzyszeñ zwyk³ych, wypada wspomnieæ, ¿e oprócz podmiotów wskazanych w art. 64
§ 1 i § 11 k.p.c. zdolnoæ s¹dow¹ maj¹ tak¿e podmioty dzia³aj¹ce na podstawie
przepisów w sprawach dotycz¹cych okrelonych praw i obowi¹zków zwi¹zanych
z pewn¹ wydzielon¹ mas¹ maj¹tkow¹ (np. wykonawca testamentu  art. 988 § 2 k.c.,
kurator spadku  art. 667 § 2 w zwi¹zku z 935 § 1 k.p.c., zarz¹dca egzekucyjny
nieruchomoci  art. 935 § 1 k.p.c., syndyk masy upad³oci  art. 173 i nast. ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upad³ociowe i naprawcze49). Zdolnoæ s¹dow¹
maj¹ ponadto podmioty niesamodzielne, którym przepisy szczególne przyznaj¹ samodzieln¹ pozycjê w postêpowaniu s¹dowym. Jednak¿e do ¿adnej z wymienionych
grup nie mo¿na w wietle aktualnych unormowañ zaliczyæ stowarzyszeñ zwyk³ych.
Wypada nadmieniæ, ¿e tak¿e w praktyce orzeczniczej utrwali³ siê ju¿ pogl¹d,
stosownie do którego w wyniku wy¿ej wskazanej zmiany przepisów kodeksu postêpowania cywilnego stowarzyszenia zwyk³e utraci³y przymiot zdolnoci s¹dowej50 .
W konsekwencji nale¿y stwierdziæ, ¿e nie ma obecnie ¿adnych normatywnych podstaw, aby wywodziæ przymiot zdolnoci s¹dowej stowarzyszenia zwyk³ego, a w nastêpstwie ewentualnie wyprowadzaæ tezê o zdolnoci prawnej i podmiotowoci
44 Zob. uchwa³a pe³nego sk³adu Izby Cywilnej SN z dnia 14 grudnia 1990 r., sygn. akt III CZP 62/90,
OSNCP 1991, nr 4, poz. 36.
45 Zob. uchwa³a SN z dnia 16 kwietnia 1991 r., sygn. akt III CZP 23/91, OSNCP 1992, nr 2,
poz. 20.
46 Zob. postanowienie SN z dnia 18 grudnia 1997 r., sygn. akt III CKN 473/97, OSP 1998, nr 9,
poz. 163.
47 Zob. uchwa³a sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 10 lutego 2000 r., sygn. akt III CZP 29/99,
OSNC 2000, nr 78, poz. 123.
48 Zob. Druk Sejmu RP VI Kadencji nr 4332 z dnia 14 czerwca 2011 r.
49 Tekst jedn. Dz. U. 2009 r., nr 175, poz. 1361 z pón. zm.
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prawnej tego stowarzyszenia w oparciu o koncepcjê sprzê¿enia zwrotnego pomiêdzy zdolnoci¹ s¹dow¹ i zdolnoci¹ prawn¹.

4. Uwagi de lege ferenda
Istotnym obszarem problemowym jest kwestia zasadnoci nowelizacji pr. stow.
w kierunku wprowadzenia normatywnych podstaw do wyposa¿enia stowarzyszeñ
zwyk³ych w podmiotowoæ prawn¹. Zg³oszenie takiego postulatu prima facie mog³oby siê wydawaæ zasadne51.
Przede wszystkim nale¿a³oby zdiagnozowaæ, czy zmiana regulacji w zakresie
charakteru prawnego rodków uzyskiwanych przez stowarzyszenia zwyk³e na ich
dzia³alnoæ oraz zasad ich reprezentacji mog³aby efektywnie przyczyniæ siê do spopularyzowania tej formy aktywnoci spo³ecznej. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e obecnie obowi¹zuj¹cy art. 42 ust. 1 pkt 5 pr. stow. zabrania stowarzyszeniom zwyk³ym przyjmowania darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywania dotacji, a tak¿e korzystania
z ofiarnoci publicznej. Tak drastyczna redukcja róde³ finansowania dzia³alnoci
stowarzyszeñ zwyk³ych ogranicza ich dzia³ania, co w konsekwencji przek³ada siê na
niewielkie zainteresowanie spo³eczeñstwa t¹ instytucj¹ prawn¹.
Poza tym wyposa¿enie stowarzyszeñ zwyk³ych w podmiotowoæ prawn¹ okaza³oby siê pomocne przy okrelaniu legitymacji biernej w procesach o naruszenie dóbr
osobistych powstaj¹cych na skutek rozpowszechniania okrelonych treci w wydawanych ulotkach, darmowych gazetkach albo na stronach internetowych. Implikacj¹
przes¹dzenia o braku podmiotowoci prawnej stowarzyszeñ zwyk³ych jest stanowisko judykatury, w wietle którego za naruszenie dóbr osobistych przez publikacje
wydawane przez stowarzyszenie zwyk³e odpowiadaj¹ jako wydawcy sami cz³onkowie tych stowarzyszeñ52. Tymczasem powa¿ne trudnoci, jakie w zwi¹zku z tym
50 Zob. postanowienie SOKiK w Warszawie z dnia 18 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 11154/12
(niepubl.) oraz postanowienie SOKiK w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r., sygn. akt XVII Am C6889/
12 (niepubl.), podajê za: K. Lehmann, O stowarzyszeniach zwyk³ych i ich zdolnoci s¹dowej, [online]
<http://konsumentwsieci.pl/index.php/o-stowarzyszeniach-zwyklych-i-ich-zdolnosci-sadowej/> (dostêp:
27.06.2014).
51 Nale¿y odnotowaæ, ¿e pewne kroki w tym kierunku by³y ju¿ podejmowane poprzez zg³oszenie
poselskiego Projektu ustawy o zmianie ustawy  Prawo o stowarzyszeniach (zob. Druk Sejmu VII Kadencji nr 246 z dnia 20 stycznia 2012 r.). Projekt ten przewidywa³ m.in. umo¿liwienie przedstawicielowi
reprezentuj¹cemu stowarzyszenie zwyk³e zaci¹gania w jego imieniu zobowi¹zañ maj¹tkowych bez koniecznoci udzielania mu odrêbnych pe³nomocnictw przez wszystkich cz³onków stowarzyszenia, wprowadzenie wspó³w³asnoci ³¹cznej cz³onków stowarzyszenia oraz solidarn¹ odpowiedzialnoæ cz³onków
stowarzyszenia za zobowi¹zania stowarzyszenia, ale mimo tych zmian projekt nie wyposa¿y³ stowarzyszeñ zwyk³ych w zdolnoæ prawn¹. Wnioskodawcy wycofali siê z tego projektu w listopadzie 2012 r.
52 Zob. wyrok SN z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt I CSK 234/12, System Informacji Lex
nr 1307977.
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wy³aniaj¹ siê w praktyce, polegaj¹ na ustaleniu personaliów osób, które takich naruszeñ siê dopuci³y. Wynika to z faktu, ¿e w obliczu perspektywy poniesienia konsekwencji prawnych cz³onków stowarzyszenia czêsto cechuje zmowa milczenia w tym
wzglêdzie. Tym bardziej jest ona trudna do zwalczenia, gdy naruszenie dóbr osobistych by³o wynikiem dzia³ania wszystkich cz³onków. Wówczas znan¹ ju¿ z sal s¹dowych taktyk¹ jest zaprzeczania swojego udzia³u oraz zas³anianie siê niepamiêci¹
odnonie do kwestii dotycz¹cych pozosta³ych cz³onków. Silna postawa le pojêtej
solidarnoci mo¿e wiêc niekiedy skutecznie utrudniæ dochodzenie przez poszkodowany podmiot swoich praw. Wyposa¿enie stowarzyszeñ zwyk³ych w podmiotowoæ
prawn¹ pozwoli³oby tym problemom zaradziæ.
Z drugiej jednak strony nale¿y mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e obecny kszta³t regulacji odnosz¹cych siê do stowarzyszeñ zwyk³ych by³ wynikiem d¹¿enia ustawodawcy
do maksymalnego odformalizowania zasad ich funkcjonowania w wymiarze procedury ich tworzenia, zasad funkcjonowania, w tym reprezentacji, jak równie¿
w wymiarze maj¹tkowym. Dlatego obecne normy prawne pozwalaj¹ cz³onkom stowarzyszeñ zwyk³ych pozostawaæ w bardzo lunym zwi¹zku z takim stowarzyszeniem i na aktywizowanie siê, a w konsekwencji ewentualne ponoszenie ekonomicznych i prawnych konsekwencji takich dzia³añ tylko na wybranych przez siebie
p³aszczyznach dzia³ania tych stowarzyszeñ. Wyposa¿enie stowarzyszeñ zwyk³ych
w podmiotowoæ prawn¹ niew¹tpliwie zmieni³oby aktualny stan rzeczy, co mog³oby
zniechêciæ ich cz³onków do dalszego cz³onkostwa.
Nie bez znaczenia pozostaje tu okolicznoæ, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy
umo¿liwiaj¹ prowadzenie dzia³alnoci w formie bardziej sformalizowanej, tj. poprzez zak³adanie stowarzyszeñ rejestrowych. Dlatego w³¹czenie stowarzyszeñ zwyk³ych do katalogu tzw. u³omnych osób prawnych mog³oby zrodziæ pytania o sens
dublowania ju¿ istniej¹cych rozwi¹zañ dotycz¹cych stowarzyszeñ rejestrowych.
Reasumuj¹c, wobec wieloci argumentów przemawiaj¹cych tak za pozostawieniem status quo w materii podmiotowoci stowarzyszeñ zwyk³ych, jak te¿ za realizacj¹ przedstawionego tu postulatu de lege ferenda, decyzja w tej kwestii nie mo¿e
byæ podjêta pochopnie.

Podsumowanie
Przeprowadzone rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e zagadnienie podmiotowoci prawnej
stowarzyszeñ zwyk³ych, tj. mo¿liwoci uznania je za tzw. niepe³ne osoby prawne
w rozumieniu art. 331 k.c., sta³o siê sporne od momentu wprowadzenia do polskiego
prawa kategorii jednostek organizacyjnych niebêd¹cych osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹ i do których stosuje siê odpowiednio przepisy
o osobach prawnych. Wyniki analizy nakrelonego problemu prowadz¹ do wniosku,
¿e de lege lata brak jest normatywnych podstaw, aby wyprowadzaæ tezê o podmiotowoci prawnej takich stowarzyszeñ. Stowarzyszenia zwyk³e nie posiadaj¹ zdolnoci
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prawnej ani zdolnoci s¹dowej. W rezultacie nie sposób, przy braku tych atrybutów
stowarzyszeñ zwyk³ych, zaliczaæ je do krêgu tzw. u³omnych osób prawnych.
Jednoczenie powa¿nej i szerszej dyskusji wymaga zagadnienie potrzeby i sensu wyposa¿enia stowarzyszeñ zwyk³ych w podmiotowoæ prawn¹. Debata nad zmianami obecnie istniej¹cego na gruncie pr. stow. dualizmu w zakresie typów stowarzyszeñ by³aby uzasadniona zw³aszcza na tle konkretnego projektu nowelizacji
pr. stow., który zawiera³by nie tylko kompleksowe i wyczerpuj¹ce uregulowanie
zagadnieñ odnosz¹cych siê do procedury rejestracji stowarzyszeñ zwyk³ych oraz
maj¹tku pozyskiwanego na ich dzia³alnoæ, ale tak¿e do zaci¹gania zobowi¹zañ
przez cz³onków stowarzyszenia i zaspokajania roszczeñ ich osobistych wierzycieli,
tudzie¿ regulowa³by zasady reprezentacji i ponoszenia odpowiedzialnoci przez tych
cz³onków. Wspomniany projekt powinien uwzglêdniaæ fakt, ¿e jurydyczne skutki
wyposa¿enia stowarzyszeñ zwyk³ych w podmiotowoæ prawn¹ nie ogranicz¹ siê do
sfery prawa cywilnego, lecz dostrzegalne bêd¹ m.in. na p³aszczynie prawa pracy
oraz w wymiarze prawnopodatkowym. Z tego wzglêdu ewentualna nowelizacja
w zakresie statusu prawnego stowarzyszeñ zwyk³ych powinna byæ dokonana przy
wszechstronnym rozwa¿eniu ca³okszta³tu konsekwencji prawnych, spo³ecznych
i ekonomicznych tych zmian.

Summary
Issue of legal subjectivity of non-profit associations
Key words: association not being an artificial person, non  profit association, corporate association,
association being an artificial person, registered association, legal subjectivity, legal entity,
imperfect artificial person, legal capacity, capacity to be a party in civil cases, capacity to
sue, civil code, code of practice, code of rules, right of action, right to bring action, right to
association.

In a state of law, the right to association, that is guaranteed by a constitution, is
placed in the same position as other foundations of democratic system of government, and the ability to form associations is one of its manifestations. The Polish law
allows to distinguish two types of associations  a non-profit association and registered association. The issue of legal subjectivity of registered associations is beyond
doubt according to the current state of the law. The situation is completely different
with regard to the non-profit associations, which are a simplified form of associations. Among the provisions creating the law of associations, there is not any standard providing legal entity to such associations and, therefore, the fact that they
cannot be included into this type of entities should not raise any questions. For
obvious reasons, non-profit associations are not natural persons. The considerations
included in this article focus on searching possible grounds to qualify non-profit
associations as imperfect artificial persons, and, in consequence on the basis of
a civil process, to assign the capacity to sue for these associations.
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Wolnoæ zrzeszania siê jako element
spo³eczeñstwa obywatelskiego
Wprowadzenie
Podstawowym dokumentem okrelaj¹cym status jednostki w pañstwie jest ustawa zasadnicza. Z tego powodu katalog wolnoci i praw w niej zawarty ma fundamentalne znaczenie dla spo³eczeñstwa bêd¹cego zarówno zbiorem jednostek, jak
i grup spo³ecznych. Jednym z g³ównych zadañ Konstytucji jest ustalenie wzajemnych relacji pomiêdzy w³adzami pañstwa a jego obywatelami. Wolnoci i prawa
umieszczone w Konstytucji maj¹ charakter wertykalny, tzn. obowi¹zuj¹ na linii jednostkapañstwo. Cecha ta jest konsekwencj¹ charakteru ustawy zasadniczej jako
dokumentu podstawowego uk³adaj¹cego relacje pomiêdzy w³adz¹ a jednostkami1.
Gwarancje wolnoci i praw zamieszczone w ustawie zasadniczej obowi¹zuj¹ obie
strony. Stanowi¹ zbiór wartoci, które podlegaj¹ ochronie oraz s¹ wytycznymi do
tworzenia wszelkich aktów prawa na terenie pañstwa2.
Rozdzia³ II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3
zatytu³owany Wolnoci, prawa i obowi¹zki cz³owieka i obywatela zawiera niezbyt
rozbudowan¹, ale jak¿e istotn¹ dla funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego
czêæ reguluj¹c¹ wolnoci i prawa polityczne. Te wolnoci i prawa znane by³y ju¿
w Polsce wczeniej i stosowane w praktyce. Waga tych regulacji prawnych jest
du¿a, co wynika z roli, jak¹ wolnoci i prawa polityczne odgrywaj¹ w realizacji tak
fundamentalnej zasady ustroju politycznego pañstwa jak zasada suwerennoci narodu. Bogus³aw Banaszak definiuje wolnoci i prawa polityczne jako narzêdzia gwarantuj¹ce jednostce mo¿liwoæ aktywnego udzia³u w rz¹dzeniu pañstwem, w kszta³1

B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 388.
R. Kropiwnicki, Pojêcie praw i wolnoci chronionych w Konstytucji RP, [w:] A. Florczak,
B. Bolechow (red.), Prawa cz³owieka w systemie prawa krajowego, Toruñ 2006, s. 33.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483).
2

22

Marcin Kazimierczuk

towaniu jego polityki4. Nale¿y tu podkreliæ, ¿e opisywane wolnoci i prawa powi¹zane s¹ w oczywisty sposób z demokratycznym ustrojem pañstwowym.
Celem niniejszego artyku³u jest wykazanie, ¿e ustawa zasadnicza z 1997 r.
uznaje swobodê tworzenia oraz funkcjonowania rozmaitych zrzeszeñ za istotny element naczelnej zasady ustroju spo³ecznego naszego pañstwa, okrelanej jako spo³eczeñstwo obywatelskie.
W doktrynie spotkaæ mo¿emy podzia³ praw politycznych na: prawa polityczne
sensu stricto i prawa polityczne sensu largo5. Celem tych pierwszych jest zapewnienie
jednostce mo¿liwoci wspó³udzia³u w zinstytucjonalizowanych formach wp³ywu na
kszta³towanie woli, polityki pañstwa (s¹ to m.in. prawo wyborcze i prawo do udzia³u
w referendum). Grupa druga obejmuje prawa polityczne sensu stricto oraz tzw. wolnoci o charakterze politycznym, do których zaliczamy wolnoæ zrzeszania siê.

Pojêcie spo³eczeñstwa obywatelskiego
Wolnoæ zrzeszania siê ma swoje ród³o w idei spo³eczeñstwa obywatelskiego6.
Termin spo³eczeñstwo obywatelskie maj¹cy za sob¹ d³ug¹ i z³o¿on¹ historiê staje
siê sztandarowym elementem we wspó³czesnym dyskursie o dobrze rz¹dzonym pañstwie i oznacza spo³eczeñstwo zmobilizowane do walki o autonomiê. Jednak nie jest
to synonim buntu przeciw pañstwu, buntu prowadz¹cego do jego destrukcji. Celem
aktywnoci spo³eczeñstwa obywatelskiego jest samoorganizacja daj¹ca wyraz podmiotowoci obywatela i godnoci cz³owieka, zdolnoci do brania wspólnych spraw
w swoje rêce i ograniczania autorytarnych zapêdów Lewiatana7.
Wspólnym mianownikiem wiêkszoci definicji spo³eczeñstwa obywatelskiego
jest stwierdzenie, ¿e stanowi ono tê czêæ przestrzeni spo³ecznej, która jest autonomiczna wobec pañstwa i wype³niona przez dobrowolne wspó³dzia³anie zrzeszonych
jednostek8. Dominacja tego punktu widzenia powoduje istotn¹ trudnoæ, wyra¿aj¹c¹
siê w tym, ¿e ³atwiej jest znaleæ negatywn¹ ni¿ pozytywn¹ definicjê spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Zgodnie z t¹ pierwsz¹ jest nim wszystko, co pozostaje, kiedy ju¿
wytyczymy granice, w których dzia³a w³adza pañstwowa9. Taki sposób pojmowania
4 B. Banaszak, Ogólne wiadomoci o prawach cz³owieka, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.),
Prawa i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 28.
5 Zob. M. Nowak, Politische Grundrechte, Wiedeñ  Nowy Jork 1988, s. 1114.
6 Na temat spo³eczeñstwa obywatelskiego zob. P. Winczorek, Wstêp do nauki o pañstwie, Warszawa 1996, s. 170171.
7 Szerzej na temat konstrukcji stanu pañstwowoci w doktrynie polityczno-prawnej Thomasa Hobbesa zob.: A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2002, s. 193197.
8 E. Wnuk-Lipiñski, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany spo³ecznej, Warszawa 1996, s. 99100. Zob. tak¿e: K. Dziubka, Spo³eczeñstwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji
pojêcia, [w:] A. Jab³oñski, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. II, Wroc³aw 1998, s. 46.
9 N. Bobbio, Spo³eczeñstwo obywatelskie, [w:] J. Szacki (red.), Ani ksi¹¿ê, ani kupiec: obywatel,
Kraków 1997, s. 64. Zob. tak¿e: D. Beetham, K. Boyle, Demokracja. Pytania i odpowiedzi, Toruñ 1995,
s. 111.
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spo³eczeñstwa obywatelskiego wydaje siê szczególnie atrakcyjny w przypadku analizy przemian, jakie dokona³y siê w krajach odchodz¹cych od realnego socjalizmu,
które cechowa³a wyrazista dychotomia pañstwospo³eczeñstwo10.
Wielu autorów zgadza siê ze stwierdzeniem, ¿e zamiast traktowaæ spo³eczeñstwo obywatelskie jako prost¹ opozycjê wobec pañstwa, nale¿y widzieæ w nim
równie¿ strukturê porednicz¹c¹ miêdzy tym, co pañstwowe, a tym, co prywatne.
Zbigniew Pe³czyñski podkrela, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie jest aren¹, na której
wspó³czesny cz³owiek znajduje prawo do zaspokajania uzasadnionych potrzeb w³asnych i rozwija sw¹ jednostkow¹ osobowoæ, ucz¹c siê jednoczenie tego, co znaczy
dzia³anie zbiorowe i spo³eczna solidarnoæ11.
Kolejn¹ akcentowan¹ w literaturze cech¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego jest
jego pluralizm. Zak³ada on nie tylko istnienie ca³ej gamy interesów zbiorowych,
które nie s¹ wspó³bie¿ne (a bywa, ¿e i konfliktowe  jak w przypadku zwi¹zków
zawodowych i pracodawców), ale tak¿e mo¿noæ ich ujawnienia oraz dobrowolnego
organizowania siê w ich obronie. Pluralistyczne spo³eczeñstwo obywatelskie to nie
tylko zbiorowoæ wewnêtrznie zró¿nicowana, ale taka, w której ramach poszczególne tworz¹ce je segmenty komunikuj¹ siê ze sob¹, poszukuj¹c satysfakcjonuj¹cych
rozstrzygniêæ. W tym miejscu nale¿y zgodziæ siê ze spostrze¿eniem Jerzego Szackiego, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie to nie tyle przeciwstawiaj¹ca siê pañstwu
wspólnota moralna, ile sieæ stosunków miêdzy jednostkami, które kieruj¹ siê swoimi
partykularnymi interesami, ale musz¹ siê ze sob¹ porozumiewaæ i wspó³pracowaæ12.
Wzrost zainteresowania pojêciem spo³eczeñstwa obywatelskiego w ró¿nych
dyscyplinach naukowych dokona³ siê zdaniem Tomasza K. Wszeborowskiego m.in.
za spraw¹ dowiadczeñ rodkowo-europejskiej opozycji demokratycznej, która
w walce z komunistycznym pañstwem rozpoczê³a spo³eczn¹ samoorganizacjê antypañstwow¹, opieraj¹c siê, jak mia³o to miejsce w polskim przypadku, na idei niezale¿nego, samorz¹dnego zwi¹zku zawodowego13. Liczni autorzy, przedstawiciele
ró¿nych dyscyplin naukowych zwracaj¹ uwagê na korelacjê miêdzy upadkiem komunizmu w Europie Wschodniej a odrodzeniem zainteresowania spo³eczeñstwem
obywatelskim w Europie Zachodniej14. W pañstwach Europy rodkowej i Wschod10 A. Arato, The Rise, Decline and Reconstruction of the Concept of Civil Society, and Directions
for Future Research, [w:] A. Bibic, G. Graziano (red.), Civil Society, Political Society, Democracy,
Lubljana 1994, s. 10.
11 Z. Pe³czyñski, Wolnoæ, pañstwo, spo³eczeñstwo. Hegel a problemy wspó³czesnej filozofii politycznej, Wroc³aw 1998, s. 240.
12 J. Szacki, Liberalizm po komunizmie, Kraków 1994, s. 173.
13 T.K. Wszeborowski, Spo³eczeñstwo obywatelskie a pañstwo, [w:] S. Wróbel (red.), Wspó³czesne pañstwo. Wybrane problemy, Poznañ  Chorzów 2009, s. 387388. Zob. K. Michalski, Przedmowa,
[w:] Europa i spo³eczeñstwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków 1994, s. 6. W literaturze zachodniej wzrost zainteresowania ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego wi¹¿e siê z publikacjami:
A. Arato, Civil Society against the State, Spring 1981; J. L. Cohel, Class and Civil Society, The Limit of
Marxian Critical Theory, Oxford 1982; Z. A. Pe³czyñski, The State and Civil Society. Studies in Hegels
Political Philosophy, Cambridge 1984.
14 E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia ¿ycia publicznego, Warszawa 2005, s. 25.
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niej szczególnie podatny grunt dla rozwoju znalaz³a tradycja rozumienia spo³eczeñstwa obywatelskiego w opozycji do pañstwa.
We wspó³czesnej literaturze spotyka siê ró¿ne sposoby rozumienia spo³eczeñstwa obywatelskiego, wynikaj¹ce g³ównie ze sposobu postrzegania relacji miêdzy
jednostk¹ a spo³eczeñstwem oraz roli pañstwa i jego zwi¹zku z rozmaitymi grupami
spo³ecznymi, zorganizowanymi i dzia³aj¹cymi publicznie. Spo³eczeñstwo obywatelskie jawi siê czêsto jako wyodrêbniony od pañstwa, gospodarki i ¿ycia prywatnego
obszar, w którym obywatele dobrowolnie i w sposób autonomiczny tworz¹ zrzeszenia takie jak np. zwi¹zki zawodowe, zorientowane na wyra¿enie, obronê lub realizacjê swoich potrzeb15.
Warto przytoczyæ za Edmundem Wnuk-Lipiñskim syntetyczn¹ definicjê spo³eczeñstwa obywatelskiego jako ogó³u niepañstwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeñ cywilnych dzia³aj¹cych w sferze publicznej. S¹ to struktury wzglêdnie autonomiczne wobec pañstwa, powstaj¹ce oddolnie i charakteryzuj¹ce siê na ogó³
dobrowolnym uczestnictwem swoich cz³onków16. Francis Fukuyama uzna³ natomiast, ¿e spo³eczeñstwo obywatelskie to skomplikowana sieæ instytucji porednicz¹cych pomiêdzy rodzin¹ a pañstwem, która obejmuje organizacje ekonomiczne, dobrowolne stowarzyszenia, instytucje edukacyjne, kluby, zwi¹zki zawodowe, media,
organizacje charytatywne i kocio³y17.
Spo³eczeñstwo obywatelskie zak³ada aktywny, dobrowolny udzia³ obywateli
w ¿yciu publicznym bezporednio lub za porednictwem instytucji powo³anych
przez nich do istnienia, w celu obrony lub promocji w³asnych interesów i wartoci
niezale¿nych od instytucji pañstwowych. Zdaniem Ralfa Dahrendorfa w spo³eczeñstwie obywatelskim wolnoæ realizuje siê w warunkach funkcjonowania instytucji
spo³ecznych, które umo¿liwiaj¹ autonomiczne manifestowanie siê interesów, wartoci oraz preferencji. Spo³eczeñstwo obywatelskie charakteryzuje siê ogólnie przez
istnienie autonomicznych, tj. niesterowalnych przez pañstwo ani inny orodek, organizacji i instytucji jako organów woli ludu. Zaliczaj¹ siê do nich partie polityczne
i zwi¹zki zawodowe, jak równie¿ przedsiêbiorstwa przemys³owe, ruchy spo³eczne,
wolne zawody i autonomiczne uniwersytety, niezale¿ne kocio³y i fundacje u¿ytecznoci publicznej. Je¿eli takie autonomiczne organizacje i instytucje nie istniej¹, nie
istnieje spo³eczeñstwo obywatelskie18.
W tym kontekcie akt akcesji Polski do Unii Europejskiej oznacza nie tylko
integracjê z organizmem grupuj¹cym pañstwa o ugruntowanym liberalno-demokra15

P. Gliñski, H. Palska, Cztery wymiary aktywnoci obywatelskiej, [w:] H. Romañski, A. Rychard
(red.), Elementy nowego ³adu, Warszawa 1997, s. 365.
16 E. Wnuk-Lipiñski, Socjologia..., s. 119.
17 T. Szawiel, Spo³eczeñstwo obywatelskie, [w:] M. Grafowska, T. Szawiel, Budowa demokracji.
Podzia³y spo³eczne, partie polityczne i spo³eczeñstwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001, s. 133.
18 R. Dahrendorf, Zagro¿one spo³eczeñstwo obywatelskie, [w:] Europa i spo³eczeñstwo obywatelskie..., s. 236.
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tycznym systemie politycznym i rynkowej gospodarce, lecz tak¿e ze spo³eczeñstwami zrzeszaj¹cymi siê w bogat¹ sieæ stowarzyszeñ, organizacji, fundacji, zwi¹zków
zawodowych itp.  ujêt¹ w ramy tego, co zwyk³o siê nazywaæ mianem spo³eczeñstwa obywatelskiego, a co stanowi sferê aktywnoci ludzi niepoddan¹ administracji
pañstwowej i niebêd¹c¹ domen¹ dzia³alnoci prywatno-gospodarczej19.

Konstytucyjne ramy wolnoci cz³owieka
Przechodz¹c do analizy przepisów obowi¹zuj¹cej ustawy zasadniczej dotycz¹cych wolnoci, zwróciæ nale¿y uwagê na oryginalnoæ treci art. 31. W ustêpie 1
stwierdza siê, ¿e Wolnoæ cz³owieka podlega ochronie prawnej. Jest to ujêcie
generalne, odwo³uj¹ce siê do wolnoci jako wartoci, która podlega ochronie z racji
swojej istoty i nie wymaga dodatkowych uzasadnieñ. Ta wyrazista deklaracja ustrojodawcy wskazuje kierunek interpretowania pozosta³ych przepisów prawa. Zasada
nieingerencji jest podstaw¹ funkcjonowania pañstwa. Wolnoæ cz³owieka, czyli
mo¿noæ swobodnego decydowania zainteresowanej osoby podlega ochronie prawnej. Oznacza to, ¿e swoboda to stan, który ma byæ chroniony prawem, co jest
zadaniem w³adz publicznych. Ustawodawca jest zobligowany w tej materii do ustanowienia regulacji, które bêd¹ zarówno zapobiegaæ naruszeniom wolnoci, jak
i stworz¹ sankcje na wypadek naruszenia wolnoci, tudzie¿ pozwol¹ przywróciæ stan
zgodny z prawem20.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dla funkcjonowania spo³eczeñstwa i pañstwa konieczne s¹ ograniczenia wolnoci, tak aby mog³y z nich korzystaæ wszystkie jednostki. Warunki, na jakich mo¿na je wprowadziæ, znajduj¹ siê w kolejnych dwóch ustêpach art. 31 Konstytucji RP. Zdanie pierwsze ustêpu 2: Ka¿dy jest obowi¹zany
szanowaæ wolnoci i prawa innych jest czytelnym wskazaniem, ¿e wolnoæ jest
wartoci¹, któr¹ musz¹ szanowaæ wszyscy, bez wzglêdu na to, czy jest to podmiot
publiczny, czy prywatny21. Zdanie drugie ustêpu 2: Nikogo nie wolno zmuszaæ do
19 Zob. J. Górniak, M. Marody, S. Mazur, A. Rychard, J. Wilkim, A. Wojtyna, M. Zirk-Sadowski,
Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej. EU-monitoring VI, Kraków
2002, s. 7380.
20 K. Wojtyczek, Ochrona godnoci cz³owieka, wolnoci i równoci przy pomocy skargi konstytucyjnej w polskim systemie prawnym, [w:] K. Complak (red.), Godnoæ cz³owieka jako kategoria prawa,
Wroc³aw 2001, s. 206.
21 Historycznie koncepcja praw cz³owieka wi¹¿e siê z nadaniem im charakteru praw obronnych,
s³u¿¹cych jednostce do obrony przed pañstwem. Prawa cz³owieka obowi¹zuj¹ zatem na p³aszczynie
wertykalnej i dotycz¹ stosunków na linii jednostkapañstwo. Problem horyzontalnego obowi¹zywania
konstytucyjnych wolnoci i praw jednostki pojawi³ siê stosunkowo niedawno  w po³owie XX w. Chodzi
tu o obowi¹zywanie tych praw nie tylko w relacji pañstwojednostka, ale te¿ w stosunkach miêdzy
osobami fizycznymi z jednej strony a osobami prawnymi prawa cywilnego z drugiej. Dla lepszego
zobrazowania problemu warto pos³u¿yæ siê nastêpuj¹cym przyk³adem. W³aciciel domu wynajmuje
najemcy mieszkanie. Najemca jednak wywiesza w oknach has³a propagandowe i plakaty o charakterze
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czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje formu³uje zakaz dzia³ania dla wszystkich, którzy chcieliby kogokolwiek zmuszaæ do dzia³ania wbrew jego woli. Akcentuje siê tu zasadê, ¿e tylko w drodze nakazu prawa mo¿na zobowi¹zaæ osobê do
podjêcia lub zaprzestania dzia³ania. Ustêp 2 art. 31 Konstytucji wyznacza granice
wolnoci cz³owieka. Obszar swobody dzia³ania cz³owieka jest ograniczony wolnoci¹ innych podmiotów. Naruszenie wolnoci innych jednostek mo¿e spowodowaæ
ograniczenie swobody podmiotu naruszaj¹cego. Mo¿na zatem wywieæ wniosek, ¿e
wolnoæ cz³owieka na mocy art. 31 Konstytucji zawarta jest pomiêdzy nakazami lub
zakazami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego22 a swobod¹ innych ludzi. Ustêp 3
art. 31 zawiera natomiast warunki konieczne do spe³nienia, aby móc legalnie dokonaæ ograniczenia wolnoci. Jest to bardzo szczelny system obwarowany kilkoma
szczeblami:
1) rang¹ aktu prawnego  tylko w ustawie23;
2) niezbêdnoci¹  konieczne w demokratycznym pañstwie24;
politycznym. W zwi¹zku z tym w³aciciel domaga siê od najemcy usuniêcia z okien tych materia³ów,
powo³uj¹c siê na to, ¿e nie podziela pogl¹dów politycznych najemcy. ¯¹danie to opiera na prawie
w³asnoci budynku. Tymczasem najemca nie zgadza siê z tym wezwaniem, odwo³uj¹c siê z kolei do
przys³uguj¹cej mu konstytucyjnie wolnoci s³owa. Odrzucaj¹c koncepcjê horyzontalnego dzia³ania, racjê
nale¿a³oby bezwzglêdnie przyznaæ w³acicielowi budynku. Jednak w przypadku zaaprobowania horyzontalnego obowi¹zywania organ rozstrzygaj¹cy spór bêdzie musia³ rozwi¹zaæ problem kolizji dóbr
(prawa w³asnoci i wolnoci wypowiedzi). Konstytucja, wed³ug wielu z przedstawicieli doktryny prawa,
nie jest aktem obowi¹zuj¹cym horyzontalnie, ale daje wskazówki do tworzenia wszelkiego porz¹dku
prawnego. Dlatego te¿ akty ni¿szej rangi zobligowane s¹ do tworzenia warunków dla poszanowania
wolnoci. Szerzej na temat horyzontalnego obowi¹zywania konstytucji: B. Banaszak, Prawa jednostki
i systemy ich ochrony, Wroc³aw 1995, s. 71. Zob. tak¿e B. Banaszak, I. Bita, Prawa i wolnoci
jednostki w konstytucjach pañstw demokratycznych, [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.), Dylematy
praw cz³owieka, Toruñ 2008, s. 75; Z. Kêdzia, Horyzontalne dzia³anie praw obywatelskich, [w:]
J. £êtowski, W. Sokolewicz (red.), Pañstwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia 60-lecia
urodzin i 40-lecia pracy naukowej profesora Adama £opatki, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk
 £ód 1989, s. 525.
22 Zamkniêty katalog aktów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego zawarto w art. 87 Konstytucji.
Zaliczamy do nich: konstytucje, ustawy, ratyfikowane umowy miêdzynarodowe, rozporz¹dzenia oraz
akty prawa miejscowego.
23 Uzale¿nienie ograniczeñ konstytucyjnych wolnoci i praw od zapisów rangi ustawowej odnieæ
nale¿y do dwóch zagadnieñ. Po pierwsze, stanowi ono przypomnienie tzw. zasady wy³¹cznoci ustawy
dla normowania statusu prawnego jednostki w pañstwie, stanowi¹cej realizacjê idei pañstwa dzia³aj¹cego na podstawie i w granicach prawa (pañstwo prawne). Po drugie, formu³uje wymóg odpowiedniej
szczegó³owoci unormowania ustawowego. Oznacza to, ¿e ustawa winna samodzielnie okrelaæ wszystkie podstawowe elementy ograniczenia danej wolnoci, tak aby na podstawie lektury przepisów ustawy
mo¿na by³o okreliæ konkretny zakres tego ograniczenia. Niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie
uregulowañ blankietowych, pozostawiaj¹cych organom w³adzy wykonawczej swobodê normowania
ostatecznego kszta³tu owych ograniczeñ, a w szczególnoci wyznaczania zakresu tych ograniczeñ. Zob.
wyrok TK z 12 stycznia 2000 r. (P 11/98).
24 Aspekt materialny ograniczeñ nawi¹zuje przede wszystkim do zasady proporcjonalnoci, nazywanej tak¿e zakazem nadmiernej ingerencji. Kryje siê ona w sformu³owaniu, ¿e ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolnoci i praw mog¹ byæ ustanawiane tylko wtedy, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie prawnym. Zob. orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r. (K 11/94).
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3) ze wzglêdu na precyzyjnie wymienione cele ochrony  bezpieczeñstwa, porz¹dku publicznego, ochrony rodowiska, zdrowia, moralnoci publicznej lub wolnoci i praw innych osób;
4) nie mog¹ naruszaæ istoty wolnoci i praw.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e w warunkach demokratycznego pañstwa
prawnego wolnoæ nie jest absolutna i mo¿e byæ ewidentnie ograniczana przez
ró¿ne zewnêtrzne podmioty. Prawa natomiast mog¹ byæ przez pañstwo  s³usznie
lub nie  odbierane, co potwierdza³oby twierdzenie o odmiennoci od wolnoci.
Wolnoæ nie wynika z prawa w znaczeniu przedmiotowym, jak to ma miejsce
w przypadku uprawnienia, prawo wiêc nie stanowi podstawy wolnoci jednostki,
lecz  podobnie jak wszelkie inne rodzaje norm obowi¹zuj¹cych w spo³ecznoci
ludzkiej  ogranicza wolnoæ jednostki. W prawie zatem szukaæ nale¿y nie podstawy, lecz ograniczeñ wolnoci jednostki25.
Wolnoæ jednostki mo¿e byæ rozpatrywana równie¿ z punktu widzenia nauki
filozofii lub prawa. Wed³ug Leszka Winiewskiego filozoficzne pojmowanie wolnoci jest bardzo szerokie. Badacze tak bardzo chc¹ uj¹æ zjawisko wolnoci w sposób
wyczerpuj¹cy, ¿e nie³atwo ustaliæ definicjê wolnoci przydatn¹ dla praktyki, zw³aszcza w dziedzinie prawa26. W nauce filozofii pojêcie wolnoci czêsto rozpatruje siê w
kontekcie pojêcia w³adzy, i to zarówno w rozumieniu w³adzy innych nad cz³owiekiem (w sensie ograniczaj¹cym lub u³atwiaj¹cym realizacjê ludzkiej woli, tudzie¿
zale¿noci od warunków zewnêtrznych), jak i w sensie dochodzenia do wolnoci
poprzez doskonalenie samego siebie. Dalej Winiewski zauwa¿a, ¿e postrzeganie
zwi¹zków w³adzy i wolnoci jest uzasadnione ich przeciwieñstwem. W³adza nad
cz³owiekiem oznacza bowiem koniecznoæ podporz¹dkowania siê cudzej woli, natomiast istota wolnoci polega na realizacji w³asnej woli, i to czêsto bez wchodzenia
w kolizjê z cudza wol¹, czyli bez narzucania swojej woli innym  co nale¿y ju¿ do
istoty pojêcia w³adzy27.
Powy¿sze sposoby definiowania pojêcia wolnoci zwracaj¹ uwagê na swobodê
decydowania podmiotu, którym jest istota ludzka. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e nie zawarto
w nich ¿adnych warunków koniecznych do zaistnienia stanu wolnoci. Zak³ada siê
jedynie posiadanie woli, czyli odwo³uje siê do jednostki jako istoty zdolnej do
dokonywania wyborów w oparciu o w³asny rozum. Cz³owiek jako podmiot woli
mo¿e dowolnie kszta³towaæ swoj¹ aktywnoæ bez nacisków zewnêtrznych. Mo¿liwoæ wyboru ró¿nego postêpowania determinuje koniecznoæ zaistnienia samej
mo¿liwoci wyboru. Brak alternatywy do podejmowanego dzia³ania nie jest aktem
wyboru. Zatem dla funkcjonowania wolnoci mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce warunki:
25

L. Winiewski, Ani utopia, ani fikcja prawna. O pojmowaniu wolnoci i praw cz³owieka,
Rzeczpospolita z 6 listopada 2002.
26 L. Winiewski, Prawo a wolnoæ cz³owieka  pojêcie i konstrukcja prawna, [w:] idem (red.),
Podstawowe prawa jednostki i ich sadowa ochrona, Warszawa 1997, s. 51.
27 Ibidem, s. 52.
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 istnienie podmiotu zdolnego do postêpowania wed³ug w³asnej woli;
 koniecznoæ wyboru sporód co najmniej dwóch mo¿liwoci;
 brak nacisków zewnêtrznych na dokonanie okrelonego wyboru28.

Wolnoæ zrzeszania siê jako element konstytucyjnej zasady
spo³eczeñstwa obywatelskiego
Polski ustrojodawca, d¹¿¹c do stworzenia jakociowej zmiany po negatywnych
regulacjach i praktykach Polski Ludowej, a tak¿e maj¹c na celu stworzenie warunków pod budowê spo³eczeñstwa obywatelskiego29, dostrzeg³ potrzebê wykorzystania w szerokim zakresie czynnika organizacji. Temu celowi s³u¿y³o wprowadzenie
do ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r. szeregu przepisów odnosz¹cych siê do
szeroko pojêtej wolnoci zrzeszania siê. Nadanie wolnoci zrzeszania siê formy
prawnej oznacza przede wszystkim zagwarantowanie podmiotom uprawnionym takiej sfery aktywnoci, w której mo¿liwe bêdzie realizowanie wspólnych celów lub
rozwijanie i kszta³towanie zainteresowañ w rozmaitych dziedzinach ¿ycia. W sferze
tej wy³¹czona b¹d istotnie ograniczona powinna byæ ingerencja z zewn¹trz pochodz¹ca od organów pañstwa. Ingerencja taka winna byæ zawsze legitymowana konkretnym upowa¿nieniem ze strony prawodawcy, który  kieruj¹c siê trosk¹ o ochronê innych dóbr i wartoci, z którymi korzystanie z wolnoci zrzeszania siê mog³oby
kolidowaæ  powinien wyranie okreliæ zakres i formy dopuszczalnej ingerencji30.
Doktryna prawa kszta³towana przez wielu autorów31 oraz orzecznictwo s¹do32
we powszechnie przyjmuje, ¿e na wolnoæ zrzeszania siê sk³ada siê piêæ zasadniczych elementów:
1) wolnoæ tworzenia zrzeszeñ, tj. zwo³ywanie komitetów za³o¿ycielskich,
okrelanie celu i formy prawnej przysz³ego zrzeszenia;
2) swoboda ich dzia³alnoci;
3) wolnoæ przystêpowania do ju¿ istniej¹cych zrzeszeñ, na podstawie swobodnej decyzji podjêtej przez jednostkê (nie mo¿e to jednak naruszaæ ustalonych
w danym zrzeszeniu zasad przyjmowania nowych cz³onków);
4) wolnoæ nieskrêpowanego wystêpowania z zrzeszeñ;
5) swoboda decydowania przez cz³onków zrzeszenia o zakoñczeniu jego dzia³alnoci.
28

Zob. R. Kropiwnicki, op. cit., s. 36.
P. Winczorek, Wstêp do nauki o pañstwie, Warszawa 1996, s. 170171.
30 P. Czarny, B. Naleziñski, Wolnoæ zrzeszania siê, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa
i wolnoci obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 592.
31 Zob. W. Studziñski, Wolnoæ zgromadzeñ i stowarzyszania siê, [w:] A. Florczak, B. Bolechow
(red.), Prawa i wolnoci I i II generacji, Toruñ 2006, s. 191; M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania
partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006, s. 57.
32 Zob. wyrok TK z 3 czerwca 1998 r., K 34/97, OTK 1998, nr 4, poz. 49.
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Z wyliczenia tego wynika, ¿e zrzeszenia musz¹ byæ strukturami opartymi na
dobrowolnoci. Jednak¿e nie mo¿na na tej podstawie wnioskowaæ, ¿e powinny opieraæ siê na formalnej równoci wszystkich cz³onków, aczkolwiek powinni oni posiadaæ zagwarantowan¹ mo¿liwoæ wspó³decydowania o wa¿nych kwestiach funkcjonowania tworzonych przez nich zrzeszeñ.
Wolnociowy charakter zrzeszania siê przes¹dza tak¿e o tym, i¿ korzystanie
z form wspó³dzia³ania powinno stanowiæ przejaw aktywnoci samych podmiotów
uprawnionych. Tym samym uznaæ nale¿y, i¿ nie stanowi formy realizacji tego rodzaju wolnoci dzia³alnoæ struktur, które zostaj¹ powo³ane do ¿ycia decyzj¹ organów
pañstwa33.
U samej genezy wolnoci zrzeszania tkwi równie¿ element negatywny. Wi¹¿e
siê on z koniecznoci¹ zagwarantowania jednostkom mo¿liwoci pozostawania poza
strukturami zbiorowymi. Ten aspekt wolnoci zrzeszania siê powoduje koniecznoæ
zapewnienia dobrowolnego charakteru przynale¿noci ka¿dego zainteresowanego
do tworzonych zrzeszeñ. Okolicznoæ ta przes¹dza m.in. o niezasadnoci w³¹czania
do zakresu wolnoci zrzeszania siê takich struktur i instytucji, w których cz³onkostwo nie opiera siê na zasadzie dobrowolnoci, natomiast wi¹¿e siê z zasad¹ przynale¿noci (czêsto z mocy samego prawa).
Nawi¹zuj¹c do pozytywnej strony wolnoci zrzeszania siê, stwierdziæ trzeba, i¿
we wspó³czesnym pañstwie nie ogranicza siê ona wy³¹cznie do gwarantowania podmiotom uprawnionym mo¿liwoci tworzenia bli¿ej przez pañstwo nieokrelonych
struktur. Rola pañstwa i prawa jest w tym aspekcie aktywna, polega na ustanowieniu
pozytywnych rozwi¹zañ stanowi¹cych swoist¹ normatywn¹ propozycjê zg³oszon¹
pod adresem podmiotów pragn¹cych korzystaæ z wolnoci zrzeszania siê. Dzia³anie
pañstwa w tej mierze widzieæ mo¿na dwojako. Z jednej strony to u³atwienie dla
samych podmiotów korzystaj¹cych z wolnoci zrzeszania siê. Nie musz¹ one samodzielnie projektowaæ struktur organizacyjnych, w ramach których chcia³yby wspólnie rozwijaæ swoje zainteresowania. Z drugiej za strony aktywnoæ prawodawcy
s³u¿y równie¿ samym organom pañstwa, którym ³atwiej jest nadaæ realizacji wolnoci zrzeszania siê pewne ustalone ramy, sprzyjaj¹ce pewnej przewidywalnoci spo³ecznych dzia³añ34. Egzegeza konstytucyjnej regulacji funkcjonowania zrzeszeñ pozwala wyodrêbniæ pewne charakterystyczne dla nich cechy. Pierwsza z nich wynika
z samej istoty pojêcia wolnoci  zrzeszenia musz¹ byæ strukturami o dobrowolnej
przynale¿noci. Druga cecha wskazuje na samodzielnoæ i samorz¹dnoæ zrzeszeñ,
co oznacza, ¿e musz¹ byæ one stworzone w celu realizacji wspólnie ustalonych
zamierzeñ, które osi¹gane bêd¹ za pomoc¹ rodków wybranych przez ich cz³onków.
Wreszcie trzecia cecha akcentuje to, ¿e cz³onkowie danego zrzeszenia winni przyj¹æ
33

P. Czarny, B. Naleziñski, op. cit., s. 592.
Ibidem, s. 593. Form¹ zachêty do wybrania jednej z form zrzeszania, okrelonej wczeniej
przez prawodawcê, mo¿e byæ przypisanie jej dzia³alnoci okrelonych konsekwencji co do statusu
prawnego, jaki ma ona w wietle obowi¹zuj¹cego prawa. Najbardziej istotn¹ konsekwencj¹ mo¿e byæ
uzyskanie osobowoci prawnej.
34
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okrelony sposób, odpowiadaj¹cy pewnym minimalnym standardom demokracji, podejmowania decyzji uznawanych za wspólne.
W Konstytucji szeroko pojête prawo zrzeszania siê zosta³o ujête jako wolnoæ
obywatelska. Tym samym ustrojodawca dokona³ znacz¹cego rozró¿nienia pomiêdzy
prawem a wolnoci¹ zrzeszania siê. Przyznanie obywatelom prawa zrzeszania siê
oznacza, ¿e ustawodawca jest uprawniony do dok³adnego uregulowania wszelkich
przejawów korzystania z tego prawa. Obywatele nie mog¹ przy tym wychodziæ poza
przyznane im mo¿liwoci dzia³ania. Znacznie szerszy wymiar ma wolnoæ zrzeszania siê. Okrelaj¹c wolnoæ obywatelsk¹, ustawodawca nie jest uprawniony do regulowania przejawów aktywnoci obywateli w danej p³aszczynie dzia³añ (wolnoci),
a jedynie do zakrelenia ram, których obywatelowi nie wolno przekraczaæ. W pewnych granicach obywatele maj¹ zatem nieograniczon¹ swobodê wyboru form i metod korzystania z przyznanej im wolnoci35.
Konstytucja w art. 58 ust. 1 zastrzeg³a, i¿ ka¿demu zapewnia siê wolnoæ
zrzeszania siê. Z przepisu tego wynikaj¹ dwa wnioski. Po pierwsze, zrzeszanie siê
nie jest tylko wolnoci¹ obywatelsk¹, ale mo¿e byæ tak¿e udzia³em osób nieposiadaj¹cych ¿adnego obywatelstwa oraz cudzoziemców (ograniczenia w tej kwestii przynosz¹ jednak inne przepisy ustawy zasadniczej, np. art. 11 ust. 1). Po drugie, nie
stworzono granic dla form zrzeszania siê, tym samym zezwalaj¹c spo³eczeñstwu na
swobodê organizowania siê i zró¿nicowanie jego form w ró¿nych sferach ¿ycia36.
Jak s³usznie stwierdzi³ S¹d Apelacyjny w Warszawie, z art. 58 i 12 Konstytucji
wynika, ¿e wolnoæ zrzeszania siê jest przyk³adem swobody, która umo¿liwia postêpowanie wed³ug w³asnej woli zainteresowanych osób, niezale¿nie od pañstwa i jego
ustaw oraz nie mo¿e byæ jednostkom przyznawana i cofana. W przypadku sporu
organ pañstwowy powinien wskazaæ podstawê prawn¹ dla ograniczenia wolnoci37.
Ustrojodawca podzieli³ zrzeszenia na dwa g³ówne rodzaje: podlegaj¹ce s¹dowej
rejestracji oraz niepodlegaj¹ce s¹dowej rejestracji. Rodzaje tych pierwszych powinna okreliæ ustawa, w której ponadto powinny siê znaleæ regulacje odnosz¹ce siê do
trybu tej rejestracji oraz form nadzoru nad zarejestrowanymi ju¿ zrzeszeniami (art. 58
ust. 3). Wynika st¹d wniosek, ¿e na podstawie bezporedniego stosowania Konstytucji
mo¿na tworzyæ wszelkiego rodzaju zrzeszenia, które nie tylko nie podlegaj¹ s¹dowej
rejestracji, ale równie¿ jakiemukolwiek nadzorowi ze strony organów pañstwa. Ich
tworzenie i funkcjonowanie pozostawiono poza zakresem prawnej regulacji38.
Wolnoæ zrzeszania siê nie zosta³a zakrelona w sposób bezgraniczny. Po
pierwsze, Konstytucja zawiera ogólne wskazanie granic wolnoci zrzeszania siê
(odnosz¹ce siê do wszelkich form realizacji tej wolnoci), wyra¿aj¹c w art. 58 ust. 2
35
36
37

poz. 8.

Zob. P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê, Warszawa 1998, s. 25.
Zob. A. £opatka, Jednostka. Jej prawa cz³owieka, Warszawa 2002, s. 178.
Postanowienie SA w Warszawie z 24 kwietnia 1998 r., I ACa 17/98, OSA/War. 1999, nr 1,

38 Zob. P. Czarny, Konstytucyjny status jednostki w pañstwie polskim, [w:] P. Sarnecki (red.),
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004, s. 94.
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zakaz tworzenia i dzia³alnoci zrzeszeñ, których cel lub dzia³alnoæ s¹ sprzeczne
z Konstytucj¹ lub ustaw¹. Po drugie, w odniesieniu do szczególnych form zrzeszeñ
Konstytucja indywidualizuje ograniczenia w korzystaniu z tej wolnoci39. Ustrojodawca zastrzega jednoczenie, ¿e o odmowie rejestracji lub zakazie dzia³ania takiego zrzeszenia orzeka s¹d. Powstaje pytanie, czy s¹d mo¿e orzec zakaz dzia³ania
zrzeszenia utworzonego i dzia³aj¹cego wy³¹cznie na podstawie przepisów Konstytucji? Marek Chmaj odpowiada na to pytanie negatywnie: skoro tego rodzaju zrzeszenia pozostawiono poza zakresem prawnej regulacji, to równie¿ wy³¹czono je
spod jurysdykcji s¹dów. Nie wyklucza to jednak mo¿liwoci wszczêcia postêpowania przeciwko osobom tworz¹cym takie zrzeszenie lub wchodz¹cym w sk³ad jego
zarz¹du. Je¿eli dzia³alnoæ tych osób jest sprzeczna z Konstytucj¹ lub ustaw¹, to nic
nie stoi na przeszkodzie, by wszcz¹æ przeciwko nim, na wniosek uprawnionego
podmiotu, postêpowanie karne lub cywilne40.
Oprócz przytoczonego powy¿ej konstytucyjnego zakazu dzia³alnoci zrzeszeñ,
których treæ lub cel bêdzie sprzeczny z Konstytucj¹ lub ustaw¹, wskazaæ nale¿y
równie¿ na treæ art. 13 Konstytucji, który wprawdzie zasadniczo ma zastosowanie
wobec partii politycznych, ale mo¿na uznaæ, ¿e dotyczy równie¿ innych organizacji,
takich jak np. zwi¹zki zawodowe41. Ograniczenia wynikaj¹ce z tego artyku³u koncentruj¹ siê wokó³ programu zrzeszenia i zgodnie z jego treci¹ zakazuje siê istnienia partii politycznych i innych organizacji:
 odwo³uj¹cych siê w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk
dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu;
 takich, których program lub dzia³alnoæ zak³ada lub dopuszcza nienawiæ
rasow¹ i narodowociow¹, stosowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa;
 takich, których program lub dzia³alnoæ zak³ada lub dopuszcza utajnienie
struktur lub cz³onkostwa.
Przyznana w art. 58 ust. 1 Konstytucji zasada wolnoci zrzeszania siê znalaz³a
uszczegó³owienie w innych zapisach ustawy zasadniczej. Przede wszystkim w:
 art. 11 ust. 1: Rzeczypospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania
partii politycznych. Partie polityczne zrzeszaj¹ na zasadach dobrowolnoci
i równoci obywateli polskich w celu wp³ywania metodami demokratycznymi na
kszta³towanie polityki pañstwa;
39

Konstytucja RP zakazuje istnienia partii politycznych i innych organizacji odwo³uj¹cych siê
w swych programach do metod i praktyk dzia³ania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a tak¿e tych, których
program zak³ada lub dopuszcza nienawiæ rasow¹ i narodowociow¹, stosowanie przemocy w celu zdobycia w³adzy lub wp³ywu na politykê pañstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub cz³onkostwa (art. 13).
40 M. Chmaj, Wolnoæ zrzeszania siê, [w:] M. Chmaj, W. Or³owski, W. Skrzyd³o, Z. Witkowski,
A. Wróbel (red.), Konstytucyjne wolnoci i prawa w Polsce, t. 3: Wolnoci i prawa polityczne, Zakamycze 2002, s. 57.
41 K. Flaga-Gieruszyñska, T. Aniukiewicz, Wp³yw wolnoci zrzeszania siê przedsiêbiorców na tok
postêpowania cywilnego w aspekcie spraw gospodarczych, [w:] E. Ca³a-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolnoci. Zbiór studiów, Toruñ 2008, s. 237.
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 art. 12: Rzeczypospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych, organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzyszeñ,
ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji;
 art. 59 ust. 1: Zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê w zwi¹zkach zawodowych,
organizacjach spo³eczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
Ustawa zasadnicza z 1997 r. nie tylko przyznaje swobodê tworzenia rozmaitych
zrzeszeñ, ale te¿ traktuje ich funkcjonowanie jako jeden z elementów ustroju. To
t³umaczy, wed³ug Anny Domañskiej42, fakt gwarantowania wolnoci zrzeszania siê
w dwóch artyku³ach konstytucyjnych: 12 i 5843. Konstytucja nie zadowala siê bowiem jedynie formalnym zagwarantowaniem wolnoci tworzenia dowolnych zrzeszeñ (art. 58), ale zak³ada, ¿e ci, którzy rzeczywicie skorzystaj¹ z tej mo¿liwoci,
bêd¹ kszta³towaæ wizerunek narodu  suwerena swego pañstwa. Zdaniem Paw³a Sarneckiego taki jest wydwiêk art. 12 i tak nale¿y go interpretowaæ44. Literalna interpretacja art. 58 tworzy wra¿enie powtórzenie treci art. 12. Na podstawie tego pierwszego
bowiem ka¿demu zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê  a na podstawie art. 12
Rzeczypospolita Polska zapewnia wolnoæ tworzenia [...] dobrowolnych zrzeszeñ.
Interpretacja literalna prowadzi do wniosku, ¿e który z tych przepisów jest
niepotrzebny. Jednak wed³ug Anny Domañskiej nale¿y tak¹ interpretacjê uzupe³niæ
interpretacj¹ systematyczn¹, bior¹c pod uwagê miejsce jednego i drugiego artyku³u
w akcie konstytucyjnym. Artyku³ 12 znajduje siê wród przepisów charakteryzuj¹cych Rzeczpospolit¹, formu³uj¹cych nie tylko zasady konstytucyjne, ale tak¿e przybli¿aj¹cy wiadomoæ, jaka ta Rzeczpospolita faktycznie jest. Ma to istotne znaczenie dla stosowania norm konstytucyjnych, wskazuje bowiem, ¿e to stosowanie
przebiegaæ ma we wskazanym przez Konstytucjê rodowisku spo³eczno-politycznym. Wobec tego odpowiednio do wymogów tego rodowiska przebiegaæ winien
proces stosowania dalszych norm konstytucyjnych. Jednym z elementów tego rodowiska jest funkcjonowanie najrozmaitszych organizacji spo³ecznych45. Artyku³ 12
wyra¿a wiêc istotny rys ustroju spo³ecznego naszego pañstwa, okrelanego jako
spo³eczeñstwo obywatelskie  wskazanie, ¿e aktywnoæ obywatelska znajduje swoje
ujcie w wielu rodzajach zrzeszeñ46.
42

A. Domañska, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski, Warszawa 2001, s. 151.
Inne zdanie ma w tej kwestii M. Chmaj (Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 5859), który pisze, ¿e
przepisy dotycz¹ce formy organizowania siê przez obywateli [...] nie wi¹¿¹ siê w jedn¹ logiczn¹
ca³oæ. Na plan pierwszy wybija siê b³¹d w systematyce przepisów. Najbardziej ogólny przepis art. 58
ust. 1 umieszczono nie w rozdziale I Konstytucji, poród zasad naczelnych, ale w rozdziale II wród
wolnoci i praw politycznych. Jednoczenie w rozdziale I znalaz³y miejsce szczegó³owe przepisy dotycz¹ce wolnoci tworzenia i dzia³ania partii politycznych, zwi¹zków zawodowych [...].
44 P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 29.
45 A. Domañska, op. cit., s. 151152.
46 P. Sarnecki, Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 29; zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa
1999, s. 406.
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Do zagadnienia relacji pomiêdzy wyra¿onymi w Rozdziale I Konstytucji zasadami ustrojowymi a przepisami szczegó³owymi, zamieszczonymi tak¿e w Rozdziale II,
szeroko odniós³ siê Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzaj¹c, ¿e interpretacja zasad
Konstytucji winna byæ prowadzona zgodnie z za³o¿eniem, w myl którego, je¿eli
okrelona problematyka uregulowana jest przez bardziej szczegó³owe, bli¿sze okrelonym zagadnieniom normy konstytucyjne, to s¹ one w³aciwym wzorcem kontroli
zgodnoci z Konstytucj¹ ustaw dotycz¹cych tej problematyki. Nie nale¿y
w takich sytuacjach odwo³ywaæ siê do naczelnych zasad ustrojowych, które równie¿
 choæ w sposób bardziej abstrakcyjny i mniej precyzyjny  danej problematyki
dotycz¹. [...] Nale¿y za³o¿yæ, ¿e racjonalny ustawodawca konstytucyjny nie powtarza w ró¿nych przepisach takich samych norm o randze konstytucyjnej. St¹d nie do
zaakceptowania jest stanowisko zak³adaj¹ce, i¿ jedna norma o randze konstytucyjnej
mo¿e w takim samym kszta³cie byæ pochodn¹ wielu traktowanych odrêbnie przepisów Konstytucji. Oznacza³oby to bowiem, ¿e jeden z tych przepisów jest  przynajmniej czêciowo  zbêdny, gdy¿ jego treæ jest tylko prostym powtórzeniem innych
rozwi¹zañ konstytucyjnych47.
Trybuna³ Konstytucyjny stoi na stanowisku, i¿ status cz³owieka i obywatela
w Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczony jest w pierwszej kolejnoci przez normy
Rozdzia³u II Konstytucji RP tworz¹ce zasadnicz¹ podstawê do formu³owania konstytucyjnych wolnoci i praw, których naruszenie mo¿e byæ podstaw¹ skargi konstytucyjnej. Natomiast zasady ustrojowe mog¹ oddzia³ywaæ na ten status, a zw³aszcza
mog¹ poszerzaæ sferê wolnoci jednostki, wp³ywaæ na zakres okrelonych praw lub
dopuszczalnoæ ograniczeñ, jednak¿e  wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego  nie
mog¹ mieæ pierwszeñstwa wobec przepisów Rozdzia³u II, a maj¹ jedynie uzupe³niaj¹ce znaczenie w sferze wolnoci i praw jednostki. Przepisy Rozdzia³u I nie s¹ wiêc
alternatywn¹ wobec przepisów Rozdzia³u II podstaw¹ formu³owania wolnoci
i praw jednostki, ale ród³em uzupe³niaj¹cym tych praw, tj. znajduj¹ zastosowanie
w sprawach w Rozdziale II nieuregulowanych albo wprowadzaj¹ szczególne uregulowania dotycz¹ce zakresu danego prawa lub jego ograniczeñ48.

Podsumowanie
Wolnoæ zrzeszania siê stanowi istotny element poród praw i wolnoci politycznych. Jest ucielenieniem d¹¿eñ ludzkich do wspólnego realizowania okrelonych celów, dzia³ania na rzecz okrelonej sprawy, idei. Przynale¿noæ do ró¿nych
dobrowolnych organizacji i dzia³alnoæ w nich stanowi przejaw indywidualnoci
cz³owieka, przyczynia siê do jego samorealizacji, podkrela wolnoæ i niezale¿noæ
od pañstwa. Funkcjonowanie ró¿nego typu zrzeszeñ, opieraj¹cych siê na dobrowolnej,
47
48

Wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 33.
Ibidem.
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nakierowanej nie na osi¹gniêcia dochodu pracy ich cz³onków, s³u¿¹cych nie tylko
zaspokojeniu prywatnych celów, ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia statusu
prawnego jednostki, ale równie¿ sfery ¿ycia spo³ecznego o pewnej autonomii wobec
w³adz publicznych.
Ustawa zasadnicza z 1997 r., zdaniem autora niniejszego artyku³u, potwierdza
wolnoæ tworzenia i funkcjonowania rozmaitych zrzeszeñ, traktuje je jako jeden
z elementów ustroju pañstwa, jakim jest spo³eczeñstwo obywatelskie. We wspó³czesnym pañstwie demokratycznym ró¿norodne zrzeszenia, bêd¹ce wyrazem ró¿norodnoci pogl¹dów, postaw, interesów rozmaitych grup w pluralistycznych spo³eczeñstwach i tworz¹ce w swym ca³okszta³cie spo³eczeñstwo obywatelskie, s¹ uznawane
przez pañstwo i wiadomie przezeñ popierane. Idea spo³eczeñstwa obywatelskiego
jest wyrazem pewnego pierwszeñstwa obywateli w stosunku do pañstwa, postrzeganego przy tym jako w³adza zarz¹dzaj¹ca wspólnymi sprawami49.
We wspó³czesnym modelu spo³eczeñstwa obywatelskiego, odpowiadaj¹cego
wymogom skomplikowanego, globalizuj¹cego siê i pe³nego sprzecznoci wiata,
obowi¹zuje pluralizm pogl¹dów. Pluralizm jako zasada ustrojowa zapewnia odbicie
ró¿norodnych pogl¹dów, zapatrywañ i opinii spo³ecznych, jak te¿ pozwala na pe³ne
ustosunkowanie siê do spo³ecznie, politycznie czy gospodarczo istotnych kwestii.
Ró¿norodnoæ pogl¹dów i stanowisk jest niezbêdnym warunkiem pe³nego rozwoju
ka¿dej istoty ludzkiej. Do realizacji zasady pluralizmu pogl¹dów s³u¿¹ przede
wszystkim gwarantowane prawnie wolnoci zrzeszania siê i zgromadzeñ. Wspó³czesne pañstwo demokratyczne winno byæ wolne zarówno od absolutystycznego uto¿samiania dobra jednostki z dobrem pañstwa, jak i od jednomylnoci systemów
totalitarnych dyktuj¹cych jednostce jedyny s³uszny pogl¹d.

Summary
Freddom of association as an element of a civil society
Key words: freedom, political parties, trade unions, civil society, Constitution.

Freedom of association has its origins in an idea of civil society. The civil
society with long and complex history becomes a fundamental element in a nowadays discourse on a well governed state. In such context an act of accession of
Poland to European Union means integration with societies associating in various
chains of associations, organisations, fundations, trade unions etc.  in the frame of
what we used to call a civil society.
49

Z ide¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego ³¹czy siê zasada subsydiarnoci, polegaj¹ca na uznawaniu, ¿e powo³ane do prowadzenia spraw publicznych maj¹ byæ przede wszystkim struktury najbli¿sze
jednostce, na których dzia³anie mo¿e ona wywieraæ stosowny do tej bliskoci wp³yw. Zob. P. Sarnecki,
Wolnoæ zrzeszania siê..., s. 10.
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Cz³onkostwo w stowarzyszeniu
Wprowadzenie
Spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie formy prawnej stowarzyszenia wyra¿a
siê w realizacji prawa obywateli do zrzeszania siê w celu urzeczywistnienia zbiorowych potrzeb, rozwijania zainteresowañ lub prowadzenia niezarobkowej dzia³alnoci1. W najszerszym rozumieniu stowarzyszenie to dobrowolny zwi¹zek grupy osób,
zorganizowany dla realizacji wspólnych zamierzeñ i wspólnego dzia³ania2.
Najwy¿szej rangi aktem prawnym, na który nale¿y wskazaæ w toku analizy
normatywnych granic funkcjonowania stowarzyszeñ, jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 Ustawa zasadnicza w art. 58 ust. 1, znajduj¹cym siê w dziale powiêconym wolnociom i prawom politycznym, stwierdza, i¿
ka¿demu zapewnia siê wolnoæ zrzeszania siê. Uszczegó³owienie tego ogólnego
przepisu znajduje siê w art. 12 Konstytucji, który ustanawia zasadê wolnoci tworzenia i dzia³ania zwi¹zków zawodowych, organizacji spo³eczno-zawodowych rolników, stowarzyszeñ, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeñ oraz fundacji. Na podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ wskazany art. 12 umieszczony zosta³ przez
ustawodawcê poród przepisów charakteryzuj¹cych Rzeczpospolit¹, z czego nale¿y
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e aktywnoæ obywatelska stanowi istotn¹ cechê ustroju spo³ecznego naszego pañstwa, okrelanego jako spo³eczeñstwo obywatelskie4.
1

H. Zgó³kowska (red.), Praktyczny s³ownik wspó³czesnej polszczyzny, t. 40, Kurpisz, Poznañ
2003, s. 306.
2 W. Doroszewski (red.), S³ownik jêzyka polskiego, t. 8, PWN, Warszawa 1966, s. 786.
3 Dz. U. nr 78, poz. 483.
4 Szerzej zob. J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, [w:] M. Chmaj (red.), Wolnoci i prawa cz³owieka
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 120 i n., zob. równie¿ idem, [w:] M. Chmaj,
W. Or³owski, W. Skrzyd³o, Z. Witkowski, A. Wróbel, Konstytucyjne wolnoci i prawa w Polsce, t. III:
Wolnoci i prawa polityczne, Kraków 2002, s. 54 i n.; idem (red.), Wolnoæ zrzeszania siê w Polsce,
Warszawa 2008, s. 10 i n.; A. Kulig, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2011, s. 131
i n.; zob. równie¿ D. Moroñ, Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wroc³aw 2009, s. 17 i n.
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Fundamentalny charakter dla kwestii cz³onkostwa w stowarzyszeniu ma okrelenie zakresu podmiotowego zasady wolnoci zrzeszania siê. Zgodnie z art. 58 ust. 1
Konstytucji, wolnoæ zrzeszania siê zapewnia siê ka¿demu, z czego nale¿y wnioskowaæ, i¿ obejmuje ona zarówno osoby fizyczne, przy czym nie jest ograniczona
wy³¹cznie do obywateli polskich, ale odnosi siê tak¿e do cudzoziemców czy bezpañstwowców, jak i osoby prawne. W tym kontekcie warto wskazaæ na orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego5, który postawi³ tezê, i¿ zasada wolnoci zrzeszania siê
nie dotyczy jedynie organizacji skupiaj¹cych osoby fizyczne. Zdaniem Trybuna³u,
wolnoæ zrzeszania siê obejmuje równie¿ organizacje ponadpodstawowe, bowiem
równie¿ one powstaj¹ z woli obywateli, którzy tworz¹ organizacje podstawowe.
Wola ta mo¿e byæ przejawiana w ró¿ny sposób, np. w drodze uchwa³ cz³onków
organizacji podstawowych b¹d wyra¿enia woli przyst¹pienia do organizacji podstawowej, gdy przystêpuj¹cemu wiadomo, ¿e organizacja taka zrzeszona jest w organizacji wy¿szego rzêdu6.
Obok przepisów ustawy zasadniczej, podstawowe znaczenie dla funkcjonowania stowarzyszeñ w polskim porz¹dku prawnym ma ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.
 Prawo o stowarzyszeniach7 (dalej: pr. stow.). W praktyce jednak szczególn¹ podstaw¹ prawn¹ ich dzia³ania jest statut, który stanowi przyk³ad wewnêtrznego ród³a
prawa. W myl bowiem art. 38 k.c.8 osoby prawne dzia³aj¹ przez swoje organy
w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
Najszerszy zakres uprawnieñ w kontekcie cz³onkostwa w stowarzyszeniu przys³uguje osobom fizycznym. Przede wszystkim nale¿y wskazaæ, ¿e to osoby fizyczne
mog¹ posiadaæ status cz³onka za³o¿yciela w stowarzyszeniu, a wiêc maj¹ prawo do
utworzenia takiej osoby prawnej. Analiza przepisów prowadzi jednak do wniosku,
¿e charakter cz³onkostwa osób fizycznych mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noci od szeregu
czynników, takich jak w szczególnoci posiadane obywatelstwo, dysponowanie pe³ni¹ praw publicznych, zakres zdolnoci do czynnoci prawnych czy te¿ rodzaj stowarzyszenia, którego s¹ cz³onkami.
Obok osób fizycznych zakresem podmiotowym prawa cz³onkostwa w stowarzyszeniu objête s¹ równie¿ osoby prawne. Charakter ich uczestnictwa w takich jed5 Orzeczenie TK z dnia 12 lutego 1991 r. (sygn. K 6/90) wydane zosta³o na tle art. 84 Konstytucji
z 1952 r., który stwierdza³, ¿e w celu rozwoju aktywnoci politycznej, spo³ecznej, gospodarczej
i kulturalnej Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom prawo zrzeszania siê. Niew¹tpliwie jednak
odnonie do zakresu podmiotowego wolnoci zrzeszania siê orzeczenie Trybuna³u nale¿y uznaæ za
aktualne.
6 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 7677.
7 Dz. U. nr 79, poz. 855 ze zm. Ustawa  Prawo o stowarzyszeniach nie ma jednak charakteru
regulacji kompleksowej, niektóre z aspektów dzia³alnoci stowarzyszeñ uregulowane s¹ w innych aktach
normatywnych. Nale¿y w tym miejscu wskazaæ w szczególnoci na: ustawê z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 ze zm.), ustawê z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
S¹dowym (Dz. U. nr 121, poz. 769 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawê z dnia 17 listopada
1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 ze zm.), ustawê z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zm.).
8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
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nostkach jest jednak sporny, co wynika przede wszystkich z niekompletnej regulacji
ustawy w tym zakresie.
Niniejszy artyku³ ma na celu analizê problematycznych kwestii zwi¹zanych
z cz³onkostwem w stowarzyszeniach zarówno odnonie do osób fizycznych, jak
i prawnych. Prowadzona analiza wzbogacona bêdzie o przedstawienie pogl¹dów
przedstawicieli doktryny. Z uwagi jednak na wysok¹ dyskusyjnoæ wskazywanych
problemów wielokrotnie trudno mówiæ o jednoznacznych pogl¹dach i ca³kowitej
akceptacji wystêpuj¹cych w doktrynie tez.

Pojêcie stowarzyszenia
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pr. stow., stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Andrzej Kidyba, opieraj¹c
swoje rozwa¿ania na ustawowej definicji stowarzyszeñ, wskazuje, i¿ stanowi¹ one,
obok fundacji oraz partii politycznych, przyk³ad jednostek organizacyjnych, których
podstawowy cel nie jest zwi¹zany z celem gospodarczym9.
Jerzy Starociak i Emanuel Iserzon definiuj¹ stowarzyszenie jako dobrowolne,
trwa³e zrzeszenie osób, które ³¹cz¹ siê dla celów niezarobkowych. Osoby te wspó³dzia³aj¹ w realizacji okrelonych zadañ o charakterze publicznym lub spo³ecznym,
jak równie¿ zmierzaj¹ do zaspokojenia swoich interesów10. Trafnoæ wskazanego
stanowiska potwierdzi³ Janusz Romul, który nastêpnie sformu³owa³ w³asn¹ definicjê
stowarzyszenia, stwierdzaj¹c, ¿e stanowi ono rodzaj organizacji spo³ecznej o charakterze niepañstwowym, któr¹ wyró¿niaj¹ nastêpuj¹ce cechy: dobrowolnoæ, trwa³oæ,
cel w postaci zadoæuczynienia szczególnym upodobaniom jej cz³onków, s³u¿ba na
rzecz ca³ego spo³eczeñstwa, charakter formy kontroli spo³ecznej, kierownictwo ze
strony pañstwa, niezarobkowy cel dzia³alnoci11.
Ewa Dzbeñska oraz Maria Sztekier-£abuszewska okrelaj¹ stowarzyszenie jako
zrzeszenie osób fizycznych, a w przypadku zwi¹zków stowarzyszeñ12  osób praw9 Autor dokonuje przy tym trafnego rozró¿nienia miêdzy wskazanymi kategoriami podmiotów,
przyjmuj¹c, ¿e stowarzyszenia od fundacji odró¿nia okolicznoæ, i¿ stanowi¹ one zbiorowoæ osób
fizycznych wyposa¿on¹ w osobowoæ prawn¹, osoby te powi¹zane s¹ ze stowarzyszeniem stosunkiem
cz³onkostwa i to w³anie cz³onkowie s¹ jego substratem, decyduj¹ o jego celach oraz dzia³alnoci. Samo
stowarzyszenie z kolei ma za zadanie zaspokajaæ potrzeby swoich cz³onków. W zestawieniu natomiast
z partiami politycznymi wskazuje na podobieñstwo w postaci wystêpowania stosunku cz³onkostwa
w takich jednostkach jako zasadnicz¹ ró¿nicê przyjmuje fakt wy³¹czenia partii politycznych spod regulacji prawa o stowarzyszeniach (na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy) i objêcie ich odrêbn¹ regulacj¹
 zob. A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 769770.
10 J. Starociak, E. Iserzon, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1963, s. 450.
11 J. Romul, Pojêcie stowarzyszenia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1965, nr 4, s. 46.
12 Sytuacja prawna zwi¹zków stowarzyszeñ uregulowana jest w art. 22 pr. stow., zgodnie z którym zwi¹zek taki mog¹ za³o¿yæ stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech. Za³o¿ycielami i cz³onkami
zwi¹zku mog¹ byæ tak¿e inne osoby prawne, z tym ¿e osoby prawne maj¹ce cele zarobkowe mog¹ byæ
wy³¹cznie cz³onkami wspieraj¹cymi. Ponadto do zwi¹zków stowarzyszeñ stosuje siê odpowiednio przepisy prawa o stowarzyszeniach.
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nych, które skupione s¹ wokó³ celu okrelonego w statucie. Osoby te prowadz¹
w sposób zorganizowany dzia³alnoæ zmierzaj¹c¹ do realizacji wyznaczonych przez
ich organizacjê zadañ13. Z kolei Krzysztof Olechnicki i Pawe³ Za³êcki okrelaj¹
stowarzyszenie jako dobrowolne, cechuj¹ce siê stosunkow¹ trwa³oci¹ zrzeszenie
powo³ane w celu prowadzenia niekomercyjnej dzia³alnoci kulturalnej i spo³ecznej,
która ma na celu zaspokojenie indywidualnych zainteresowañ jego cz³onków14.
Jak wskazuje Stefan Grzybowski, forma stowarzyszenia stanowi najbardziej
ogóln¹ formê prawn¹ organizacji spo³ecznych. Jest tak¿e wzorcowym przyk³adem
osoby prawnej typu korporacyjnego. Wzorcowy charakter stowarzyszenia jako korporacji podkrela siê w ustroju i organizacji takich podmiotów, jak równie¿ w zakresie dotycz¹cym charakteru statutu oraz analizy stosunków prawnych istniej¹cych
pomiêdzy korporacj¹ a jej cz³onkami15. Osoby prawne typu korporacyjnego charakteryzuje przede wszystkim to, i¿:
a) g³ównym substratem takich podmiotów s¹ osoby, fizyczne lub prawne, które
wystêpuj¹c w roli cz³onków danej osoby prawnej, wnosz¹ wk³ady lub uiszczaj¹
sk³adki, na podstawie których tworzony jest maj¹tek korporacji;
b) cz³onkowie osoby prawnej wyposa¿eni s¹ w szereg uprawnieñ, z wykorzystaniem których decyduj¹ o celach i wywieraj¹ wp³yw na dzia³alnoæ korporacji16.
Dokonuj¹c porównania osób prawnych typu korporacyjnego z osobami prawnymi typu fundacyjnego (zak³adowego) w pierwszej kolejnoci nale¿y wskazaæ na ich
substrat, który w przypadku pierwszej ze wskazanych kategorii podmiotów ma charakter osobowy, natomiast w przypadku zak³adów substrat stanowi wyodrêbniona
masa maj¹tkowa. Korporacja jest zbiorowoci¹ osób zwi¹zanych z osob¹ prawn¹
stosunkiem cz³onkostwa, przy czym realizuj¹ oni wspólny cel. Z kolei dzia³alnoæ
fundacji przynosi korzyci osobom, które nie s¹ jej cz³onkami, tzw. destynariuszom.
Istotn¹ cech¹ rozró¿niaj¹c¹ jest równie¿ to, ¿e w przypadku osoby prawnej typu
korporacyjnego istnieje mo¿liwoæ okrelenia liczby jej cz³onków, przy czym fundacja ma na celu s³u¿bê na rzecz nieokrelonej liczby osób. Ponadto zadania oraz cele
dzia³alnoci korporacji okrelaj¹ jej cz³onkowie, a w przypadku fundacji jej zadania
oraz cele dzia³alnoci okrela fundator, za³o¿yciel osoby prawnej. Dodatkowo mo¿na wskazaæ, i¿ maj¹tek osoby prawnej typu korporacyjnego tworzony jest g³ównie
przez jej cz³onków, a pierwotny maj¹tek osoby prawnej typu fundacyjnego pochodzi
od fundatora17.

13 E. Dzbeñska, M. Sztekier-£abuszewska, [w:] D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeñska, I. Janson,
M. Sztekier-£abuszewska, Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka, Wydawnictwo Zrzeszenia
Prawników Polskich, Warszawa 2005, s. 417.
14 K. Olechnicki, P. Za³êcki, S³ownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruñ 2002, s. 205.
15 S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, PWN, Warszawa 1978, s. 168.
16 A. Kawa³ko, H. Witczak, Prawo cywilne, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 106.
17 K. Czajkowska-Matosiuk, Prawo cywilne  czêæ ogólna, prawo rzeczowe i zobowi¹zania,
C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 4950.
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Rodzaje cz³onków
Na podstawie wyk³adni literalnej przepisów prawa o stowarzyszeniach jestemy
w stanie wyró¿niæ jedynie dwie kategorie cz³onków, tj. cz³onków oraz cz³onków
wspieraj¹cych. Tych pierwszych w doktrynie powszechnie okrela siê mianem zwyczajnych, zwyk³ych i taki w³anie rodzaj cz³onkostwa w stowarzyszeniu jest zasad¹. Podmiotowy zakres prawa uzyskania statusu cz³onka zwyczajnego reguluj¹ art. 3 i 4
ustawy18. Zwyczajnymi cz³onkami stowarzyszenia mog¹ byæ jedynie osoby fizyczne.
Status cz³onka wpieraj¹cego natomiast mog¹ uzyskaæ zarówno osoby fizyczne,
jak i osoby prawne, co jednak mo¿e podlegaæ odmiennej regulacji postanowieñ
statutu okrelonego stowarzyszenia19. Cz³onkostwo wpieraj¹ce zasadniczo zwi¹zane
jest ze szczególnym obowi¹zkiem wspierania stowarzyszenia, jednak statut mo¿e
stwierdzaæ, i¿ wi¹¿e siê z takim samym zakresem praw i obowi¹zków jak w przypadku cz³onków zwyczajnych20. Dodatkowo w kategorii cz³onków wspieraj¹cych
mo¿na wyró¿niæ cz³onków zbiorowych, okrelanych jako osoba prawna, przedsiêbiorstwo lub instytucja, która wspó³dzia³a w realizacji celów danego stowarzyszenia
oraz materialnie wspiera jego dzia³alnoæ21.
Oprócz wskazanych rodzajów cz³onkostwa przewidzianych przez ustawodawcê, w praktyce wystêpuje dodatkowo kategoria cz³onków honorowych, których wystêpowanie mog¹ przewidywaæ regulacje statutu stowarzyszenia. Przyj¹æ nale¿y, i¿
w zwi¹zku z art. 10 ust. 3 pr. stow., który ogranicza cz³onkostwo osób prawnych
wy³¹cznie do charakteru cz³onka wspieraj¹cego, ¿e honorowym cz³onkiem stowarzyszenia mo¿e byæ jedynie osoba fizyczna22. Postanowienia statutu mog¹ ponadto
przewidywaæ inne kategorie cz³onków, np. cz³onków rzeczywistych, korespondentów
lub podopiecznych. Istotne jest jednak, aby wprowadzeniu dodatkowej grupy cz³onków towarzyszy³o okrelenie zakresu ich praw i obowi¹zków w stowarzyszeniu23.
Wydaje siê, i¿ nale¿y ponadto wskazaæ na szczególny charakter cz³onkostwa, jaki
ustawa przewiduje wobec osób ma³oletnich. Z uwagi na ograniczony zakres przys³uguj¹cych im praw cz³onkowskich24 i w nawi¹zaniu do przedstawionego powy¿ej podzia³u,
ich cz³onkostwo mo¿na okreliæ mianem cz³onkostwa zwyczajnego ograniczonego25.
18

P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 233.
A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 75.
20 Szerzej nt. statusu cz³onka wspieraj¹cego w czêci powiêconej cz³onkostwu osób prawnych.
21 W tym miejscu mo¿na wskazaæ na art. 24 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 r.
o samorz¹dzie za³ogi przedsiêbiorstwa pañstwowego (Dz. U. nr 24, poz. 123 ze zm.), zgodnie z którym
rada pracownicza przedsiêbiorstwa posiada kompetencjê do podejmowania decyzji o przyst¹pieniu
przedsiêbiorstwa w charakterze cz³onka zbiorowego do organizacji spo³ecznych  tak: P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 233234.
22 P. Suski, Stowarzyszenia w prawie polskim, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 183.
23 Z. Szypuliñski, Prawo o stowarzyszeniach. Wzory pism  statutów i innych aktów z komentarzem oraz przepisami zwi¹zanymi z prawem o stowarzyszeniach, £awica, Poznañ 1997, s. 64.
24 Zob. art. 3 ust. 2 i 3 pr. stow.
25 P. Suski, Stowarzyszenia w prawie..., s. 183.
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Cz³onkostwo osób fizycznych
W kategorii osób fizycznych prawo o stowarzyszeniach ró¿nicuje sytuacjê
prawn¹ w zakresie tworzenia stowarzyszeñ i zrzeszania siê w nich w stosunku do
obywateli polskich oraz cudzoziemców. Zgodnie art. 3 ust. 1 pr. stow., prawo tworzenia stowarzyszeñ, a co za tym idzie  prawo cz³onkostwa26 przys³uguje obywatelom polskim maj¹cym pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych i niepozbawionym
praw publicznych. Nale¿y jednak wskazaæ, i¿ w przypadku osób pozbawionych
praw publicznych intencja ustawodawcy wydaje siê nie byæ jasna. Pojawia siê
bowiem pytanie, czy okrelenie tworzenie stowarzyszeñ nale¿y uto¿samiaæ wy³¹cznie z dzia³aniem cz³onków za³o¿ycieli, inicjatorów powstania danej jednostki,
czy te¿ nale¿y je rozumieæ jako generalny zakaz zrzeszania siê w stowarzyszeniach
osób pozbawionych praw publicznych i tym samym tworzenia tzw. mas cz³onkowskich27.
Wydaje siê, i¿ wykorzystane w art. 3 ust. 1 pr. stow. sformu³owanie tworzenie
nale¿y rozumieæ jako ogólne prawo zrzeszania siê czy te¿ prawo uzyskania statusu
cz³onka stowarzyszenia. Za takim podejciem przemawia fakt, i¿ odnonie do pozosta³ych kategorii osób, które nie spe³niaj¹ wskazanych w tym przepisie przes³anek
utworzenia stowarzyszenia, tj. posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, dalsze regulacje ustawy doprecyzowuj¹ przes³anki
uzyskania przez nie wtórnego cz³onkostwa w stowarzyszeniu, tj. prawo przyst¹pienia do stowarzyszenia ju¿ istniej¹cego. Nale¿y zatem przyj¹æ, i¿ skoro ustawodawca
nie wskazuje, ¿e osoby pozbawione praw publicznych, pomimo objêcia ich zakazem
utworzenia stowarzyszenia, mog¹ w okrelonych sytuacjach lub przy spe³nieniu
pewnych warunków nale¿eæ do stowarzyszeñ, jego intencj¹ by³o objêcie ich generalnym zakazem cz³onkostwa w takich jednostkach.
Status cz³onka stowarzyszenia mog¹ posiadaæ równie¿ ma³oletni28, ustawa nie
przewiduje jednak wobec nich prawa do utworzenia stowarzyszenia. Ma³oletni
w wieku od 16 do 18 lat, którzy maj¹ ograniczon¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych,
mog¹ nale¿eæ do stowarzyszeñ i korzystaæ z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym ¿e w sk³adzie zarz¹du stowarzyszenia wiêkszoæ musz¹ stanowiæ osoby
o pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych. Ma³oletni poni¿ej 16 lat mog¹, za zgod¹
przedstawicieli ustawowych, nale¿eæ do stowarzyszeñ wed³ug zasad okrelonych
w ich statutach, bez prawa udzia³u w g³osowaniu na walnych zebraniach cz³onków
oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do w³adz stowarzyszenia. Je¿eli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wy³¹cznie ma³oletnich, mog¹ oni wybieraæ i byæ wybierani do w³adz tej jednostki.
26

Ibidem, s. 175.
E. Dzbeñska, M. Sztekier-£abuszewska, [w:] D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeñska, I. Janson, M.
Sztekier-£abuszewska, op. cit., s. 421.
28 Pod tym pojêciem rozumie siê osoby, które ukoñczy³y lat trzynacie, jednak nie uzyska³y
pe³noletnoci, w zwi¹zku z czym posiadaj¹ ograniczon¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych.
27
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Zakres uprawnieñ cudzoziemców w omawianym obszarze jest zró¿nicowany,
przy czym ustawodawca pos³uguje siê kryterium posiadania przez tak¹ osobê miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pr.
stow., cudzoziemcy maj¹cy miejsce zamieszkania na terytorium RP mog¹ zrzeszaæ
siê w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cymi obywateli polskich.
Natomiast w myl ust. 2 wskazanego przepisu, cudzoziemcy zamieszkuj¹cy poza
terytorium Polski mog¹ jedynie wstêpowaæ do stowarzyszeñ, w których statutach
przewidziana jest taka mo¿liwoæ.
Wskazany art. 4 ust. 2 pr. stow. wydaje siê byæ niezgodny z art. 58 ust. 1
Konstytucji RP, art. 11 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci29 oraz z art. 22 Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych30, w których zapewniana jest wolnoæ zrzeszania siê wobec ka¿dego,
niezale¿nie od posiadanego obywatelstwa31. Dodatkowo nale¿y wskazaæ na art. 18
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej32, który stanowi emanacjê ogólnej
zasady równoci33. W myl tego przepisu, w zakresie zastosowania traktatów i bez
uszczerbku dla postanowieñ szczególnych, które one przewiduj¹, zakazana jest
wszelka dyskryminacja ze wzglêdu na przynale¿noæ pañstwow¹. Wprowadzone
w art. 4 ust. 2 pr. stow. ograniczenie praw cudzoziemców mo¿e wiêc budziæ w¹tpliwoci równie¿ z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, przy za³o¿eniu jednak,
¿e dotyczy ono cudzoziemców, którzy s¹ obywatelami innych pañstw cz³onkowskich UE. Nale¿y w tym miejscu wskazaæ na orzeczenie Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoci, w którym stwierdzono niezgodnoæ z ogólnym zakazem dyskryminacji na tle narodowociowym belgijskich regulacji, które w sposób podobny do
polskiej ustawy ogranicza³y uprawnienia i autonomiê cudzoziemców w zakresie
tworzenia stowarzyszeñ34.
Nale¿y zgodziæ siê z Paw³em Suskim, który podziela powy¿sze zastrze¿enia,
wskazuj¹c, i¿ nie jestemy w stanie znaleæ uzasadnienia dla pozbawienia cudzoziemców niezamieszkuj¹cych na terytorium RP prawa do tworzenia stowarzyszeñ.
Autor stwierdza, ¿e za takim ograniczeniem nie przemawiaj¹ w szczególnoci
29

Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
Dz. U. z 1977 r., nr 38, poz. 167.
31 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 224225.
32 Dz. U. UE C115 z 9 maja 2008.
33 Szerzej zob. A. Wróbel, [w:] idem (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012, s. 351 i n.
34 Zob. orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 29 czerwca 1999 r., sygn.
C-172/98. Sprawa dotyczy³a regulacji prawa belgijskiego, która uzale¿nia³a uzyskanie przez stowarzyszenia miêdzynarodowe osobowoci prawnej od wystêpowania w sk³adzie ich zarz¹du co najmniej
jednej osoby obywatelstwa belgijskiego. Ponadto organizacje typu non-profit uzyskiwa³y osobowoæ
prawn¹ wy³¹cznie w sytuacji, gdy 3/5 ich cz³onków by³o obywatelstwa belgijskiego. Szerzej zob.
A. Radwan, Wolnoæ zrzeszania siê cudzoziemców wed³ug prawa polskiego, wspólnotowego oraz postulatów polityki prawa, Pañstwo i Prawo 2005, nr 5, s. 60. Por. tak¿e A. Radwan, Kilka uwag
o stosowaniu i niedostosowaniu ustawy z 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach, Radca
Prawny 2005, nr 4, s. 104107.
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wzglêdy bezpieczeñstwa publicznego, które mog¹ byæ skutecznie realizowane za
pomoc¹ przewidzianych prawem rodków nadzoru lub podczas procedury rejestracji
stowarzyszeñ35.
Przepisy ustaw szczególnych przewiduj¹ ograniczenia prawa do zrzeszania siê
w stowarzyszeniach, wzglêdnie obowi¹zek uzyskania zgody na cz³onkostwo
w okrelnych stowarzyszeniach. W szczególnoci nale¿y wskazaæ na regulacje dotycz¹ce: ¿o³nierzy zawodowych36, ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie wojskowej37, policjantów38, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du39, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu 40 , funkcjonariuszy S³u¿by
35

P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 225.
¯o³nierzy zawodowych, zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzenia 2003 r.
o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych, w czasie pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej obowi¹zuje zakaz przynale¿noci do stowarzyszeñ stawiaj¹cych sobie cele polityczne. Dodatkowo ust. 3 wskazanego przepisu stanowi, i¿ z dniem rozpoczêcia pe³nienia zawodowej s³u¿by wojskowej ustaje dotychczasowe cz³onkostwo ¿o³nierza zawodowego w stowarzyszeniu o takich celach. Ponadto na ¿o³nierzy
zawodowych na³o¿ono obowi¹zek pisemnego poinformowania dowódcy jednostki wojskowej, w której
zajmuje stanowisko s³u¿bowe, o swojej przynale¿noci do stowarzyszenia. Z kolei ich przynale¿noæ do
stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub miêdzynarodowej wymaga zezwolenia Ministra
Obrony Narodowej, które mo¿e byæ zawieszone lub cofniête, je¿eli wymagaj¹ tego wzglêdy ochrony
informacji niejawnych oraz potrzeby Si³ Zbrojnych (zob. art. 107 ust. 13 wskazanej ustawy). Postêpowanie w sprawach dotycz¹cych udzielania ¿o³nierzom zawodowym przez Ministra Obrony Narodowej
zezwoleñ na przynale¿noæ do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub miêdzynarodowej
oraz zawieszania lub cofania tego zezwolenia reguluje rozporz¹dzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie udzielania ¿o³nierzom zawodowym zezwoleñ na przynale¿noæ do
stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub miêdzynarodowej (Dz. U. nr 40, poz. 366). Szerzej
zob. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 226.
37 ¯o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej, zgodnie z art. 65 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), mog¹
wstêpowaæ do stowarzyszeñ i innych organizacji dzia³aj¹cych poza wojskiem oraz braæ udzia³ w dzia³alnoci stowarzyszeñ i innych organizacji, do których nale¿eli w chwili powo³ania do tej s³u¿by, tylko za
zezwoleniem prze³o¿onego o uprawnieniach co najmniej dowódcy pu³ku. Na podstawie art. 151 ustawy
wskazane ograniczenie dotyczy równie¿ ratowników odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê w obronie cywilnej,
38 Art. 63 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30, poz. 179 ze zm.)
nak³ada na policjantów obowi¹zek poinformowania prze³o¿onego o przynale¿noci do stowarzyszeñ
krajowych dzia³aj¹cych poza s³u¿b¹. Natomiast przynale¿noæ do stowarzyszeñ zagranicznych albo
miêdzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta G³ównego Policji lub upowa¿nionego przez niego
prze³o¿onego. Istotnym ograniczeniem uprawnienia policjantów do zrzeszania siê w stowarzyszeniach
jest równie¿, przewidziana w art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy, mo¿liwoæ zwolnienia policjanta ze s³u¿by
w przypadku objêcia przez niego funkcji z wyboru w organach samorz¹du terytorialnego lub stowarzyszeniach.
39 Zob. art. 57 i 35 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rz¹du (Dz. U.
nr 27, poz. 298 ze zm.). Na³o¿one na funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du ograniczenia i obowi¹zki
kszta³tuj¹ siê analogicznie jak w przypadku policjantów.
40 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu s¹ obowi¹zani
poinformowaæ prze³o¿onego o przynale¿noci do stowarzyszeñ krajowych, a ich przynale¿noæ do organizacji lub stowarzyszeñ zagranicznych albo miêdzynarodowych wymaga zezwolenia Szefa w³aciwej
Agencji lub upowa¿nionego przez niego prze³o¿onego  zob. art. 81 ust 3 i 4 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. nr 74, poz. 676 ze zm.).
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Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego41, funkcjonariuszy
S³u¿by Wiêziennej42, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego43, stra¿aków pe³ni¹cych s³u¿bê w Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej44 oraz funkcjonariuszy
Stra¿y Granicznej45. Nale¿y równie¿ wskazaæ, ¿e w przypadku stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego wykluczone jest cz³onkostwo osób fizycznych, bowiem przepisy ustaw reguluj¹cych takie stowarzyszenia46 ograniczaj¹ podmiotowy
zakres prawa cz³onkostwa wy³¹cznie do województw, powiatów oraz gmin47.

Cz³onkostwo osób prawnych i tzw. u³omnych osób prawnych
Prawo zrzeszania siê w stowarzyszeniach przys³uguje przede wszystkim osobom fizycznym, w ograniczonym jednak zakresie posiadaj¹ je równie¿ osoby prawne48. Ustawodawca expressis verbis wykluczy³ mo¿liwoæ uzyskania statusu cz³onka przez osoby prawne w stowarzyszeniach zwyk³ych49, zgodnie bowiem z art. 42
ust. 1 pkt 3 pr. stow., stowarzyszenie zwyk³e nie mo¿e zrzeszaæ osób prawnych50.
41 Obowi¹zuje ich analogiczny obowi¹zek informacyjny oraz koniecznoæ uzyskania odpowiedniego zezwolenia  zob. art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. nr 104, poz. 710 ze zm.).
42 Funkcjonariusz jest obowi¹zany poinformowaæ prze³o¿onego o przynale¿noci do stowarzyszeñ
krajowych dzia³aj¹cych poza S³u¿b¹ Wiêzienn¹. Przynale¿noæ do organizacji lub stowarzyszeñ zagranicznych albo miêdzynarodowych wymaga zezwolenia Dyrektora Generalnego lub upowa¿nionego
przez niego prze³o¿onego, zob. art. 163 ust 3 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o S³u¿bie Wiêziennej
(Dz. U. nr 79, poz. 523).
43 Zgodnie z art. 73 ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
(Dz. U. nr 104, poz. 708 ze zm.), funkcjonariusz jest obowi¹zany uzyskaæ zezwolenie Szefa CBA na
przynale¿noæ do organizacji lub stowarzyszeñ krajowych, zagranicznych albo miêdzynarodowych.
44 Zgodnie z art. 57c ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (Dz.
U. nr 88, poz. 400 ze zm.), ich przynale¿noæ do organizacji lub stowarzyszeñ zagranicznych albo
miêdzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
45 Funkcjonariusz Stra¿y Granicznej jest obowi¹zany poinformowaæ prze³o¿onego o przynale¿noci do stowarzyszeñ krajowych dzia³aj¹cych poza s³u¿b¹, a jego przynale¿noæ do organizacji lub
stowarzyszeñ zagranicznych albo miêdzynarodowych wymaga zezwolenia Komendanta G³ównego Stra¿y Granicznej  zob. art., 68 ust 3 i 4 ustawy z dnia 12 padziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U.
nr 78, poz. 462 ze zm.).
46 Tekst jedn. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa, z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym oraz z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym.
47 Szerzej zob. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 225229.
48 P. Suski, Stowarzyszenia w prawie..., s. 175.
49 Stowarzyszenia zwyk³e uznawane s¹ za uproszczon¹ formê stowarzyszeñ. Podmioty takie nie
posiadaj¹ osobowoci prawnej oraz doznaj¹ licznych ograniczeñ w zakresie swojej dzia³alnoci (zob.
art. 42 pr. stow.). Stowarzyszenie tego rodzaju mo¿e zostaæ utworzone z inicjatywy co najmniej trzech
osób, które zamiast statutu sporz¹dzaj¹ regulamin okrelaj¹cy w szczególnoci nazwê stowarzyszenia,
cel, teren i rodki dzia³ania, siedzibê oraz przedstawiciela reprezentuj¹cego stowarzyszenie. Stowarzyszenia zwyk³e nie podlegaj¹ rejestracji, jednak o jego utworzeniu nale¿y poinformowaæ w³aciwy, ze
wzglêdu na przysz³¹ siedzibê stowarzyszenia, organ nadzoruj¹cy.
50 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 229.
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Kwestia zrzeszania siê w stowarzyszeniach osób prawnych zosta³a uregulowana
w ustawie w sposób budz¹cy w¹tpliwoci. Cz³onkostwa takich podmiotów bezporednio dotycz¹ dwa przepisy51. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, osoby prawne mog¹
byæ jedynie wspieraj¹cymi cz³onkami stowarzyszenia, na podstawie natomiast art.
22 osoby prawne mog¹ zrzeszaæ siê w formie zwi¹zków stowarzyszeñ. Analiza
wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, i¿ zamiarem ustawodawcy by³o wprowadzenie rozró¿nienia pomiêdzy osobami fizycznymi a prawnymi w kwestii zakresu
prawa cz³onkostwa w stowarzyszeniach. Wskazane ograniczenie uprawnieñ osób
prawnych odnonie do stowarzyszeñ zarejestrowanych, tj. mo¿liwoæ uzyskania wy³¹cznie cz³onkostwa o charakterze wspieraj¹cym, uzupe³nione jest przepisem art. 22
ustawy, co nale¿y uznaæ za zabieg legislacyjny pozostaj¹cy w zgodzie z zakresem
podmiotowym zasady wolnoci zrzeszania siê okrelonej w Konstytucji.
Zgodnie z art. 22 pr. stow., stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mog¹
za³o¿yæ zwi¹zek stowarzyszeñ. Zwi¹zek taki nale¿y uznaæ za szczególny rodzaj
stowarzyszenia, ustawa bowiem wskazuje, ¿e do zwi¹zków stosuje siê odpowiednio
przepisy prawa o stowarzyszeniach. Dodatkowo uzasadniony wydaje siê wniosek, i¿
instytucja zwi¹zku stowarzyszeñ ma w zamiarze ustawodawcy pe³niæ funkcjê uzupe³niaj¹c¹ odnonie do zakresu uprawnienia osób prawnych do zrzeszania siê
w stowarzyszeniach. Za³o¿ycielami i cz³onkami zwi¹zku mog¹ bowiem byæ, obok
stowarzyszeñ, tak¿e inne osoby prawne. Ustawa wprowadza jednak pewne ograniczenie w tym zakresie, okrelaj¹c, i¿ osoby prawne posiadaj¹ce cele zarobkowe
mog¹ w zwi¹zku stowarzyszeñ uczestniczyæ wy³¹cznie w charakterze cz³onka
wspieraj¹cego. Wydaje siê, ¿e taki zapis nale¿y uznaæ za prawid³owy zabieg legislacyjny. Wprowadzone rozwi¹zanie chroni istotê spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia stowarzyszeñ jako organizacji spo³ecznych, których cele nie posiadaj¹ charakteru zarobkowego.
ród³em w¹tpliwoci w praktyce jest szcz¹tkowa regulacja prawna w zakresie
cz³onkostwa wspieraj¹cego w stowarzyszeniu. Jest to kwestia szczególnie istotna
w kontekcie charakteru cz³onkostwa osób prawnych w stowarzyszeniach zarejestrowanych, jednak w sprawie zwi¹zków stowarzyszeñ równie¿ nie pozostaje bez znaczenia. Nale¿y bowiem wskazaæ, ¿e ani prawo o stowarzyszeniach, ani ¿aden inny
akt prawny nie okrela, jaka jest ró¿nica pomiêdzy cz³onkostwem zwyk³ym a wspieraj¹cym. Równie¿ przedstawiciele doktryny wydaj¹ siê byæ podzieleni i nie wypracowali
jednego stanowiska odnonie tego zagadnienia. Wed³ug Ewy Dzbeñskiej oraz Marii
Sztekier-£abuszewskiej, podstawow¹ funkcj¹ instytucji cz³onka wspieraj¹cego jest pozyskiwanie sponsorów, którzy materialnie wspomagaliby stowarzyszenie. Cz³onek
wspieraj¹cy pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego, które przys³uguj¹ wy³¹cznie cz³onkom zwyczajnym, mo¿e on jednak braæ udzia³ w obradach w³adz
stowarzyszenia, przy czym pozbawiony jest prawa g³osu stanowi¹cego52.
51

Nie wliczaj¹c wskazanego art. 42 ust. 1 pkt 3 pr. stow.
E. Dzbeñska, M. Sztekier-£abuszewska, [w:] D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeñska, I. Janson,
M. Sztekier-£abuszewska, op. cit., s. 433.
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W literaturze przedmiotu czêciej spotykany jest pogl¹d bardziej liberalny,
zgodnie z którym okrelenie praw i obowi¹zków cz³onków wspieraj¹cych nale¿y do
kompetencji cz³onków za³o¿ycieli, a póniej w³adz stowarzyszenia i te kwestie podlegaj¹ swobodnej regulacji postanowieñ statutu. Wed³ug A. Kidyby, nie ma przeszkód, aby zakres uprawnieñ cz³onków wspieraj¹cych uregulowany by³ w statucie
w sposób analogiczny do uprawnieñ cz³onków zwyk³ych53. Mo¿liwoæ swobodnej
regulacji tego zagadnienia w statucie uznaje równie¿ P. Suski, wskazuj¹c przy tym,
¿e z nazwy tej kategorii cz³onka wynika zobowi¹zanie do szczególnego wspierania
stowarzyszenia, co mo¿e nastêpowaæ w dowolnej formie. Najczêciej bêdzie to
wsparcie o charakterze materialnym, w szczególnoci w drodze darowizny kwot
pieniê¿nych lub u¿yczenia lokalu, sprzêtu biurowego czy rodków transportu54.
Z kolei wed³ug Marka Wierzbowskiego, okrelenie praw i obowi¹zków cz³onków
wspieraj¹cych nale¿y do statutu, przy czym autor jest zwolennikiem zachowania
pewnych ró¿nic w tym zakresie pomiêdzy cz³onkiem zwyk³ym a wspieraj¹cym.
Wydaje siê, i¿ trafnie stwierdza, ¿e intencj¹ ustawodawcy by³o wprowadzenie rozró¿nienia pomiêdzy dwoma kategoriami cz³onkostwa, jednak okrelenie konkretnych odmiennoci pozostawiono samemu stowarzyszeniu, zgodnie z zasad¹ samorz¹dnoci stowarzyszeñ. Praktyka w tym zakresie jest jednak ró¿na, bowiem statuty
niektórych stowarzyszeñ, które przewidywa³y istnienie cz³onków wspieraj¹cych, regulowa³y zakres ich uprawnieñ i obowi¹zków analogicznie jak w przypadku cz³onków zwyk³ych55.
Zdecydowanie mo¿na stwierdziæ, ¿e osoby prawne pozbawione s¹ prawa do
tworzenia stowarzyszeñ zarejestrowanych, a status cz³onka wspieraj¹cego mog¹
uzyskaæ dopiero po utworzeniu takiego stowarzyszenia przez uprawnione do tego
podmioty56. Powy¿szy pogl¹d zosta³ potwierdzony przez S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 6 wrzenia 2012 r.57, w którym wprost wskazano, ¿e osoby prawne
mog¹ byæ jedynie wspieraj¹cymi cz³onkami stowarzyszenia, a zatem osoby prawne
nie mog¹ byæ cz³onkami za³o¿ycielami stowarzyszenia, a jedynie mog¹ przyst¹piæ
do ju¿ istniej¹cego stowarzyszenia jako cz³onek wspieraj¹cy. Wskazaæ równie¿ nale¿y, ¿e cz³onkiem wspieraj¹cym w stowarzyszeniu mo¿e byæ równie¿ osoba prawna
realizuj¹ca wy³¹cznie cele zarobkowe58. Wydaje siê to byæ po¿ytecznym rozwi¹zaniem, w szczególnoci z punktu widzenia maj¹tku stowarzyszenia, bowiem w ten
sposób dzia³alnoæ maj¹ca na celu realizacjê celów niezarobkowych mo¿e podlegaæ
bezporedniemu uzupe³nieniu przez wsparcie ze strony cz³onków dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku59.
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A. Kidyba, Ustawa o fundacjach..., s. 7576.
P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 233.
M. Wierzbowski, Nowe prawo o stowarzyszeniach, Pañstwo i Prawo 1989, nr 7, s. 16.
A. Kidyba, Prawo..., s. 776.
Sygn. akt I CSK 76/12.
A. Kidyba, Prawo..., s. 776.
A. Kidyba, Ustawa o fundacjach..., s. 76.
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O mo¿liwoci przyst¹pienia osoby prawnej do stowarzyszenia w charakterze
cz³onka wspieraj¹cego decyduj¹ przepisy reguluj¹ce jej status prawny oraz ustrój60.
W szerokim zakresie zezwolono na cz³onkostwo osób prawnych w zwi¹zkach sportowych, które dzia³aj¹ w formie prawnej stowarzyszenia lub zwi¹zku stowarzyszeñ.
Zgodnie z art. 6 ustawy o sporcie, za³o¿ycielami, a wiêc i cz³onkami zwi¹zku sportowego mog¹ byæ kluby sportowe w liczbie co najmniej trzech. Kluby takie dzia³aj¹
jako osoby prawne61. Z uwagi na szczególny charakter zwi¹zków sportowych, które
stanowi¹ stowarzyszenia zrzeszaj¹ce jedynie kluby sportowe, mo¿na wnioskowaæ,
¿e wy³¹cznie takie podmioty mog¹ byæ za³o¿ycielami zwi¹zku. Nale¿y wiêc przyj¹æ,
¿e regulacja art. 6 ustawy o sporcie ma charakter zupe³ny i wy³¹cza zastosowanie
regulacji prawa o stowarzyszeniach dotycz¹cych cz³onkostwa62. Nale¿y ponadto
zaznaczyæ, ¿e cz³onkiem polskiego zwi¹zku sportowego mo¿e byæ klub sportowy,
zwi¹zek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt za³o¿ycielski przewiduje prowadzenie dzia³alnoci w danym sporcie63. Natomiast Polski Komitet Olimpijski jest zwi¹zkiem stowarzyszeñ zrzeszaj¹cym polskie zwi¹zki sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoci
prawnej lub osoby fizyczne zwi¹zane z narodowym ruchem olimpijskim64. Ponadto
podkrelenia wymaga, i¿ Polski Komitet Paraolimpijski dzia³a w formie stowarzyszenia lub zwi¹zku stowarzyszeñ65.
Na wyró¿nienie zas³uguje prawo uzyskania przez osoby prawne cz³onkostwa
w stowarzyszeniach posiadaj¹cych status organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. W pimiennictwie zauwa¿alny jest spór
dotycz¹cy charakteru cz³onkostwa osób prawnych w takich stowarzyszeniach. Wed³ug Jana B³eszyñskiego, w odniesieniu do organizacji zbiorowego zarz¹dzania zastosowanie bêd¹ mia³y ogólne postanowienia prawa o stowarzyszeniach, w zwi¹zku
z czym osoby prawne mog¹ uzyskaæ wy³¹cznie charakter cz³onków wspieraj¹cych w
takich jednostkach66. W doktrynie dominuje jednak pogl¹d uznaj¹cy przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych za lex specialis
w stosunku do prawa o stowarzyszeniach. Zgodnie natomiast z art. 104 ust. 2 pkt 1
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do takich organizacji stosuje siê
przepisy prawa o stowarzyszeniach, z tym ¿e cz³onkiem organizacji mo¿e byæ równie¿ osoba prawna. Nale¿y z tego wnioskowaæ, i¿ cz³onkostwo osób prawnych
60 Przyk³adowo, w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r., nr 1,
poz. 3 ze zm.) wskazano, ¿e izba byæ cz³onkiem wspieraj¹cym stowarzyszenia oraz za³o¿ycielem lub
cz³onkiem zwi¹zku stowarzyszeñ, które prowadz¹ dzia³alnoæ w zakresie zgodnym z ustawowymi
i statutowymi zadaniami izby (art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy).
61 Art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie.
62 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 230.
63 Art. 8 ust. 1 ustawy o sporcie.
64 Art. 24 ust. 1 ustawy o sporcie.
65 Art. 26 ust. 1 ustawy o sporcie.
66 J. B³eszyñski, Organizacje zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1994, nr 11, s. 27.

Cz³onkostwo w stowarzyszeniu

47

w tym przypadku nie podlega ograniczeniu wy³¹cznie do charakteru cz³onka wspieraj¹cego i bêdzie im przys³ugiwa³o prawo uzyskania statusu cz³onka zwyczajnego67.
W kontekcie cz³onkostwa osób prawnych w stowarzyszeniach nale¿y dodatkowo wskazaæ na regionalne i lokalne organizacje turystyczne, poniewa¿ w pimiennictwie funkcjonuje pogl¹d o ich szczególnym charakterze. Wskazuje siê jednak, i¿
podmioty tego rodzaju posiadaj¹ wszystkie cechy stowarzyszeñ okrelone w ustawie
 Prawo o stowarzyszeniach, z uwzglêdnieniem jednak odrêbnoci wynikaj¹cych
z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej68. Zgodnie
z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy, do tworzenia i dzia³ania regionalnych i lokalnych
organizacji turystycznych stosuje siê przepisy ustawy  Prawo o stowarzyszeniach,
z tym ¿e cz³onkiem takich organizacji mog¹ byæ osoby fizyczne i osoby prawne,
a w szczególnoci jednostki samorz¹du terytorialnego oraz organizacje zrzeszaj¹ce
przedsiêbiorców z dziedziny turystyki, w tym samorz¹du gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszenia dzia³aj¹ce w tej dziedzinie69.
Szczególnie w¹sko uregulowano zakres podmiotowy prawa cz³onkostwa w stowarzyszeniach jednostek samorz¹du terytorialnego, bowiem takie stowarzyszenia
mog¹ tworzyæ wy³¹cznie gminy, powiaty oraz województwa. Ustawodawca wykluczy³ mo¿liwoæ zrzeszania siê w takich jednostkach osób fizycznych czy te¿ innych
osób prawnych. Jednostki samorz¹du terytorialnego maj¹ jednak prawo zrzeszania
siê z takimi podmiotami z wykorzystaniem innych form organizacyjno-prawnych, w
drodze przyst¹pienia do stowarzyszenia zarejestrowanego w charakterze cz³onka
wspieraj¹cego, czy te¿ zrzeszaj¹c siê w formie zwi¹zku stowarzyszeñ. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e utworzone w ten sposób podmioty nie bêd¹ uznawane za stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego70.
ród³em w¹tpliwoci mo¿e byæ kwestia cz³onkostwa w stowarzyszeniach jednostek organizacyjnych okrelonych w art. 331 k.c., tj. jednostek organizacyjnych
nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej, którym ustawa przyznaje zdolnoæ prawn¹.
Prawo o stowarzyszeniach nie zawiera przepisu reguluj¹cego dane zagadnienie. Nie
ma w¹tpliwoci, ¿e takie jednostki nie maj¹ prawa uzyskania statusu cz³onka zwyczajnego, jest to bowiem rodzaj cz³onkostwa zastrze¿ony wy³¹cznie dla osób fizycznych. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e brak jest prawnych przeszkód w uzyskaniu przez
jednostkê okrelon¹ w art. 331 k.c. cz³onkostwa w zwi¹zku stowarzyszeñ lub przyst¹pienia do stowarzyszenia w charakterze cz³onka wspieraj¹cego. Wniosek taki
67

Szerzej zob. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 230231.
Dz. U. nr 62, poz. 689 ze zm.
69 Dodatkowo ustawa wskazuje, i¿ nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister w³aciwy do
spraw turystyki; organizacje te mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozmiarach s³u¿¹cych realizacji ich celów i w przedmiocie okrelonym w ich statutach. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 3 ustawy, do
zadañ regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych nale¿y: promocja turystyczna obszaru ich
dzia³ania, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie
i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, wspó³praca z Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹.
70 P. Suski, Stowarzyszenia w prawie..., s. 181.
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nale¿y wyci¹gn¹æ z treci wskazanego przepisu kodeksu cywilnego, zgodnie z którym do jednostek organizacyjnych niebêd¹cych osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolnoæ prawn¹, stosuje siê odpowiednio przepisy o osobach prawnych.
Oznacza to, ¿e cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e byæ w szczególnoci wspólnota
mieszkaniowa, wspieraj¹ca stowarzyszenie mieszkañców, w drodze u¿yczenia mu
pomieszczeñ wchodz¹cych w sk³ad nieruchomoci wspólnej71.

Podsumowanie
Szczegó³owa analiza zagadnienia cz³onkostwa w stowarzyszeniu prowadzi do
wniosku, i¿ jest to kwestia wywo³uj¹ca szereg w¹tpliwoci. Enigmatyczne regulacje
ustawy  Prawo o stowarzyszeniach stanowi¹ czêsto przeszkodê w bezporednim
zastosowaniu przepisów w praktyce, co poci¹ga za sob¹ koniecznoæ oparcia siê na
stanowisku doktryny oraz orzecznictwie w danym zakresie.
W kontekcie postêpuj¹cych procesów integracyjnych w Unii Europejskiej jako
niedopatrzenie polskiego ustawodawcy nale¿y oceniæ regulacjê art. 4 ust. 2 pr. stow.,
który niezgodnie z postanowieniami europejskiego prawa pierwotnego ró¿nicuje
sytuacjê prawn¹ podmiotów, pos³uguj¹c siê kryterium przynale¿noci pañstwowej.
Uzasadniony wydaje siê skierowany do legislatora postulat dostosowania wskazanego przepisu do standardów obowi¹zuj¹cych na rynku wewnêtrznym UE. Swoistym
poparciem wystosowanego postulatu mo¿e byæ przyk³ad analogicznie dyskryminacyjnych regulacji prawa belgijskiego, które sta³y siê przedmiotem postêpowania
przed Europejskim Trybuna³em Sprawiedliwoci, gdzie stwierdzono ich niezgodnoæ z prawem europejskim.
Nale¿y równie¿ wskazaæ na przydatnoæ zmiany ustawy w zakresie dotycz¹cym
uprawnieñ osób prawnych, które s¹ cz³onkami stowarzyszeñ. Z treci przepisu stanowi¹cego, ¿e osoby prawne mog¹ byæ jedynie cz³onkami wspieraj¹cymi, mo¿na
wy³¹cznie domniemywaæ, ¿e zakres uprawnieñ takiej kategorii cz³onków powinien
byæ wê¿szy ni¿ cz³onków zwyk³ych. Czy nale¿y przy tym uznaæ, ¿e pozbawienie
osób prawnych uprawnienia do za³o¿enia stowarzyszenia jest ju¿ wystarczaj¹cym
ograniczeniem ich praw i w pozosta³ym zakresie ich uprawnienia mog¹ byæ uregulowane analogicznie, jak w przypadku cz³onków zwyk³ych? Jak zosta³o to wykazane,
równie¿ przedstawiciele doktryny nie s¹ w tej kwestii zgodni. Pozytywnie nale¿a³oby oceniæ zabieg legislacyjny polegaj¹cy na wprowadzeniu na grunt ustawy przepisu, który wyjania³by pojêcie cz³onkostwa wspieraj¹cego oraz szczegó³owo okrela³
zakres uprawnieñ takich cz³onków w stowarzyszeniu.
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P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, s. 233.
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Summary
Membership in association
Key words: association, membership, supporting member, legal persons in association.

The article describes legal aspects of the relationship of membership in associations. The broadest range of entitlements is given to natural persons, which are
empowered to establish an association. Nonetheless, the rights of members depend
on many factors, such as their citizenship, competency or type of an association. The
right to gain membership in an association is also given to legal persons. The legal
position of such entities in an association is, however, unclear. The Polish law states
that a legal person can only obtain the status of a supporting member. The lack of
clarity stems from the fact that there is no legal article explaining the concept of
such a type of membership.
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Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów
na rynku energetycznym w wietle wybranego
orzecznictwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Wprowadzenie
Problematyka stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów zosta³a unormowana w Dziale IV ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: OKiKU)1. Stanowi ona niejako uzupe³nienie przepisów przytoczonej
ustawy, które w przewa¿aj¹cej mierze koncentruj¹ siê na problematyce ochrony
konkurencji. Tym samym kontrol¹ organu ochrony konkurencji i konsumentów zosta³y objête tak¿e te zachowania przedsiêbiorców, które wprawdzie nie maj¹ antykonkurencyjnego charakteru, ale godz¹ w prawa konsumenta2.
Tematyka artyku³u koncentruje siê na naruszaniu zbiorowych interesów konsumentów na rynku energetycznym ze szczególnym uwzglêdnieniem najnowszego
orzecznictwa Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej:
UOKiK). Przyjêcie takiego zakresu czasowego pozwoli na postawienie swego rodzaju diagnozy w zakresie podstawowych tendencji, jakie towarzysz¹ naruszaniu
zbiorowych interesów konsumentów przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

1

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.
331 ze zm.); zob. tak¿e Rz¹dowy projekt o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
oraz ustaw  Kodeks postêpowania cywilnego, druk 1703, [online] <www.sejm.gov.pl> (dostêp:
27.06.2014).
2 Zob. wyrok SN z 10 kwietnia 2008 r., III SK 27/07 (niepubl.) oraz T. Skoczny (red.), Ustawa
o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 994 i n.
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Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów
 uwarunkowania prawne
Prawo konsumenckie ma na celu ochronê pozycji przetargowej ostatecznych
nabywców w stosunkach prawnych z przedsiêbiorcami. D¹¿y do zapewnienia równowagi miêdzy profesjonalnym uczestnikiem rynku a konsumentem i stworzenia
tym ostatnim warunków pozwalaj¹cych na wiadome korzystanie z przys³uguj¹cej
im w gospodarce rynkowej swobody wyboru3. Na regulacje te sk³ada siê szereg
aktów prawnych ustalaj¹cych regu³y maj¹ce zastosowanie w relacjach pomiêdzy
konsumentami i przedsiêbiorcami. Istotnym ród³em prawa w tym obszarze jest
m.in. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4. Dokonuj¹c ju¿ pobie¿nej analizy powy¿szych aktów prawnych, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zasadniczo ró¿ni je zakres
ochrony. Najbardziej ogólnie rzecz ujmuj¹c, OKiKU ma zagwarantowaæ ochronê od
strony rynku w postaci przede wszystkim sprawnego dzia³ania jego mechanizmów,
w³aciwej struktury oraz umo¿liwienia podmiotom swobodnego podejmowania decyzji w ramach obrotu gospodarczego. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poddaje tymczasem ochronie przedsiêbiorcê przed dzia³aniami innego przedsiêbiorcy, w sytuacji gdy ten drugi dokonuje tzw. czynu nieuczciwej konkurencji. Ergo
OKiKU chroni interes publiczny w postaci konkurencyjnego rynku, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji natomiast ma na celu ochronê prywatnego interesu
przedsiêbiorców i innych podmiotów (klientów).
Centralnym przepisem sankcjonuj¹cym naruszanie zbiorowych interesów konsumentów jest art. 24 OKiKU, stanowi¹cy implementacjê dyrektywy 99/27/WE PE
i Rady (Dz. Urz.WE L 166/51). Dokonuj¹c analizy jego pe³nej treci, mo¿na wnioskowaæ, ¿e omawiany zakaz ma charakter bezwzglêdny, co w praktyce wyklucza
mo¿liwoæ usprawiedliwienia zachowania przedsiêbiorcy, które narusza interes konsumentów. Wobec tego przewidziany zakaz jest zbli¿ony do rozwi¹zañ prawnych
uto¿samianych z jednostronnym nadu¿ywaniem pozycji dominuj¹cej ani¿eli porozumieniami zakazanymi, z zastrze¿eniem w³aciwych cech indywidualizuj¹cych ten
zakaz.
Zakaz stosowania praktyk antykonsumenckich sensu stricto zosta³ unormowany
w art. 24 ust. 1 OKiKU. Przedmiotowe praktyki s¹ zakazane ex lege, bez potrzeby
wydawania odpowiedniej decyzji przez Prezesa UOKiK. Trzeba jednak zaznaczyæ,
¿e z rzeczonym zakazem praktyk wi¹¿e siê kompetencja organu ochrony antymonopolowej do podjêcia postêpowania w sprawie praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów i zakoñczenia postêpowania decyzj¹ administracyjn¹. W wietle
art. 26 ust. 1 OKiKU zakazane na gruncie art. 24 ust. 1 ustawy zachowanie przedsiêbiorcy skutkuje wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji o uznaniu praktyki za
3

Zob. E. £êtowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 25.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211
ze zm.).
4
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naruszaj¹c¹ zbiorowe interesy konsumentów i nakazuj¹cej zaniechania jej stosowania (alternatywnie na podstawie art. 27 ust. 2 stwierdzaj¹cej zaniechanie jej stosowania lub decyzji zobowi¹zuj¹cej w sytuacji uprawdopodobnienia praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów  art. 28 ust. 1)5.
Adresatami normy zawartej w art. 24 ust. 1 OKiKU s¹ przedsiêbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy. Szeroka definicja przyjêta w powo³anym akcie prawnym
pozwala zakwalifikowaæ jako sprzeczne z jego treci¹ zachowania m.in. szkó³ wy¿szych, szpitali, wspólników spó³ki cywilnej spó³dzielni mieszkaniowej czy jednostek samorz¹du terytorialnego6. Takie podejcie ustawodawcy do kwestii zdefiniowania pojêcia przedsiêbiorca by³o konieczne. Pomimo ¿e wymienione wy¿ej
podmioty nie stawiaj¹ sobie zasadniczo celów uto¿samianych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, to jednak mog¹ uczestniczyæ w obrocie gospodarczym i w tym
sensie zniekszta³caæ strukturê rynku.
Niew¹tpliwie jednak niezbêdne dla w³aciwego zrozumienia omawianych praktyk jest przede wszystkim wyjanienie, w jaki sposób nale¿y interpretowaæ praktyki
naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów. Kluczowe w tym przypadku jest odniesienie do art. 24 ust. 2 OKiKU, który traktuje je jako godz¹ce w interesy konsumentów bezprawne dzia³anie przedsiêbiorcy. Na tej podstawie mo¿na wskazaæ przes³anki,
których spe³nienie bêdzie formu³owaæ zakaz stosowania praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów.
Po pierwsze, praktyka polega na dzia³aniu przedsiêbiorcy. Tak jak nie budzi
zastrze¿eñ fakt, ¿e zakazane na gruncie OKiKU bêdzie dzia³anie rozumiane jako
aktywne zachowanie podejmowane przez przedsiêbiorcê (np. poprzez stosowanie
postanowieñ wzorców umów uznanych za niedozwolone), tak uzasadnione zdaje siê
pytanie, czy równie¿ zaniechanie bêdzie objête zakresem cytowanych regulacji
prawnych. W ocenie autora treæ art. 24 ust. 2 (który okrela równie¿ przyk³adowy
katalog praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów), a w szczególnoci
pkt 2 rozszerza zakres przedmiotowy niniejszego przepisu tak¿e o zaniechanie.
W wietle jego treci praktyki ograniczaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów obejmuj¹ tak¿e naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej
i pe³nej informacji. Takie ujêcie pozwala zaliczyæ do tego krêgu m.in. zachowania,
które przyjm¹ formê zaniechania polegaj¹cego na nieudzieleniu konsumentowi
w ogóle takiej informacji7. Konkluduj¹c, zakazan¹ praktykê mo¿e stanowiæ zarówno
aktywne zachowanie, rozumiane jako czynnoæ podejmowana przez przedsiêbiorcê
wobec konsumentów (np. stosowanie postanowieñ wzorców umów uznanych za
5

A. Stawicki, E. Stawicki (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s.253.
6 Zob. wyroki SOKiK z dnia: 30 sierpnia 2006 r., XVII Amc 26/05. niepubl.; 19 kwietnia 2006 r.,
XVII Ama 126/04, Dz. Urz. UOKiK, nr 3, poz. 45; 14 grudnia 2006 r., XVII Ama 93/05, niepubl.;
6 lutego 2008 r., XVII Ama 82/06, niepubl.
7 Zob. szerzej decyzjê Prezesa UOKiK z dnia 28 listopada 2003 r., RWR 37/2003 i 4 lipca 2008 r.,
RWR 28/2008.
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niedozwolone), jak i niepodejmowanie okrelonych czynnoci, które przedsiêbiorca
powinien by³ wykonaæ (np. nieudzielenie pe³nej informacji).
Po drugie, praktyka jest bezprawna. Przes³ankê tê nale¿y oceniaæ przez pryzmat
sprzecznoci z obowi¹zuj¹cym porz¹dkiem prawnym, na który sk³adaj¹ siê normy
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, a tak¿e nakazy i zakazy wynikaj¹ce z zasad
wspó³¿ycia spo³ecznego i dobrych obyczajów8. Do stwierdzenia bezprawnoci nie
s¹ przy tym istotne ani wina sprawcy i stopieñ jego winy (umylnoæ lub nieumylnoæ), ani wiadomoæ istnienia naruszonych norm.
Po trzecie, praktyka godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Pomimo ¿e OKiKU nie definiuje tej kategorii, to jednak  jak podnosi prawodawca w art. 24 ust. 3:
Nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma indywidualnych interesów konsumentów. W wietle powy¿szego oraz dotychczasowego dorobku orzeczniczego
punktem wyjcia do uznania, czy dosz³o do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, jest ustalenie, w jakim stopniu zachowania przedsiêbiorcy s¹ podejmowane w stosunku do indywidualnych konsumentów, a w jakim wzglêdem cz³onków
danej grupy wyodrêbnionych sporód ogó³u konsumentów. Wy³¹czne bowiem spe³nienie drugiego z kryteriów pozwala uznaæ dan¹ praktykê za sprzeczn¹
z zakazem podyktowanym art. 24 OKiKU. Tym samym naruszenie zbiorowego interesu konsumentów ma miejsce wówczas, gdy negatywnymi skutkami dzia³añ przedsiêbiorcy (w sferze ich praw i obowi¹zków) dotkniêty jest szerszy kr¹g uczestników
rynku, maj¹cych status konsumentów przy jednoczesnej powtarzalnoci zachowania
przedsiêbiorcy9. Równoczenie zaistnienie przes³anki naruszenia zbiorowego interesu nie jest bezporednio uzale¿nione od liczby konsumentów, których interesy zosta³y rzeczywicie naruszone wskutek dzia³añ przedsiêbiorcy. Z jednej strony nale¿a³oby przez to rozumieæ, ¿e nieistotne pozostaje, czy praktyka narusza interesy tylko
kilku osób, czy wiêkszej grupy podmiotów. Z drugiej natomiast strony bez znaczenia dla zastosowania zakazu jest jedynie potencjalne naruszenie interesu nieprofesjonalnych uczestników rynku10. W tym sensie ustawodawca niejako uwalnia podmioty, których interesy dozna³y naruszenia, od obowi¹zku udowodnienia istnienia
negatywnych skutków dzia³ania przedsiêbiorcy.
W kontekcie kwalifikacji zachowañ naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów niezwykle istotny jest art. 24 ust. 2 OKiKU. Przepis ten zawiera otwarty
katalog praktyk sprzecznych z art. 24 ust. 1 OKiKU, zaliczaj¹c do nich stosowanie
postanowieñ wzorców umów, które zosta³y wpisane do rejestru postanowieñ wzor8

Pojêcie dobre obyczaje nale¿y t³umaczyæ jako zespó³ norm moralnych i obyczajowych, które
s¹ powszechnie przyjête w stosunkach gospodarczych, jak np. uczciwoæ, rzetelnoæ, fachowoæ  zob.
Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 165.
9 Zob. wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2008 r., III SK 27/07.
10 Przyk³adowe dzia³ania przedsiêbiorcy zaadresowane do potencjalnie nieograniczonego krêgu
konsumentów to: reklama, przekazy informacyjne, oznaczenia informuj¹ce na towarach, treæ wzorców
umów itd. Zob. szerzej decyzja Prezesa UOKiK z dnia 6 kwietnia 2012 r., RKT 03/2012 oraz wyrok SN
z dnia 10 kwietnia 2008 r., III SK 27/07.
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ców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 k.p.c.11,
naruszanie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji12 oraz nieuczciwe praktyki rynkowe13 lub czyny nieuczciwej konkurencji14.
Choæ wymienione powy¿ej praktyki stanowi¹ najczêstszy przedmiot postêpowañ
prowadzonych przez organ ochrony konkurencji i konsumentów, to  jak ju¿ wskazano  katalog ten nie jest wyczerpuj¹cy. Takie podejcie ustawodawcy zdaje siê byæ
naturalne. Umo¿liwia bowiem pozostawienie swoistego marginesu dla zachowañ,
11

Celem wyodrêbnienia praktyki polegaj¹cej na stosowaniu przez przedsiêbiorcê niedozwolonych
klauzul w umowach z konsumentami by³o zapewnienie silniejszej i powszechniejszej ochrony praw
konsumenckich, a tym samym zwolnienie koniecznoci wnoszenia indywidualnego powództwa w zakresie uznania wzorca umowy za niedozwolony. Opieraj¹c siê na orzecznictwie oraz art. 384 § 1 k.c., przez
wzorzec umowy rozumie siê w szczególnoci: ogólne warunki umów, wzory umów czy regulaminy.
Wzorzec ten jest wi¹¿¹cy dla drugiej strony, jeli zosta³ jej dorêczony przed zawarciem umowy. SOKiK
dokonuje kontroli wzorca umowy w trybie art. 47935 k.p.c. Prawomocny wyrok SOKiK uznaj¹cy
postanowienie umowne za niedozwolone ma skutek wobec osób trzecich, co oznacza, ¿e znajduje
zastosowanie nie tylko w indywidualnej sprawie, ale w ka¿dej innej, w której to postanowienie zosta³o
zawarte. Równoczenie nale¿y wskazaæ, ¿e skutek ten nastêpuje dopiero z chwil¹ wpisania uznanego za
niedozwolone postanowienia do rejestru postanowieñ wzorców umownych uznanych za niedozwolone
prowadzone przez Prezesa UOKiK (47945 k.p.c.)., zob. szerz. H. Dolecki, T. Winiewski (red.), Kodeks
postêpowania cywilnego. Komentarz, t. II, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 423 i n.
12 Zasadniczym celem art. 24 ust. 2 pkt 2, który ustanawia komentowany obowi¹zek, jest ochrona
mo¿liwoci dokonania przez konsumenta swobodnego i wiadomego wyboru towarów lub us³ug, zgodnie z potrzebami konsumenta. Nale¿y jednak¿e nadmieniæ, ¿e przepis ten nie stanowi samodzielnej
podstawy prawnej w zakresie obowi¹zku informacyjnego przedsiêbiorcy. Podstawê tak¹ tworz¹ natomiast
odrêbne akty prawne, jak np. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.); ustawa
o wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa o dzia³alnoci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 ze zm.) Jak wskazuje siê w pimiennictwie,
obowi¹zek udzielania rzetelnej informacji wynika równie¿ z dobrych obyczajów przyjêtych w relacjach
miêdzy przedsiêbiorcami a konsumentami. Zob. szerzej A. Stawicki, E. Stawicki (red.), op. cit., s. 283287.
13 Problematyka nieuczciwych praktyk rynkowych zosta³a unormowana w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. nr 171, poz. 1206)  dalej:
u.p.n.p.r. W przewa¿aj¹cej mierze praktyki te ze swej istoty spe³niaj¹ warunki kwalifikowania ich jako
praktyk naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 OKiKU). Spe³niaj¹ bowiem zbli¿one przes³anki, tj. bezprawnoci, dotycz¹ konsumentów przez przedsiêbiorców oraz obejmuj¹ katalog
zachowañ przedsiêbiorców, które zasadniczo skierowane s¹ do szerszego grona nieoznaczonych konsumentów. Wród nieuczciwych praktyk rynkowych ustawodawca wskazuje m.in. wprowadzanie w b³¹d,
agresywne praktyki rynkowe, stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk czy prowadzenie dzia³alnoci w formie systemu konsorcyjnego (art. 4 ust. 2 i 3 u.p.n.p.r.).
14 W wietle art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: Czynem nieuczciwej
konkurencji jest dzia³anie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, je¿eli zagra¿a lub narusza
interes innego przedsiêbiorcy lub klienta. Równoczenie ustawodawca w ust. 2 cytowanego przepisu
wskazuje otwarty katalog czynów nieuczciwej konkurencji. Pomimo i¿ OKiKU kwalifikuje je jako
praktyki niedozwolone, nale¿y mieæ na uwadze, ¿e praktyki te bêd¹ zakazane pod warunkiem godzenia
w zbiorowe interesy konsumentów. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e wiêkszoæ czynów przyk³adowo
wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ze swej natury bêdzie
spe³niaæ ww. przes³ankê, a jedynie niektóre dzia³ania, jak np. naruszenie praw do tajemnicy handlowej
czy nak³anianie kontrahentów do niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy, bêd¹ prowadziæ
do naruszenia indywidualnych praw lub interesów innego przedsiêbiorcy. Zob. szerzej M. Zdyb (red.),
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 4176.
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które wprawdzie nie mieszcz¹ siê w zakresie art. 24 ust. 2 OKiKU, maj¹ jednak
charakter antykonsumencki. W tym miejscu nale¿y jedynie zaakcentowaæ, ¿e zachowania przedsiêbiorców przybieraj¹ niejednokrotnie postaæ z³o¿on¹, która przejawia
siê w ró¿norodnych zachowaniach, dla przyk³adu obejmuj¹cych równoczenie stosowanie niedozwolonych wzorców umownych i naruszenie obowi¹zku udzielania
konsumentom rzetelnej informacji15. Warto podkreliæ, ¿e pozostawienie otwartego
katalogu pozwala na objêcie zakazem stosowania praktyk okrelonych w art. 24 ust.
2 OKiKU równie¿ dzia³añ sprzecznych z przepisami odrêbnych ustaw, które nak³adaj¹ na przedsiêbiorców okrelone obowi¹zki wzglêdem konsumenta16.

Wybrane orzecznictwo Prezesa UOKiK
Dokonuj¹c przegl¹du orzecznictwa w sprawach zachowañ naruszaj¹cych zbiorowe interesy konsumentów, warto na wstêpie odnieæ siê do postêpowañ, w których
Prezes UOKiK rozpatrywa³ zgodnoæ z przepisami OKiKU praktyk stosowanych
przez RWE Stoen Operator sp. z o.o.17 (dalej: RWE) oraz Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew sp. z o.o. (dalej: ZEC)18. Wybór tych spraw jest znacz¹cy  chocia¿
przedsiêbiorcy ci prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na odrêbnych rynkach, tj. dystrybucji energii elektrycznej oraz dostaw ciep³a, to ich zachowania w du¿ej mierze
by³y zbie¿ne.
W przedmiotowych postêpowaniach organ ochrony konkurencji i konsumentów
bada³ legalnoæ postanowieñ wzorców stosowanych przez spó³ki umów oraz naruszanie przez nie obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
informacji (art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 OKiKU).
Pierwszy z zarzutów obejmowa³ zamieszczanie w umowach (o wiadczenie
us³ug dystrybucji i przy³¹czeniowej, umowa kompleksowa sprzeda¿y i przesy³ania
ciep³a, umowa o przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej) z konsumentami klauzul to¿samych z treci¹ postanowieñ umownych uznanych za niedozwolone prawomocnymi wyrokami SOKiK i wpisanych do rejestru (nr 496, 353, 1438), o którym mowa
w art. 47945 k.p.c. W komentowanych sprawach zastrze¿enia budzi³y postanowienia, w wietle których:
 Terminem p³atnoci jest dzieñ oznaczony na fakturze VAT nie krótszy ni¿ 14 dni
od daty wystawienia faktury (RWE);
 Ustala siê 14-dniowy termin p³atnoci od dnia wystawienia faktury (ZEC);
 Spory, jakie mog¹ powstaæ na tle realizacji Umowy, Strony bêd¹ rozstrzygaæ
w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory te bêdzie rozstrzyga³ s¹d powszechny w³aciwy dla siedziby RWE Stoen Operator [...] (RWE);
15
16
17
18

Zob. decyzjê Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., RGD 33/2013.
Zob. uchwa³ê SN z dnia 13 lipca 2006 r., I PKN 267/2001.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 5 grudnia 2011 r., RWR 41/2011.
Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2013 r., RGD 33/2013.
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 Wszelkie spory wynikaj¹ce na tle niniejszej umowy Strony bêd¹ stara³y siê rozwi¹zaæ polubownie, a w razie nieosi¹gniêcia porozumienia mog¹ skierowaæ sprawê do S¹du Powszechnego w³aciwego dla siedziby Sprzedaj¹cego (ZEC).
W odniesieniu do klauzuli ograniczaj¹cej termin p³atnoci za us³ugi dystrybucji
energii elektrycznej fakt uznania jej za niedozwolon¹ zwi¹zany jest z bezzasadnym
nara¿aniem konsumentów na odpowiedzialnoæ z tytu³u opónienia w zap³acie nale¿noci wynikaj¹cych z umowy. Tym samym konsument (z powodu okolicznoci
niele¿¹cych po jego stronie) mo¿e znaleæ siê w sytuacji, w której termin p³atnoci
na dorêczonej mu fakturze bêdzie szczególnie krótki lub up³ynie z chwil¹ jej
dorêczenia. Konsekwencj¹ zaistnia³ego stanu jest ryzyko, ¿e bêd¹ oni nie tylko
zobowi¹zani do zap³aty odsetek za nieterminowe regulowanie nale¿noci (bieg
terminu na zap³acenie faktury rozpoczyna siê w dniu jej wystawienia), ale równie¿
w skrajnym wypadku, ¿e dojdzie do wstrzymania dostaw energii elektrycznej. Jak
argumentowa³ SOKiK w jednym ze swoich wyroków: Uregulowanie, zgodnie
z którym termin p³atnoci nale¿noci za wiadczenie drugiej strony okrelany jest
ka¿dorazowo na fakturze, przede wszystkim pozbawia konsumenta niezbêdnej wiedzy na etapie zawierania z przedsiêbiorc¹ umowy19. S¹d wskaza³ przy tym,
i¿ umowa powinna wyranie okrelaæ sposób oraz termin spe³nienia wiadczenia
przez ka¿d¹ ze stron, zw³aszcza gdy jedn¹ z nich jest konsument, a nie profesjonalista. W istocie stosowanie komentowanych postanowieñ stanowi wyraz wykorzystywania przewagi kontraktowej przez przedsiêbiorcê w stosunkach konsumenckich,
która prowadzi w sposób ra¿¹cy do naruszenia interesu ekonomicznego konsumentów.
Druga grupa postanowieñ wzorców umownych zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK (w omawianych sprawach) obejmuje rozwi¹zania, które wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ wyboru s¹du w³aciwego wed³ug w³aciwoci ogólnej i przemiennej (art. 27
i 34 k.p.c.). Wprawdzie w wietle art. 46 k.p.c. mo¿liwe jest odejcie od generalnego modelu w³aciwoci ogólnej (lub alternatywnie przemiennej), jednak jest to dopuszczalne tylko wówczas, gdy by³o przedmiotem indywidualnego uzgodnienia (co
ze wzglêdu na charakter wzorca umownego jest wykluczone). W zaistnia³ej sytuacji
konsument zobligowany jest do wytoczenia potencjalnego powództwa w s¹dzie w³aciwym dla siedziby przedsiêbiorstwa energetycznego, co mo¿e byæ szczególnie
uci¹¿liwe w przypadku niedogodnego geograficznie miejsca zamieszkania odbiorcy20. W praktyce stosowanie tzw. klauzuli prorogacyjnej (art. 46 k.p.c.) mo¿e, poza
przytoczon¹ powy¿ej dolegliwoci¹, prowadziæ do ograniczenia realizacji przys³uguj¹cych konsumentowi uprawnieñ.
Jak ju¿ wskazano, poza postanowieniami wzorców umownych uznanych za
niedozwolone, przeprowadzone postêpowania wykaza³y, ¿e omawiane spó³ki nie
udziela³y konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji.
19
20

Wyrok SOKiK z dnia 14 marca 2005 r., XVII AmC 6/04.
Wyrok SOKiK z dnia 18 padziernika 2004 r., XVII Amc101/03.
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W odniesieniu do RWE zarzuty organu ochrony konkurencji i konsumentów
dotyczy³y naruszenia przepisów ustawy  Prawo energetyczne w zakresie minimalnych wymogów umowy o wiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji energii
elektrycznej (art. 5 ust. 2 pkt 2 Pr. en.) oraz umowy o przy³¹czenie do sieci elektroenergetycznej (art. 7 ust. 2 Pr. en.). Unormowanie przez ustawodawcê minimalnego
zakresu powo³anych umów mia³o na celu, jak siê wydaje, ochronê u¿ytkowników
systemu przed niekorzystnym kszta³towaniem treci umowy przez OSD (funkcjonuj¹cego przecie¿ w warunkach monopolu naturalnego). Z za³o¿enia przecie¿ przepisy
te maj¹ byæ nijako gwarantem minimalnej ochrony kontrahentów.
W pierwszym wypadku bezprawnoæ zachowania przedsiêbiorcy polega³a na
braku uregulowania w przedmiotowej umowie kwestii bonifikaty za niedotrzymanie
standardów jakociowych obs³ugi odbiorcy oraz bonifikaty za niedotrzymanie parametrów technicznych energii, które powinny stanowiæ jej obligatoryjne sk³adniki.
Nale¿y zgodziæ siê ze stanowiskiem Prezesa UOKiK, który podnosi³, ¿e nie uzasadnia zaistnia³ego stanu odes³anie w umowie do taryfy, która nie jest wymieniona jako
integralna czêæ umowy i nie jest dostarczana przy zawieraniu umowy z konsumentem. Ergo zachowanie spó³ki nale¿a³oby uznaæ za zgodne z OKiKU pod warunkiem
dorêczenia taryfy w formie za³¹cznika stanowi¹cego integraln¹ czêæ umowy. Nie
mo¿na jednak¿e uznaæ za ekwiwalentne z dorêczeniem udostêpnianie taryf w jednostkach terenowych przedsiêbiorstw energetycznych czy na ich stronach internetowych.
Wobec powy¿szego praktyki te mo¿na uznaæ za naruszaj¹ce interesy konsumentów,
poniewa¿ konsumenci nie s¹ w sposób jasny i jednoznaczny informowani o przys³uguj¹cych im prawach w sytuacji niedotrzymania przez przedsiêbiorstwo energetyczne
warunków umowy. W konsekwencji wzorzec odsy³aj¹cy w swej treci do taryfy nale¿y uznaæ za sprzeczny z art. 384 § 1 k.c. oraz za niespe³niaj¹cy podstawowego wymogu sformu³owania go w sposób jasny i zrozumia³y  okrelonego w art. 385 § 2 k.c.
Drugie z zachowañ analizowanych przez Prezesa UOKiK dotyczy³o umowy
o przy³¹czenie do sieci energetycznej. Badanie wzorców umownych tego rodzaju
umów dowiod³o, ¿e nie spe³niaj¹ one minimalnych wymogów okrelonych w art. 7
ust. 2 Pr. en. W tym kontekcie nale¿y w pierwszej kolejnoci zwróciæ uwagê na
niepe³ne postanowienia w zakresie odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie
warunków komentowanej umowy. Takie ujêcie tej kwestii zwi¹zane by³o z praktyk¹
stosowan¹ przez spó³kê, która wprawdzie zastrzega³a w swoich wzorcach postanowienia wprowadzaj¹ce kary umowne na rzecz obu stron, jednak obejmowa³y one
jedynie odpowiedzialnoæ na wypadek niedotrzymania przez przedsiêbiorcê terminu
przy³¹czenia lub w odniesieniu do konsumenta niedotrzymania terminu gotowoci
do pod³¹czenia instalacji elektrycznej. Tym samym umowa zawê¿a³a odpowiedzialnoæ stron (w wiêkszym stopniu w odniesieniu do spó³ki), pomijaj¹c postanowienia
z tytu³u naruszenia jej innych warunków. Po wtóre, przedmiotowa umowa zawiera³a
asymetryczne postanowienia okrelaj¹ce warunki jej rozwi¹zania. Wskazywa³a bowiem na okolicznoci le¿¹ce jedynie po stronie konsumenta, których wyst¹pienie
skutkowa³o nienale¿ytym wykonaniem umowy. W zaistnia³ych sytuacjach zastoso-
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wany wzorzec przyznawa³ spó³ce uprawnienie do rozwi¹zania umowy przez mo¿liwoæ odst¹pienia od niej w zwi¹zku z wyst¹pieniem którejkolwiek ze zdefiniowanych przes³anek w umowie oraz prawo do ¿¹dania odszkodowania z tego tytu³u.
Oczywistym skutkiem takiego dzia³ania by³o naruszenie interesów konsumentów,
którym ograniczone zosta³o prawo dochodzenia swoich praw w zwi¹zku z publicznoprawnym obowi¹zkiem przy³¹czenia, który ci¹¿y³ na spó³ce.
Naruszenie przepisów ustawy  Prawo energetyczne sprzeczne z obowi¹zkiem
udzielenia konsumentom, rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji mia³o miejsce
równie¿ w odniesieniu do ZEC. Wzorce umowy sprzeda¿y i przesy³ania ciep³a
stosowane przez tê spó³kê zawiera³y bowiem klauzule o nastêpuj¹cej treci:
Wstrzymanie dostarczania ciep³a nastêpowaæ bêdzie, jeli stwierdzono, ¿e odbiorca
zwleka z zap³at¹ za pobrane ciep³o albo wiadczone us³ugi co najmniej miesi¹c po
up³ywie terminu p³atnoæ. Takie unormowanie tej kwestii pozostawa³o przynajmniej w czêciowej sprzecznoci z art. 6 ust. 3a Pr. en. (obecnie art. 6b ust. 3 Pr. en.).
Zgodnie z jego brzemieniem, przedsiêbiorstwa energetyczne mog³y wstrzymaæ dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep³a w przypadku, gdy odbiorca (w gospodarstwie domowym) zwleka³ z zap³at¹ za pobrane paliwa gazowe, energiê elektryczn¹ lub ciep³o co najmniej miesi¹c po up³ywie terminu p³atnoci
z zastrze¿eniem, ¿e uprzednio zosta³ on powiadomiony na pimie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zap³aty zaleg³ych i bie¿¹cych nale¿noci. W nastêpstwie takiego unormowania tej kwestii
przez spó³kê dochodzi³o do faktycznego skrócenia terminu wstrzymania dostaw
ciep³a, ni¿ wynika³oby to z przepisów ustawy. Konsument nie uzyskiwa³ zatem
pe³nej informacji o przys³uguj¹cych mu prawach.
Zebrane w toku postêpowania dowody skutkowa³y na³o¿eniem przez Prezesa
UOKiK na RWE Stoen Operator sp. z o.o. czterech kar pieniê¿nych (po jednej za
ka¿d¹ ze stosowanych praktyk) w ³¹cznej kwocie 677 610 z³. Sankcja ta by³a jedn¹
z najwy¿szych, jakie organ ochrony konkurencji i konsumentów na³o¿y³ na przedsiêbiorstwo energetyczne w zwi¹zku z naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów. Jakkolwiek sama kara pieniê¿na (art. 106 ust. 1 pkt 4 OKiKU) ma charakter fakultatywny, to jednak skala naruszeñ (która obejmowa³a zarówno zachowania
sprzeczne z art. 24 ust. 1, jak i ust. 2  ³¹cznie cztery praktyki) oraz d³ugotrwa³oæ
(od 3 do ok. 4 lat) praktyki stosowanej przez RWE zdaje siê potwierdzaæ s³usznoæ
samej decyzji. Skoro bowiem sankcja pieniê¿na nak³adana na przedsiêbiorstwo
energetyczne ma spe³niaæ funkcjê represyjn¹, prewencyjn¹ oraz edukacyjn¹, to fakt jej
na³o¿enia powinien w³anie podkrelaæ nagannoæ zachowania danego podmiotu21.
21 Warto nadmieniæ, ¿e w kwietniu 2014 r. S¹d Apelacyjny w Warszawie podzieli³ stanowisko
SOKiK, do którego prezes UOKiK z³o¿y³ pozew o uznanie za niedozwolone postanowieñ wzorców
umów stosowanych przez RWE Stoen Operator S.A., które m.in. umo¿liwia³y przedsiêbiorcy podwy¿szenie op³aty za przy³¹czenie do sieci o 10% w stosunku do wczeniej ustalonej stawki czy zmianê
terminu wykonania przy³¹cza energetycznego, bez ponoszenia odpowiedzialnoci. Zob. wyrok S¹du
Apelacyjnego w Warszawie z 9 kwietnia 2014 r., VI Aca 1828/13.
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Wobec Zak³adu Energetyki Cieplnej Tczew sp. z o.o. zosta³a natomiast wydana
tzw. decyzja zobowi¹zuj¹ca (art. 28 ust. 1 OKiKU). Istot¹ decyzji zobowi¹zuj¹cej
jest odst¹pienie przez Prezesa UOKiK od na³o¿enia kary pieniê¿nej poprzez zobowi¹zanie przedsiêbiorcy do podjêcia okrelonych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia naruszeniu przepisów OKiKU. Decyzja ta podejmowana jest wówczas, gdy
w toku postêpowania uprawdopodobnione zostanie naruszanie zbiorowych interesów konsumentów i zasadniczo ma na celu przyspieszenie postêpowania w danej
sprawie22. W komentowanym postêpowaniu podstaw¹ do podjêcia decyzji zobowi¹zuj¹cej by³a ogólna gotowoæ ZEC do zmiany dotychczasowych zachowañ poprzez
wprowadzenie do obrotu handlowego nowych wzorców umów, w których kwestionowane przez Prezesa UOKiK postanowienia nie bêd¹ ju¿ stosowane, jak równie¿
podjêcie konkretnych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia naruszeñ, w tym:
 przekazanie Prezesowi UOKiK uwierzytelnionych nowych wzorców umownych;
 przekazanie trzech przyk³adowych pism kierowanych do konsumentów,
w których przedsiêbiorca informuje o mo¿liwoci podpisania aneksu do kwestionowanych umów;
 przekazanie informacji, czy wszyscy zainteresowani konsumenci zostali poinformowani o mo¿liwoci podpisania aneksu;
 przekazanie po jednej kopii umów kompleksowej i o przy³¹czenie do sieci
ciep³owniczej, zawartych z konsumentami w okresie od dnia uprawomocnienia siê
decyzji, potwierdzaj¹cych wykonanie obowi¹zku na³o¿onego na przedsiêbiorcê.
Kluczowy dla dalszej analizy orzecznictwa jest fakt, i¿ decyzje zobowi¹zuj¹ce
koñczy³y szereg postêpowañ prowadzonych przez Prezesa URE. Zasadniczo takie
podejcie nale¿y uznaæ za o tyle uzasadnione23, ¿e sprawy te obejmowa³y stosowanie wzorców umownych. Zidentyfikowanie naruszenia nie wymaga zatem zazwyczaj przeprowadzenia d³ugotrwa³ego postêpowania, a jedynie uprawdopodobnienie
naruszenia przepisów. Jak ju¿ podnoszono, u podstaw takiego podejcia le¿y d¹¿enie do szybkiego za³atwienia kwestii wypadkowych, mog¹cych przy braku takich
rozwi¹zañ powodowaæ przewlek³oæ rozpoznania istoty sprawy.
W tym kontekcie na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ decyzje Prezesa UOKiK
o charakterze zobowi¹zuj¹cym w sprawach Vattenfall Sales Poland sp. z o.o.24,
Energa Obrót S.A.25, Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Termal
S.A.26 oraz Tauron Ciep³o S.A.27
Przedmiotem postêpowania w sprawie Vattenfall by³o stosowanie przez spó³kê
niedozwolonych postanowieñ wzorców umownych wpisanych do rejestru prowa22 Zob. szerzej A. Jakubecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 387; G. £aszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, t. I. wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 579 i n.
23 Z pewnymi zastrze¿eniami  zob. Zakoñczenie.
24 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 8 listopada 2011 r., RWR 32/2011.
25 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 30 grudnia 2011 r., RWR 49/2011.
26 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 16 marca 2012 r., RWR 6/2012.
27 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 16 listopada 2012 r., RKT 36/2012.
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dzonego przez Prezesa UOKiK (nr 495, 2206). Przedsiêbiorca ten zamieszcza³ we
wzorcu umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej, ogólnych warunkach umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej, umowy sprzeda¿y
energii elektrycznej, odpowiednio nastêpuj¹ce postanowienia:
 Terminem p³atnoci jest dzieñ oznaczony na fakturze lub dokumencie zap³aty;
 Klient zobowi¹zuje siê do [...] zawiadomienia sprzedawcy o ka¿dorazowej zmianie adresu korespondencyjnego. Brak zg³oszenia o zmianach powoduje, ¿e dorêczenia na adres wskazany w Umowie lub podany póniej przez klienta bêd¹
uznawane za skuteczne;
 Klient zobowi¹zany jest w szczególnoci do: [...] zawiadomienia sprzedawcy
o ka¿dorazowej zmianie adresu korespondencyjnego. Brak zg³oszenia o zmianach
powoduje, ¿e dorêczenia na adres wskazany w Umowie lub podany póniej przez
klienta bêd¹ uznawane za skuteczne.
Nie sposób zaprzeczyæ, ¿e charakter powy¿szych klauzul powoduje uci¹¿liwoæ
po stronie konsumenta. W konsekwencji zastrze¿enia terminu p³atnoci przez przedsiêbiorstwa energetyczne jako dnia oznaczonego na fakturze mamy do czynienia ze
skutkami zbli¿onymi do klauzuli nr 496 wpisanej do rejestru UOKiK. W praktyce
bowiem takie zachowanie mo¿e prowadziæ do nara¿enia odbiorców na koniecznoæ
zap³aty odsetek w sytuacji otrzymania faktury poczt¹ po terminie p³atnoci w niej
okrelonej. Dolegliwoæ natomiast postanowienia obejmuj¹cego obowi¹zek ka¿dorazowego informowania przedsiêbiorstwa energetycznego o zmianie adresu korespondencyjnego wynika, jak siê zdaje, z fikcji skutecznego z³o¿enia owiadczenia
woli przez przedsiêbiorcê w sytuacji, gdy konsument pozbawiony by³by realnej
mo¿liwoci zapoznania siê z jego treci¹28. Jak podnosi³ Prezes URE, o ile
w sytuacji niedochowania przez konsumenta obowi¹zku powiadomienia przedsiêbiorstwa energetycznego o zmianie adresu do korespondencji mo¿na obci¹¿yæ go
kosztami np. mylnych operacji, to niedopuszczalna jest regulacja sankcjonuj¹ca
przez przedsiêbiorcê dokonanie czynnoci, która w rzeczywistoci nie nast¹pi³a.
W konsekwencji przeprowadzonego postêpowania na³o¿ono na przedsiêbiorcê
zobowi¹zanie do zaniechania tych dzia³añ poprzez zmianê niedozwolonych postanowieñ wzorców umownych, tak aby nie narusza³y one interesów konsumentów
oraz wymianê umów istniej¹cych w obrocie prawnym poprzez wprowadzenie
w ich miejsce nowych umów w terminie 15 miesiêcy od daty uprawomocnienia siê
decyzji.
Chocia¿ w kolejnych z przytoczonych postêpowañ przeciwko spó³kom Energa
Obrót S.A. i Miejskiemu Przedsiêbiorstwu Energetyki Cieplnej Termal S.A. Prezes UOKiK równie¿ wyda³ decyzjê zobowi¹zuj¹c¹, to jednak spektrum postawionych zarzutów obejmowa³o, poza stosowaniem postanowieñ wzorców umownych
uznanych za niedozwolone nr 496, 1465, 2206, 354 i 1216, tak¿e praktyki polegaj¹ce na naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej
28

Zob. wyrok SOKiK z dnia 17 sierpnia 2006 r., XVII Amc 100/50.
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informacji. Kwestionowane klauzule zamieszczane by³y w ogólnych warunkach
umów kompleksowych, ogólnych warunkach sprzeda¿y energii elektrycznej (Energa) oraz umowach sprzeda¿y energii cieplnej (MPEC). Novum w tym kontekcie
stanowi fakt, i¿ poza komentowanymi ju¿ w poprzednich sprawach postanowieniami
wpisanymi do rejestru UOKiK pod nr 496 (nieprawid³owe okrelenie terminu p³atnoci) i 2206 (nieprawid³owe okrelenie zasad dostarczania konsumentom korespondencji) przedsiêbiorcy ci stosowali tak¿e inne niedozwolone klauzule, w tym:
 Dostawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia (Energa);
 Dostawca ani Dystrybutor nie ponosz¹ odpowiedzialnoci za niedostarczenie
mocy i energii elektrycznej w szczególnoci w przypadku: [...] dzia³ania si³y
wy¿szej, tj. zdarzenia nag³ego, nieprzewidywalnego i niezale¿nego od woli Dostawcy ani Dystrybutora, uniemo¿liwiaj¹cego wykonanie umowy w ca³oci lub
czêci, na sta³e lub na pewien czas, któremu nie mo¿na zapobiec ani przeciwdzia³aæ przy zachowaniu nale¿ytej starannoci. Przejawami si³y wy¿szej s¹ w szczególnoci: klêski ¿ywio³owe (np. po¿ar, powód, susza, trzêsienie ziemi, huragan,
szad), akty w³adzy pañstwowej (np. stan wojenny, stan wyj¹tkowy, embarga,
blokady), dzia³ania wojenne, akty sabota¿u, strajki powszechne lub inne niepokoje spo³eczne (np. publiczne demonstracje, lokauty) (Energa);
 Sprzedawca nie udziela bonifikat i upustów w razie: ograniczeñ mocy cieplnej
powy¿ej 40% trwaj¹cych poni¿ej 24 godzin oraz ograniczeñ mocy cieplnej do
40% krótszych od 48 godzin (MPEC).
Podstawowym argumentem przemawiaj¹cym za uznaniem pierwszego postanowienia za naruszaj¹ce interesy konsumentów jest przekonanie, zgodnie z którym
gwarantowanie spó³ce prawa do rozwi¹zania umowy bez wskazania przyczyny wymienionej w Pr. en. mo¿e wprowadzaæ konsumenta w b³¹d, sugeruj¹c, ¿e przedsiêbiorstwo energetyczne mo¿e w ka¿dym czasie wypowiedzieæ lub rozwi¹zaæ umowê
z konsumentem nawet w sytuacji, gdy ten bez zastrze¿eñ wykonuje swoje obowi¹zki
jako odbiorca energii elektrycznej. W praktyce takie uregulowanie tej kwestii stoi
w sprzecznoci z przepisami wspomnianej ustawy, w wietle której na przedsiêbiorstwie energetycznym ci¹¿y publicznoprawny obowi¹zek dostarczania odbiorcom
energii elektrycznej w sposób ci¹g³y i niezak³ócony (art. 4 Pr. en.)29. Jego ograniczenie, a tym samym  bior¹c pod uwagê stan faktyczny sprawy  rozwi¹zanie
umowy mo¿e nast¹piæ jedynie w cile okrelonych okolicznociach wskazanych
w Pr. en. (sensu stricto w przypadku braku zgody odbiorcy na zainstalowanie przedp³atowego uk³adu pomiarowo rozliczeniowego  art. 6a ust. 3 Pr. en.)30.
29

Zob. równie¿ decyzjê Prezesa UOKiK z dnia 6 kwietnia 2012 r., RKT 03/2012.
Przes³ank¹ sensu largo do rozwi¹zania umowy mo¿e byæ sytuacja, gdy odbiorca zwleka
z zap³at¹ za wiadczone us³ugi co najmniej przez okres 30 dni po up³ywie, a w odniesieniu do odbiorcy
w gospodarstwie domowym po dodatkowym wyznaczeniu 14 dni liczonych od dnia otrzymania powiadomienia na pimie o zw³oce z zap³at¹ oraz gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ¿e
nast¹pi³o nielegalne pobieranie paliw lub energii  zob. art. 6b Pr. en.
30
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Istot¹ uznania za niedozwolon¹ drugiej z klauzul zamieszczanych przez Energê
w umowach z konsumentami jest brak normatywnej definicji pojêcia si³a wy¿sza.
W doktrynie i orzecznictwie okrelenie to jest traktowane jako zdarzenie nag³e,
nieprzewidywalne i niezale¿ne od woli stron uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie umowy
w ca³oci lub w czêci. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e przewa¿a pogl¹d, który
neguje, aby miarodajna by³a wy³¹cznie ocena podmiotu powo³uj¹cego siê na si³ê
wy¿sz¹, czego konsekwencj¹ jest potrzeba indywidualnej oceny z zewn¹trz zaistnia³ych okolicznoci dla konkretnego stanu faktycznego31. W opozycji do przedstawionego powy¿ej stanowiska spó³ka niejako z góry przyznaje nazwanym przez siebie zjawiskom cechy w³aciwe sile wy¿szej. W kwestionowanym postanowieniu
poród zdarzeñ bêd¹cych si³¹ wy¿sz¹ wymieniono po¿ar, szad, niepokoje spo³eczne, dodatkowo nadaj¹c temu katalogowi charakter otwarty (nie mog¹ byæ uznane za
si³ê wy¿sz¹ takie warunki atmosferyczne, które mo¿na w rzeczywistoci przewidzieæ, czy przynajmniej siê ich spodziewaæ, jak choæby szad, która przecie¿ ma
charakter powtarzalny). Uznaniowe unormowanie tej kwestii umo¿liwia zatem spó³ce bezzasadne zwolnienie od odpowiedzialnoci, naruszaj¹c równoczenie dyspozycjê art. 3853 pkt 2 k.c., zgodnie z którym za niedozwolone postanowienie umowne
uwa¿a siê w razie w¹tpliwoci postanowienia umowne, które wy³¹czaj¹ lub istotnie
ograniczaj¹ odpowiedzialnoæ wzglêdem konsumenta za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy.
In fine klauzula dotycz¹ca braku bonifikat i upustów w razie ograniczeñ mocy
cieplnej. Treæ objêtego zarzutem postanowienia ustanawia³a zasadê, na podstawie
której konsumentowi przys³uguj¹ bonifikaty i upusty dopiero wówczas, gdy ograniczenie mocy cieplnej powy¿ej 40% trwa d³u¿ej ni¿ 24 godziny oraz gdy ograniczenie mocy cieplnej do 40% jest d³u¿sze ni¿ 48 godzin. Jego niedozwolony charakter
wi¹¿e siê z za³o¿eniem, na podstawie którego nawet w sytuacji, gdy przedsiêbiorca
nienale¿ycie wykona swoje zobowi¹zanie (ogranicza na jaki czas moc ciepln¹),
czyli dostarczona przez niego energia cieplna nie bêdzie spe³nia³a parametrów
umownych, nie bêdzie ponosi³ z tego tytu³u odpowiedzialnoci wzglêdem konsumenta. Równoczenie postanowienie to skutkuje tym, ¿e konsument bêdzie nadal
zobligowany do spe³nienia swojego wiadczenia w ca³oci (tzn. zap³acenia za fakturê), mimo i¿ przedsiêbiorca wykona³ swoje zobowi¹zanie nienale¿ycie32. Tym samym przedmiotowa klauzula wype³nia hipotezê art. 3853 pkt 2 k.c. (patrz wy¿ej),
jak równie¿ art. 3853 pkt 22 k.c., który stanowi, ¿e niedozwolonymi postanowieniami umownymi s¹ te, które przewiduj¹ obowi¹zek wykonania zobowi¹zania przez
konsumenta, mimo niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania przez
jego kontrahenta.
31

G. Bieniek, [w:] G. Bieniek, H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Sychowicz, T. Wisniewski, Cz. ¯u³awska, Komentarz do k.c. Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. I, LexisNexis,
Warszawa 1996, s. 310 oraz wyrok SN z dnia 16 stycznia 2002 r., IV CKN 629/00, Lex, nr 54332
i postanowienie SN z dnia 12 marca 2002 r., IV CKN 1697/00, Lex, nr 54373.
32 Zob. wyrok SOKiK z dnia 22 maja 2007 r., XVII AmC 40/06.
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Jak ju¿ wspomniano, postêpowania prowadzone przez Prezesa UOKiK uprawdopodobni³y tak¿e naruszenia OKiKU w zakresie udzielania rzetelnej, pe³nej i prawdziwej informacji. W komentowanych przypadkach zarzuty dotyczy³y kwestii bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakociowych obs³ugi odbiorcy oraz
postanowieñ okrelaj¹cych parametry techniczne energii, tudzie¿ wysokoæ bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów (minimalny zakres w przypadku umowy
sprzeda¿y energii elektrycznej i cieplnej okrelony zosta³ w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 Pr. en.).
W szczególnoci w obu postêpowaniach zakwestionowane zosta³o odes³anie w tej
materii do taryfy, która nie jest wymieniona jako integralna czêæ umowy i nie musi
byæ dostarczana przy zawieraniu umowy z konsumentem. W konsekwencji wzorzec
odsy³aj¹cy w swej treci do taryfy nie spe³nia³ podstawowego wymogu sformu³owania go w sposób jasny i zrozumia³y (385 § 2 k.c.)33. Nale¿y przy tym nadmieniæ, i¿
we wzorcu stosowanym przez MPEC nie uregulowano kwestii dotycz¹cych ustalania wysokoci op³at w przypadku niedotrzymania przez przedsiêbiorcê standardów
jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcê warunków
okrelonych w umowie sprzeda¿y ciep³a, których obowi¹zek zamieszczenia informacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt 1 Pr. en. w zw. z § 39 rozporz¹dzenia taryfowego34.
Na skutek naruszenia przytoczonego obowi¹zku spó³ka ogranicza³a mo¿liwoæ dochodzenia przez odbiorców ewentualnych roszczeñ z tytu³u nienale¿ytego wykonania umowy i uzyskania w zwi¹zku z tym konkretnych upustów przy p³atnociach,
godz¹c tym samym w ich interesy ekonomiczne.
Uzasadnieniem do wydania decyzji zobowi¹zuj¹cej w tych sprawach by³o zobowi¹zanie do podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia analizowanym naruszeniom, poprzez zmianê kwestionowanych postanowieñ, usuniêcie okrelonych postanowieñ oraz uzupe³nienie wzorców umów w stosownym zakresie.
Ostatnie z analizowanych w niniejszym artykule postêpowañ, w którym wydana
zosta³a decyzja zobowi¹zuj¹ca, odnosi siê do praktyki stosowanej przez Tauron
Ciep³o S.A.35 Szczególn¹ uwagê nale¿y w tym przypadku zwróciæ na naruszenie
przez spó³kê przepisów ustawy  Prawo energetyczne i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie36. Przedsiêbiorca ten bowiem w umowach sprzeda¿y ciep³a
oraz ogólnych warunkach sprzeda¿y ciep³a zawieranych z konsumentami arbitralnie
33

Zob. postêpowanie przeciwko RWE Stoen Operator sp. z o.o.
Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzenia 2010 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz. U. nr 194,
poz. 1291).
35 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 16 listopada 2012 r., RKT 36/2012.
36 W toku postêpowania uprawdopodobniono tak¿e stosowanie przez Tauron Ciep³o postanowieñ
umownych wpisanych do rejestru UOKiK po numerami 354 i 496. Poza stosowaniem postanowieñ
wzorców umownych uprawdopodobniono naruszenie ³¹cznie omiu przepisów Pr. en. i aktów wykonawczych do ustawy. Warto równie¿ wskazaæ, ¿e zarzut stosowania postanowienia wzorca umownego
wpisanego od rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK pod numerem 354 zosta³ postawiony tak¿e
innej spó³ce z grupy kapita³owej Tauron, tj. Tauron Dystrybucja S.A. Zob. szerzej  decyzja Prezesa
UOKiK z dnia 29 grudnia 2011 r., RWR 48/2011.
34
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rozszerza³ zakres dopuszczalnych okolicznoci, które usprawiedliwia³y wstrzymanie
dostaw ciep³a. Punktem odniesienia w ocenie bezprawnoci zakwestionowanych
postanowieñ umownych by³ w tym przypadku art. 6 ust. 3 i 3a Pr. en. (obecnie
art. 6b ust. 1 i 3 Pr. en.) formu³uj¹cy zamkniêty katalog sytuacji uzasadniaj¹cych
przerwanie wiadczenia us³ug na rzecz odbiorcy. Zgodnie z jego treci¹: przedsiêbiorstwo energetyczne mo¿e wstrzymaæ dostarczanie [...] ciep³a, jeli w wyniku
przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 stwierdzono, ¿e (1) instalacja
znajduj¹ca siê u odbiorcy stwarza bezporednie zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia albo
rodowiska; (2) nast¹pi³ nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciep³a oraz (3) [...] w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zap³ata za pobrane [...]
ciep³o [...] co najmniej miesi¹c po up³ywie terminu p³atnoci, pomimo uprzedniego
powiadomienia na pimie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zap³aty zaleg³ych i bie¿¹cych nale¿noci.
Nie znajduj¹ tym samym odzwierciedlenia w powy¿szych przepisach postanowienia, które uprawnia³y Tauron Ciep³o do przerwania dostaw m.in. w sytuacji
zw³oki z zap³at¹ nale¿noci za pobrane ciep³o niezale¿nie od tego, kiedy up³yn¹³
termin p³atnoci, z racji samowolnego dokonania zmian w instalacji odbiorczej powoduj¹cej zwiêkszony pobór ciep³a lub pogorszenie warunków dostarczania ciep³a
innym odbiorcom oraz uniemo¿liwiania wstêpu przedstawicielom spó³ki w celu dokonania odczytów uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego, przeprowadzania kontroli
lub wykonania niezbêdnych prac i regulacji.
W istocie unormowanie powy¿szych klauzul w umowach (lub ogólnych warunkach umowy) statuowa³o mo¿liwoæ przekroczenia przez przedsiêbiorstwo energetyczne jego ustawowych uprawnieñ, ograniczaj¹c równoczenie zakres publicznoprawnego obowi¹zku dystrybucji ciep³a (art. 4 ust. 2 Pr. en.). Ponadto zachowanie
Tauron Ciep³o, wprowadzaj¹ce w b³¹d konsumentów co do przys³uguj¹cych mu
uprawnieñ, skutkuje nieuzasadnionym pozbawieniem tej grupy odbiorców dostêpu
do us³ug ciep³owniczych. Uci¹¿liwoæ komentowanej praktyki jest tym bardziej dolegliwa, ¿e charakter wiadczonych us³ug nale¿y do najbardziej podstawowych
z perspektywy potrzeb bytowych ka¿dego konsumenta.
Jak ju¿ podnoszono, zarzuty postawione spó³ce dotyczy³y tak¿e naruszenia aktów wykonawczych Pr. en. Niezwykle interesuj¹cy zdaje siê przy tym zarzut niezgodnoci stosowanej praktyki z § 46 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego37. Na
podstawie powo³anego przepisu przedsiêbiorstwo energetyczne mo¿e obci¹¿yæ odbiorcê op³atami w sytuacji tzw. nielegalnego poboru ciep³a38. Nale¿y jednak¿e zaznaczyæ, ¿e przepis ten ma charakter bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy, co oznacza (podobnie jak w poprzednim przypadku), ¿e nie przewiduje odmiennego uregulowania
tych treci umowy poprzez inne stany faktyczne ni¿ okrelone w rozporz¹dzeniu.
W przedmiotowym postêpowaniu spó³ka Tauron Ciep³o ukszta³towa³a w taki sposób
37
38

Dz. U. 2010 r., nr 194, poz. 1291.
Zob. art. 3 pkt 18 Pr. en.
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poszczególne postanowienia ogólnych warunków umowy, aby wprawdzie by³y
zgodne co do zakresu przedmiotowego okolicznoci wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia, ale ustala³y zasadniczo (poza pobieraniem ciep³a niezgodnie z warunkami okrelonymi w umowie, dla których ustalona by³a stawka zgodna z rozporz¹dzeniem
taryfowym) tylko jedn¹ op³atê na poziomie piêciokrotnoci cen i stawek op³at ustalonych w taryfie tych odbiorców. Uregulowanie w ten sposób tej kwestii stoi jednak¿e w sprzecznoci ze wspomnianym ju¿ § 46 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia taryfowego,
który ró¿nicuje wysokoæ op³at  piêciokrotnoci (w tym, gdy ciep³o pobierane jest
bez zawarcia umowy) lub dwukrotnoci (w tym, gdy odbiorca pobiera³ ciep³o
z ca³kowitym lub czêciowym pominiêciem uk³adu pomiarowo rozliczeniowego)
w zale¿noci od konkretnej sytuacji. Tym samym praktyka ta godzi w interesy konsumentów o charakterze prawnym i ekonomicznym. Z jednej strony bowiem wprowadza w b³¹d konsumentów co do przys³uguj¹cych spó³ce uprawnieñ, z drugiej
natomiast umo¿liwia przedsiêbiorstwu osi¹gniêcie dodatkowych korzyci kosztem
konsumentów, na których mog¹ byæ na³o¿one sankcje wy¿sze, ni¿ to wynika
z przepisów prawa39.
W pewnym sensie nastêpstwem uznania powy¿szej klauzuli za bezprawn¹ by³o
zidentyfikowanie i postawienie kolejnego z zarzutów dotycz¹cych sprzecznoci postanowieñ ogólnych warunków sprzeda¿y ciep³a Tauron Ciep³o z rozporz¹dzeniem
taryfowym. Bezprawne bowiem okaza³o siê tak¿e zastrze¿enie, zgodnie z którym
op³aty z tytu³u pobierania ciep³a niezgodnie z warunkami okrelonymi w umowie
pobiera siê w przypadku braku mo¿liwoci udowodnienia tego okresu  dla okresu
jednego roku. Jakkolwiek taka mo¿liwoæ przewidziana zosta³a w sytuacji, gdy
ciep³o jest np. pobierane bez zawarcia umowy sprzeda¿y (§ 46 ust. 2 rozp. taryfowego), to jednak prawodawca nie przyznaje to¿samego uprawnienia w odniesieniu do
pobierania ciep³a niezgodnie z warunkami umowy (§ 46 ust. 5 rozp. taryfowego).
Wobec tego op³aty te mog¹ zostaæ ustalone tylko w odniesieniu do tych miesiêcy,
w których rzeczywicie nast¹pi³ niezgodny z umow¹ pobór ciep³a, wy³¹czaj¹c jednak¿e uprawnienie do na³o¿enia op³at karnych za okres jednego roku. Jak siê wydaje, takie podejcie prawodawcy jest uzasadnione. W przeciwnym wypadku bowiem
mog³oby dochodziæ do sytuacji, w których spó³ka nak³ada³aby na odbiorców sankcje
wy¿sze ni¿ przewidziane przepisami prawa, co negatywnie wp³ywa³oby na interesy
ekonomiczne najs³abszych uczestników rynku. Co wiêcej, takie unormowanie tej
kwestii przez przedsiêbiorstwo energetyczne mog³o odwodziæ od d¹¿enia do ustalenia faktycznego okresu nielegalnego poboru ciep³a, skoro w sytuacji braku dowodów na tê okolicznoæ mo¿na ustaliæ przedmiotowe op³aty za okres ca³ego roku.
Jeden z ostatnich zarzutów postawionych przez Prezesa UOKiK w niniejszej
sprawie dotyczy³ uregulowania w ogólnych warunkach sprzeda¿y ciep³a procedury
kontroli uk³adów pomiarowych w zakresie dotrzymania przez odbiorcê zawartej
umowy i prawid³owoci rozliczeñ. Problematyczne w tej sprawie okaza³o siê posta39

Zob. tak¿e decyzjê Prezesa UOKiK z dnia 3 marca 2012 r., RWR 14/2012.
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nowienie umowne, w wietle którego w przypadku niestawienia siê przedstawiciela
strony zawiadomionej o potrzebie przeprowadzenia kontroli w uzgodnionym terminie [...], kontrola bêdzie przeprowadzona i potwierdzona protoko³em podpisanym
jednostronnie, co znajdzie odzwierciedlenie w protokole. Takie unormowanie pozostaje jednak¿e niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w tym art. 6 Pr. en. oraz
m.in. § 10 rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne40. Zgodnie bowiem z ich treci¹, konsumentom lub osobom przez nich upowa¿nionym
gwarantuje siê prawo do uczestniczenia w kontroli. Równoczenie zastrze¿enie
przez spó³kê, ¿e w razie nieobecnoci odbiorcy osoba przeprowadzaj¹ca kontrolê
sporz¹dza protokó³, w sposób jednostronny narusza § 15 rozporz¹dzenia kontrolnego, które wyranie przewiduje, ¿e protokó³ kontroli powinien byæ podpisany przez
kontroluj¹cego oraz odbiorcê b¹d osobê przez niego upowa¿nion¹. W konsekwencji takiej praktyki odbiorca pozbawiony zostaje prawa do ustosunkowania siê do
wyników kontroli i zg³oszenia umotywowanych zastrze¿eñ do sporz¹dzanego protoko³u. Nadto spó³ka, dzia³aj¹c w zakwestionowany sposób, zwalnia³a siê ze spoczywaj¹cych na niej obowi¹zków (wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia kontrolnego) w zakresie analizy zastrze¿eñ odbiorcy oraz ewentualnego podjêcia dodatkowych
czynnoci kontrolnych w celu ich wyjanienia. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ w nastêpstwie przeprowadzenia kontroli mo¿e dojæ do wstrzymania dostaw ciep³a, niezwykle istotne z punktu widzenia interesów konsumentów jest zatem w³aciwe uregulowanie tej kwestii.
Podstaw¹ wydania decyzji zobowi¹zuj¹cej by³o zobowi¹zanie z³o¿one przez
Tauron (w toku postêpowania) do wdro¿enia zmian w treci stosowanych przez
siebie wzorców umów. Spó³ka wykaza³a, ¿e zmiany zostan¹ dokonane w terminie
dwóch tygodni od dnia wydania decyzji, jak równie¿ przed³o¿enia wszystkim dotychczasowym odbiorcom propozycji zawarcia aneksów wprowadzaj¹cych zmiany
do obowi¹zuj¹cych umów w terminie trzech miesiêcy (od dnia wydania decyzji).
In fine warto zwróciæ uwagê na decyzjê Prezesa UOKiK w postêpowaniu prowadzonym przeciwko firmie Energetyczne Centrum S.A.41 Zachowaniem naruszaj¹cym zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 i 2; art. 24 ust. 2 pkt 3 OKiKU)
okaza³o siê m.in. postanowienie umowy sprzeda¿y energii elektrycznej, w którym
przedsiêbiorca wskazuje: Odbiorcy przys³uguje prawo odst¹pienia od niniejszej
umowy w terminie 10 (dziesiêciu ) dni od dnia jej zawarcia. Zgodnie z art. 5 pkt 1
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
z 2000 r., nr 22, poz. 271 z pón. zm.), przepisów ustawy o umowach zawieranych
z konsumentami poza lokalem przedsiêbiorstwa nie stosuje siê do niniejszej Umowy,
40

Dz. U. z 2000 r., nr 75, poz. 866, Zob. równie¿ decyzje Prezesa UOKiK z dnia 6 kwietnia 2012 r.,
RKT 03/2012 oraz 31 padziernika 2012 r., RKT 34/2012.
41 Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31 grudnia 2012 r., RWA 53/2012.
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w zwi¹zku z czym nie ma zastosowania art. 3 ust. 1 tej¿e ustawy. Prima facie
przytoczona klauzula nie wydaje siê naruszaæ interesów konsumentów. Jednak¿e
g³êbsza analiza przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny przemawia
za uznaniem powy¿szego wy³¹czenia za bezprawne. W celu uzasadnienia tej tezy
konieczne jest odniesienie siê explicite do przepisów wspomnianego aktu prawnego.
Po pierwsze, art. 3 ust. 1 ww. ustawy zobowi¹zuje przedsiêbiorcê do dorêczenia
konsumentom wzorca odst¹pienia od umowy, czego w przedmiotowej sprawie Energetyczne Centrum S.A. nie uczyni³o. Po wtóre, w wietle art. 5 pkt 1 przepisów
ustawy nie stosuje siê do sytuacji, w której (³¹cznie z cytowan¹ przes³ank¹ tak¿e
inne elementy): konsument móg³ uprzednio zapoznaæ siê z treci¹ otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecnoæ drugiej strony umowy. Jak stwierdzi³ prezes
UOKiK, powy¿szy wymóg nie dotyczy potencjalnej mo¿liwoci zapoznania siê
z materia³ami dotycz¹cymi oferty przedsiêbiorcy, ale mo¿liwoci faktycznej. Ergo
aby konsument mia³ realn¹ mo¿liwoæ zapoznania siê z ofert¹, powinien otrzymaæ
od przedsiêbiorcy stosowne informacje nie bezporednio przed zawarciem umowy,
lecz z odpowiednim wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym przeanalizowanie oferty. Skoro zatem w myl komentowanego przepisu konsument powinien mieæ mo¿liwoæ
zapoznania siê z ofert¹ pod nieobecnoæ drugiej strony, to w praktyce nie jest mo¿liwe, aby otrzymanie przez niego oferty oraz zawarcie na jej podstawie umowy mog³o
nast¹piæ w czasie jednej i tej samej wizyty przedstawiciela przedsiêbiorcy. Nie ma
przy tym znaczenia fakt zamieszczenia na stronie internetowej stosownych informacji. Przy sprzeda¿y poza lokalem przedsiêbiorstwa dzia³anie to stwarza jedynie mo¿liwoæ zapoznania siê z materia³ami informacyjnymi, ale nie daje podstaw, by przypuszczaæ, ¿e konsument mia³ mo¿liwoæ zapoznania siê z treci¹ otrzymanej oferty
lub informacji pod nieobecnoæ drugiej strony. Takie unormowanie tej kwestii wprowadza³o zatem w b³¹d konsumentów w zakresie obowi¹zków przedsiêbiorcy wynikaj¹cych z zawarcia umowy poza lokalem przedsiêbiorstwa, jak równie¿ w sferze
uprawnieñ konsumentów wynikaj¹cych z ustawy. Równoczenie z perspektywy konsumenta wy³¹czenie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny prowadzi³o m.in. do braku koniecznoci udostêpnienia formularza odst¹pienia od umowy
dla konsumenta czy pozbawienia tej grupy odbiorców pewnoci z zakresie bezkosztowego prawa do odst¹pienia od umowy.
Ostatecznie zachowanie przedsiêbiorcy zosta³o uznane przez Prezesa UOKiK
za nieuczciw¹ praktykê rynkow¹ wprowadzaj¹c¹ w b³¹d poprzez rozpowszechnienie
nieprawdziwych informacji, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 5 ust. 3
pkt 3 i 4 ustawy o przeciwdzia³aniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Na kanwie
tej decyzji na³o¿ono na przedsiêbiorcê karê pieniê¿n¹ w wysokoci 86 248 z³42.
42 Nale¿y nadmieniæ, ¿e w omawianym postêpowaniu na Energetyczne Centrum S.A. na³o¿ona
zosta³a tak¿e kara pieniê¿na w wysokoci 6513 z³ w zwi¹zku ze stosowaniem postanowieñ wzorców
umownych uznanych za niedozwolone wpisanych do rejestru UOKiKU pod numerami 1739 i 1752.
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Zakoñczenie
Analiza powy¿szego orzecznictwa umo¿liwia wskazanie swoistych tendencji,
które charakteryzuj¹ rodzimy rynek energetyczny, ze szczególnym uwzglêdnieniem
w tym procesie roli konsumenta. W wietle przytoczonego orzecznictwa najczêciej
wystêpuj¹ce praktyki naruszaj¹ce zbiorowe interesy konsumentów przejawia³y siê w:
 stosowaniu postanowieñ wzorców umownych, które zosta³y wpisane do rejestru
postanowieñ wzorców umowy uznanych za niedozwolone;
 naruszeniu obowi¹zku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pe³nej informacji;
 naruszeniu przepisów innych aktów prawnych, które godz¹ w zbiorowe interesy
konsumentów oraz
 nieuczciwych praktykach rynkowych.
Taka sekwencja niedozwolonych zachowañ nie wydaje siê przypadkowa.
W szczególnoci fakt, i¿ w wiêkszoci analizowanych spraw stosowano postanowienia wzorców umów uznane za niedozwolone lub sprzeczne z przepisami prawa,
mo¿e wiadczyæ o polityce samych przedsiêbiorstw energetycznych w stosunku do
odbiorcy-konsumenta. W ocenie autora róde³ takiego stanu nale¿y upatrywaæ
w dwóch podstawowych przyczynach. Po pierwsze, w strukturze polskiego sektora
energetycznego przedsiêbiorstwo energetyczne stosuj¹ce wzorce umowne to nadal
w przewa¿aj¹cej mierze podmiot posiadaj¹cy siln¹ pozycjê rynkow¹. Po stronie konsumentów ograniczona jest zatem mo¿liwoæ wyboru alternatywnego dostawcy, co
sprzyja narzucaniu treci umowy s³abszej stronie, tj. konsumentom. Po drugie, nale¿y zwróciæ uwagê na sam charakter wzorców umownych, które s¹ powszechnie wykorzystywane w energetyce. Jakkolwiek naturalne jest pos³ugiwanie siê t¹ form¹ w obrocie
gospodarczym, a zw³aszcza w zakresie umów sprzeda¿y czy dystrybucji (kompleksowej) energii elektrycznej czy ciep³a, to utrudnia ona w praktyce mo¿liwoæ kszta³towania przez konsumenta treci umowy, a tym samym realizacji przys³uguj¹cych mu praw.
Istotne w kontekcie analizowanego orzecznictwa pozostaje równie¿ pytanie
o stosowanie przez przedsiêbiorstwa energetyczne postanowieñ wzorców umownych, które zosta³y wpisane do rejestru UOKiK (przed wieloma laty). Nie do koñca
logiczne w ocenie autora s¹ bowiem przyczyny takiego stanu. Bior¹c pod uwagê
jawnoæ samego rejestru, przedsiêbiorcy ci przecie¿ explicite nara¿aj¹ siê na sankcje
pieniê¿ne ze strony Prezesa UOKiK. W istocie takie postêpowanie pozostaje
w sprzecznoci z profesjonalizmem, jakim powinna charakteryzowaæ siê dzia³alnoæ
gospodarcza wykonywana przez przedsiêbiorcê. Jak siê jednak zdaje, odpowiedzi na
postawione pytanie nale¿a³oby szukaæ w poziomie liberalizacji samego rynku energetycznego. W zestawieniu z Wielk¹ Brytani¹, Niemcami czy innymi pañstwami
starej Unii Europejskiej krajowy rynek energetyczny nie jest jeszcze w pe³ni zliberalizowany. Ograniczona konkurencja w mniejszym stopniu wymusza zmianê postêpowania przedsiêbiorstw energetycznych, które próbuj¹c zabezpieczyæ swoje interesy ekonomiczne, wykorzystuj¹ brak wiadomoci prawnej odbiorcy-konsumenta.
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In fine kwestia kar pieniê¿nych. Pomimo przys³uguj¹cych Prezesowi UOKiK
uprawnieñ w tym obszarze, mo¿na zauwa¿yæ daleko id¹c¹ tolerancjê w zakresie ich
realizacji. W wiêkszoci bowiem postêpowañ organ ochrony konkurencji i konsumentów odstêpowa³ od wymierzenia kary pieniê¿nej (choæ w zbli¿onych stanach
faktycznych zdarza³o siê, ¿e karê pieniê¿n¹ równie¿ nak³ada³) na rzecz decyzji zobowi¹zuj¹cej przedsiêbiorcê do zniwelowania negatywnych skutków swojego zachowania (najczêciej poprzez zmianê wzorca umowy itd.). Pomimo niekwestionowanych pozytywnych aspektów takiego postêpowania, mo¿e to rodziæ w¹tpliwoæ,
czy stanowisko Prezesa UOKiK stanowi wystarczaj¹c¹ gwarancjê do przestrzegania
postanowieñ OKiKU. Jedn¹ z funkcji kary pieniê¿nej jest bowiem prewencja/ edukacja, która ma na celu zapobie¿enie przed stosowaniem przez przedsiêbiorców
w przysz³oci zakazanych praktyk w obrocie z konsumentami. Tym samym nadu¿ycie prawa do wydania decyzji zobowi¹zuj¹cej (bez sankcji pieniê¿nej) mo¿e wprawdzie skróciæ czas postêpowania i ograniczyæ jego koszty, ale nale¿y uwzglêdniæ
równie¿ fakt, ¿e ze wzglêdu na brak odczuwalnoci takie podejcie w perspektywie
d³ugookresowej nie bêdzie w pe³ni zapobiegaæ kolejnym naruszeniom43.

Summary
Practices infringing collective consumer interests on energy market
in context of chosen jurisdiction of The President of the Office
of Competition and Consumer Protection
Key words: energy market, collective consumer interests, energy sector, energy law, competition law.

The issue of prohibition of practices infringing collective consumer interests
supplements and expand legal solutions regulated by Act od on competition and
consumer protection. As the title suggests, the subject of the article focuses on
violations of collective consumer interests on the energy market with particular
attention on recent case law of the President of the Office of Competition and
Consumer Protection. Adoption of such time range allows to diagnose the latest
trends of violations of collective consumers interests by energy companies.

43 Stanowisko to potwierdza wczeniejsze orzecznictwo Prezesa UOKiK. W sprawie DOK 172/05
organ antymonopolowy wskaza³, ¿e aby skutecznie zapobiegaæ w przysz³oci praktykom ograniczaj¹cym konkurencjê, kara pieniê¿na musi byæ ostrze¿eniem odczuwalnym. Zob. decyzja Prezesa UOKiK
z dnia 21 grudnia 2005 r., DOK 172/05.
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Odpowiedzialnoæ komandytariusza
 zagadnienia wybrane
Wprowadzenie
Spó³ka komandytowa jako spó³ka osobowa nie posiada osobowoci prawnej.
Zaliczana jest do kategorii podmiotów, o których traktuje art. 331 § 1 k.c. i na
podstawie przepisu art. 8 k.s.h.1 mo¿e we w³asnym imieniu nabywaæ prawa i zaci¹gaæ zobowi¹zania. Jest wiêc podmiotem praw i obowi¹zków, a za obowi¹zania
ponosi odpowiedzialnoæ w³asnym maj¹tkiem. Jako odrêbny od wspólników podmiot prawa odpowiada za swoje zobowi¹zania w sposób pierwszorzêdny, za jej
wspólnicy ponosz¹ odpowiedzialnoæ jak za d³ug cudzy2.
Differentia specifica spó³ki komandytowej stanowi wystêpowanie dwóch rodzajów wspólników, tj. komandytariusza i komplementariusza. Ró¿nice pomiêdzy nimi
polegaj¹ przede wszystkim na odmiennym sposobie odpowiedzialnoci za zobowi¹zania spó³ki oraz przys³uguj¹cych uprawnieniach do prowadzenia spraw i reprezentacji spó³ki. Komplementariusz ponosi odpowiedzialnoæ analogiczn¹ do wspólnika
spó³ki jawnej, czyli osobist¹, solidarn¹, subsydiarn¹ i nieograniczon¹ (art. 22 § 2
i 31 § 1 w zw. z art. 103 k.s.h.). Z mocy ustawy wyposa¿ony jest w uprawnienie do
prowadzenia spraw i reprezentacji spó³ki. Natomiast odpowiedzialnoæ komandytariusza ma charakter ograniczony, co do zasady, do wysokoci sumy komandytowej.
Pozosta³e cechy odpowiedzialnoci kszta³tuj¹ siê tak jak w odniesieniu do wspólnika spó³ki jawnej. Komandytariusz natomiast zosta³ pozbawiony prawa reprezentacji
i prowadzenia spraw, przez co nazywany jest wspólnikiem ukrytym.

1 Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1030)  dalej k.s.h.
2 P. Tereszkiewicz, Odpowiedzialnoæ wspólników za zobowi¹zania spó³ki jawnej, Warszawa
2008, s. 255.
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1. Odpowiedzialnoæ wspólników spó³ek osobowych  zasada
Odpowiedzialnoæ wspólnika spó³ki osobowej jest odpowiedzialnoci¹ osobist¹, nieograniczon¹, subsydiarn¹ i solidarn¹. Odpowiedzialnoæ osobista oznacza, i¿
wspólnik odpowiada ca³ym swoim maj¹tkiem osobistym obejmuj¹cym wszystkie
sk³adniki maj¹tkowe obecne i przysz³e3. Przy wyra¿eniu przez wspó³ma³¿onka
wspólnika zgody na zawi¹zanie spó³ki lub przyst¹pienie do niej odpowiedzialnoæ
rozci¹ga siê równie¿ na maj¹tek wspólny4. W doktrynie podnosi siê, i¿ cecha ta ma
gwarantowaæ wyp³acalnoæ przedsiêbiorstwa prowadzonego przez spó³kê5. Nieograniczonoæ odpowiedzialnoci oznacza, i¿ nie ma pu³apu wynikaj¹cego z normy
prawnej, limituj¹cego odpowiedzialnoæ wspólnika z maj¹tku osobistego. Progiem
tym jest jedynie wysokoæ ci¹¿¹cego na spó³ce d³ugu.
Istotnym novum w zakresie sytuacji prawnej wspólnika spó³ki osobowej w stosunkach zewnêtrznych, odró¿niaj¹cym jego pozycjê od wspólnika spó³ki cywilnej,
jest uregulowanie jego odpowiedzialnoci na zasadzie subsydiarnoci. Istot¹ odpowiedzialnoci subsydiarnej, nazywanej drugorzêdn¹ lub pomocnicz¹, jest wyznaczenie wierzycielowi kolejnoci ¿¹dania zaspokojenia przys³uguj¹cej mu wobec spó³ki
wierzytelnoci. Wierzyciel spó³ki mo¿e skierowaæ roszczenie do maj¹tku osobistego
wspólników dopiero po stwierdzeniu bezskutecznoci egzekucji wobec spó³ki. Jednoczenie odpowiedzialnoæ subsydiarna nie stanowi przeszkody do jednoczesnego
dochodzenia nale¿noci od spó³ki i wspólnika na etapie postêpowania rozpoznawczego. Jedynie egzekucja musi siê toczyæ wed³ug cile okrelonej chronologii6.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e cechy subsydiarnoci nie przewidywa³ kodeks handlo7
wy . W czasie jego obowi¹zywania brak by³o stosownego przepisu wyznaczaj¹cego
wierzycielowi obowi¹zek siêgania w pierwszej kolejnoci do maj¹tku spó³ki, a dopiero w przypadku bezskutecznoci egzekucji  do maj¹tku osobistego wspólnika. Powszechnie przyjmowa³o siê, i¿ odpowiedzialnoæ wspólników mia³a charakter pierwszorzêdny8 . Zmianê w tej materii uznaæ nale¿y za s³uszn¹, uwzglêdniaj¹c¹
i urzeczywistniaj¹c¹ odrêbnoæ organizacyjn¹ i maj¹tkow¹ spó³ki (art. 28 k.s.h.) od jej
wspólników, którzy dzia³aj¹ jedynie w imieniu i na rzecz spó³ki (jako przedstawiciele
ustawowi), a tym samym ponosz¹ odpowiedzialnoæ za d³ug spó³ki, nie za za w³asny.
Regulacja kodeksu handlowego by³a jednak korzystniejsza dla wierzycieli spó³ki, którzy nie musieli wykazywaæ bezskutecznoci egzekucji prowadzonej z maj¹tku spó³ki.
Odpowiedzialnoæ wspólnika jest jednoczenie solidarna, co oznacza, ¿e wierzyciel mo¿e ¿¹daæ ca³oci lub czêci wiadczenia od wszystkich d³u¿ników ³¹cznie,
3
4

s. 205.
5

Patrz G. Gorczyñski, Spó³ka jawna jako podmiot prawa, Warszawa 2009, s. 251.
A. Kidyba, [w:] K. Kruczalak (red.), Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001,

P. Tereszkiewicz, op. cit., s. 223.
Ibidem, s. 189. Autor wskazuje, i¿ jest to subsydiarnoæ w zaspokojeniu.
7 A. Kidyba, Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998, s. 137138.
8 A. Kidyba, K. Kopaczyñska-Pieczniak, Odpowiedzialnoæ komandytariusza za zobowi¹zania
spó³ki, Przegl¹d Prawa Handlowego 1995, nr 7, s. 8.
6
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od kilku z nich lub od ka¿dego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z d³u¿ników zwalnia pozosta³ych. Wierzyciel mo¿e zatem ¿¹daæ spe³nienia
wiadczenia od spó³ki lub od któregokolwiek ze wspólników. Odpowiedzialnoæ
solidarna premiuje wierzycieli, gdy¿ solidarnoæ zmierza do zwiêkszenia pewnoci
ich zaspokojenia9. Wspólnicy odpowiadaj¹ solidarnie ze spó³k¹ i pomiêdzy sob¹.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e cechy subsydiarnoci i solidarnoci wzajemnie siê
wykluczaj¹. Jest to jednak sytuacja pozorna, gdy¿ ka¿da z cech znajduje zastosowanie na innym etapie dochodzenia roszczeñ. Subsydiarnoæ wyznacza kolejnoæ zaspokojenia roszczeñ, natomiast solidarnoæ wystêpuje wówczas, gdy ustalony ju¿
zosta³ kr¹g podmiotów ponosz¹cych odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania spó³ki. Ze
wzglêdu na samodzielnoæ podmiotow¹ spó³ki komandytowej nale¿y stwierdziæ, ¿e
w pierwszej kolejnoci to sama spó³ka odpowiada za w³asny d³ug. W konsekwencji
wspólnicy ponosz¹ odpowiedzialnoæ za d³ugi spó³ki dopiero wtedy, gdy powstaje
stan bezskutecznoci egzekucji z jej maj¹tku (art. 31 § 1 k.s.h.). Zasada subsydiarnoci ma zatem pierwszeñstwo przed solidarnoci¹, gdy¿ dopiero po stwierdzeniu,
¿e egzekucja z maj¹tku spó³ki jest bezskuteczna, wspólnicy bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania spó³ki, a zatem dopiero na tym etapie powstaje ich
odpowiedzialnoæ, w tym tak¿e solidarna. Inaczej mówi¹c, zastosowanie zasady
subsydiarnoci wyznacza chwilê, od której odpowiedzialnoæ jest solidarna10. Odpowiedzialnoæ subsydiarna wspólników spó³ki jawnej za zobowi¹zania spó³ki trwa
tak d³ugo, jak d³ugo istnieje zobowi¹zanie spó³ki11. Subsydiarnoæ odpowiedzialnoci wspólników spó³ki komandytowej (art. 31 § 1 w zw. z art. 103 k.s.h.) rzutuje nie
na powinnoæ wiadczenia przez wspólników, ale na kolejnoæ zaspokojenia wierzyciela z okrelonych mas maj¹tkowych12.

2. Regu³a ograniczonej odpowiedzialnoci komandytariusza
Odpowiedzialnoæ komandytariusza jest odpowiedzialnoci¹ osobist¹, subsydiarn¹, solidarn¹ i co do zasady ograniczon¹. Mateusz Rodzynkiewicz opisuje odpowiedzialnoæ komandytariusza za zobowi¹zania spó³ki jako solidarn¹ ze spó³k¹
i pozosta³ymi wspólnikami, subsydiarn¹ w aspekcie egzekucyjnym oraz ca³ym swoim maj¹tkiem do wysokoci sumy komandytowej, przy uwzglêdnieniu wartoci
wk³adu wniesionego do spó³ki13.
9

Por. A. Klein, Istota solidarnoci biernej a stosunki prawne odpowiedzialnoci, [w:] Z. Radwañski (red.), Studia z prawa zobowi¹zañ, Warszawa  Poznañ 1979, s. 208.
10 Wyrok SN z dnia 16 czerwca 2010 r., I CSK 453/09, LEX nr 607234.
11 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 12 wrzenia 2006 r., I ACa 340/06, OSAB
2006, nr 23, poz. 6.
12 Wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 26 padziernika 2004 r., I ACa 327/04, OSA
2005, nr 8, poz. 32.
13 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, Warszawa 2005, s. 159.
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Kluczowe znaczenie dla charakterystyki odpowiedzialnoci komandytariusza
ma suma komandytowa, jak te¿ wk³ady, które zosta³y przez niego do spó³ki rzeczywicie wniesione. Ten kszta³t odpowiedzialnoci dotyczy zobowi¹zañ, które powsta³y w czasie, kiedy komandytariusz w tym charakterze uczestniczy³ w spó³ce14. Wyj¹tkiem natomiast jest nieograniczona odpowiedzialnoæ komandytariusza, któr¹
k.s.h. przewiduje w sytuacji zamieszczenia jego nazwiska b¹d nazwy w firmie
spó³ki komandytowej oraz reprezentacji spó³ki bez umocowania, z przekroczeniem
jego zakresu lub bez ujawnienia stosownego dokumentu.
2.1. Suma komandytowa
W myl art. 105 pkt 5 k.s.h. suma komandytowa to oznaczony kwotowo zakres
odpowiedzialnoci ka¿dego komandytariusza wobec wierzycieli. Nie ma zatem ¿adnego odwzorowania w maj¹tku spó³ki, stanowi jedynie zapisan¹ w umowie wartoæ
pieniê¿n¹ maj¹c¹ postaæ abstrakcyjn¹15.
Definicja zamieszczona w k.s.h. nie jest jednoznaczna16. Pod pojêciem sumy
komandytowej rozumie siê oznaczon¹ kwotê pieniê¿n¹ wpisan¹ do rejestru, do wysokoci której komandytariusz odpowiada wobec osób trzecich za d³ugi spó³ki17.
Wskazuje siê, i¿ suma komandytowa stanowi kapita³owy element spó³ki komandytowej, porównywalny do kapita³u zak³adowego18. Traktuje siê j¹ nadto jako swego
rodzaju porêczenie udzielone przez komandytariusza spó³ce na przysz³oæ19.
Suma komandytowa jest okrelana dla ka¿dego komandytariusza i dla ka¿dego
mo¿e byæ okrelona na innym poziomie20, dlatego uznaæ mo¿na, i¿ na gruncie k.s.h
nie mamy do czynienia z jedn¹ sum¹ komandytow¹, a kilkoma, w zale¿noci od
liczby komandytariuszy uczestnicz¹cych w spó³ce. Suma komandytowa wyznacza
zakres odpowiedzialnoci komandytariusza wobec wszystkich wierzycieli ze wszystkich tytu³ów21. Zaspokojenie przez komandytariusza któregokolwiek z wierzycieli
(z wyj¹tkiem zobowi¹zañ podatkowych, o których stanowi art. 115 § 1 ordynacji
14

A. Szumañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16: A. Szajkowski (red.), Prawo spó³ek
osobowych, Warszawa 2008, s. 953.
15 Por. A. Kidyba, Status prawny..., s. 124.
16 Por. J. Lic, Pojêcie sumy komandytowej w kodeksie spó³ek handlowych, Przegl¹d Prawa
Handlowego 2002, nr 2, s. 35.
17 J. Szwaja, I. B. Mika, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja (red.),
Kodeks spó³ek handlowych. Komentarz, t. 1, Warszawa 2012, s. 886.
18 A. Kappes, Odpowiedzialnoæ komandytariusza za zobowi¹zania spó³ki, Kraków 1997, s. 139;
odmiennie A. Kidyba, [w:] K. Kruczalak (red.), Kodeks spó³ek handlowych..., s. 204, który twierdzi, ¿e
suma komandytowa nie stanowi minimum gwarancji dla wierzycieli spó³ki, a tym samym nie pe³ni
funkcji podobnej do kapita³u zak³adowego w spó³ce z o.o.
19 A. Kidyba, [w:] K. Kruczalak (red.), Kodeks spó³ek handlowych..., s. 204.
20 A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialnoæ wspólników spó³ek osobowych. Zasady naczelne,
Warszawa 2009, s. 207.
21 M. Spyra, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., Kodeks spó³ek handlowych.
Komentarz, Warszawa 2012, s. 417.
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podatkowej22) sprawia, i¿ kwota ta ulega odpowiedniemu obni¿eniu. Taki sam skutek
mieæ bêdzie spe³nienie roszczenia regresowego w stosunku do innego wspólnika23.
Suma komandytowa musi byæ wskazana w odniesieniu do ka¿dego ze wspólników z osobna, a nie jako ogólna suma odpowiedzialnoci wszystkich komandytariuszy24. Kodeks spó³ek handlowych mówi bowiem o odpowiedzialnoci ka¿dego ze
wspólników, nie za o zbiorczej odpowiedzialnoci wszystkich komandytariuszy.
Kodeks spó³ek handlowych nie wskazuje minimalnej ani maksymalnej wysokoci sumy komandytowej, dlatego w doktrynie pojawiaj¹ siê w tej materii rozbie¿noci. Czêæ komentatorów g³osi pogl¹d, i¿ suma komandytowa nie mo¿e zostaæ ustalona na symbolicznym poziomie25, za zdaniem innych mo¿e byæ okrelona na
dowolnie niskim poziomie26. Przeciwko drugiemu z zaprezentowanych stanowisk
przemawia argument o obejciu prawa27, a tym samym niewa¿noci umowy spó³ki
na podstawie art. 58 § 1 k.c. i w dalszej konsekwencji odmowa jej zarejestrowania28. Ponadto dopuszczenie takiego rozwi¹zania mo¿e byæ traktowane de facto jako
wy³¹czenie odpowiedzialnoci komandytariusza za zobowi¹zania spó³ki. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zamiarem ustawodawcy by³o ograniczenie odpowiedzialnoci komandytariusza, a nie jej ca³kowite wy³¹czenie. Monika Tarska wskazuje nawet, i¿ okrelenie sumy komandytowej na symbolicznym poziomie wiadczyæ mo¿e o pozornoci
umowy spó³ki, a to na skutek braku rzeczywistej chêci uczestnictwa w spó³ce29.
Suma komandytowa na symbolicznym poziomie jest równie¿ sprzeczna z sam¹ natur¹ stosunku prawnego spó³ki komandytowej, w którym suma komandytowa pe³ni
wa¿k¹ rolê, okrelaj¹c¹ sam¹ istotê spó³ki30. Ostateczna ocena nale¿y jednak do
s¹du rejestrowego (art. 23 ust 1 ustawy o krajowym rejestrze s¹dowym31), który
bierze pod uwagê ca³okszta³t postanowieñ spó³ki, np. udzia³ komandytariusza
w zysku32. Wskazaæ jednak nale¿y, i¿ przy braku okrelenia wysokoci sumy komandytowej w ustawie pewne trudnoci bêdzie sprawiaæ wskazanie poziomu, po
22

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 749 ze zm.).
23 M. Spyra, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., Kodeks spó³ek..., s. 418.
24 M. Rodzynkiewicz, op. cit., s. 154.
25 A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialnoæ..., s. 206.
26 M. Spyra, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., Kodeks spó³ek..., s. 423.
27 M. Rodzynkiewicz, op. cit., s. 155; A. Kappes, Odpowiedzialnoæ komandytariusza..., s. 139.
28 J. Szwaja, I.B. Mika, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja (red.),
Kodeks spó³ek..., s. 887. Odmiennie J. P. Naworski, [w:] J. P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemi¹tkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do Kodeksu spó³ek handlowych, t. 1: Spó³ki osobowe, Warszawa 2001,
s. 267, który wskazuje, i¿ w takiej sytuacji sankcj¹ bêdzie nieograniczona odpowiedzialnoæ komandytariusza. Dla takiego stanowiska brak jednak podstawy prawnej.
29 M. Tarska, Zakres swobody umów w spó³kach handlowych, Warszawa 2012, s. 319.
30 A. Kappes, Odpowiedzialnoæ komandytariusza..., s. 139140.
31 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007
r., nr 168, poz. 1186 ze zm.).
32 W. Górecki, [w:] System Prawa Handlowego, t. 2A: S. W³odyka (red.), Prawo spó³ek handlowych, Warszawa 2007, s. 723.
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osi¹gniêciu którego suma komandytowa bêdzie mog³a byæ uznawana za w³aciw¹
i niemaj¹c¹ charakteru symbolicznego. S¹dy rejestrowe dopuszczaj¹ tworzenie i rejestrowanie spó³ek, które w umowie ustali³y sumê komandytow¹ na poziomie 1000 z³,
co delikatnie rzecz ujmuj¹c, nie jest sum¹ wygórowan¹, lecz nawet ni¿sz¹ ni¿ minimalne wynagrodzenie za pracê33.
Argument wywiedziony z przepisu art. 113 k.s.h., wysuwany na poparcie tezy
o zakazie okrelenia sumy komandytowej na symbolicznym poziomie, nie wydaje
siê przekonuj¹cy34. Ka¿da kwota przewy¿szaj¹ca wartoæ 1 gr (a nie jedynie kwota
posiadaj¹ca wartoæ  w zamyle chodzi najprawdopodobniej o realn¹ wartoæ)
mo¿e zostaæ obni¿ona do tej w³anie wartoci, któr¹ przy przedstawionej argumentacji nale¿a³oby uznaæ za minimaln¹. Niektórzy autorzy wskazuj¹, ¿e suma komandytowa nie pe³ni funkcji gwarancyjnej, a dla wierzycieli spó³ki istotna jest wartoæ
sumy sum komandytowych wszystkich komandytariuszy, gdy¿ dopiero ta ma znaczenie dla zaspokojenia nale¿noci wierzycieli35. W konsekwencji pojawi³a siê propozycja okrelenia sumy sum komandytowych w spó³ce komandytowej na poziomie
nie ni¿szym ni¿ próg wymagañ kapita³owych w przypadku spó³ki komandytowoakcyjnej, a wiêc na poziomie 50 000 z³ (art. 126 § 2 k.s.h.)36. Zapatrywanie takie nie
znajduje potwierdzenia w przepisie art. 105 pkt 5 k.s.h. Siêganie do regulacji innej
instytucji prawnej wydaje siê byæ b³êdne, zwa¿ywszy równie¿ na ich inne cele.
Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e brakuje kryterium, a przede wszystkim podstawy
prawnej (poza zapisami umowy spó³ki) wskazania komandytariusza, którego suma
komandytowa mia³aby zostaæ ustalona na wy¿szym poziomie.
W mojej ocenie na aprobatê zas³uguje pogl¹d, ¿e suma komandytowa nie mo¿e
zostaæ ustalona na symbolicznym poziomie. Nieuzasadnione wydaje siê byæ odwo³ywanie do zasady wolnoci kontraktowania oraz wskazywanie, i¿ wszystko, co nie
jest zabronione, jest dozwolone. Przepis art. 3531 k.c. zawiera bowiem ograniczenia
zasady swobody umów m.in. ze wzglêdu na naturê stosunku prawnego37. Ze stosunku spó³ki komandytowej wynika, ¿e odpowiedzialnoæ komandytariusza jest ograniczona, a nie wy³¹czona, co ma zmierzaæ do realnego zabezpieczenia roszczeñ wierzycieli spó³ki. Ponadto sposób odpowiedzialnoci wspólników za zobowi¹zania
spó³ki (odpowiedzialnoæ ograniczona) stanowi wyj¹tek od zasady odpowiedzialnoci nieograniczonej, a zatem nie powinno to byæ interpretowane w sposób rozszerzaj¹cy. Argument ten równie¿ zdaje siê przemawiaæ przeciwko dowolnoci ustalania
wysokoci sumy komandytowej, tj. na symbolicznym poziomie. Zgodnie z literal33

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za pracê
w 2015 r. z dnia 11 wrzenia 2014 r. (Dz. U. poz. 1220) stanowi, ¿e od 1 stycznia 2015 r. minimalne
wynagrodzenie za pracê wynosi 1750 z³.
34 J. Szwaja, I. B. Mika [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja (red.),
Kodeks spó³ek..., s. 887.
35 M. Spyra, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., Kodeks spó³ek..., s. 424.
36 A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialnoæ..., s. 206207.
37 A. Kappes, Spó³ka komandytowa, Warszawa 2014, s. 209.
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nym brzmieniem przepisu art. 105 pkt 5 k.s.h., suma komandytowa to zakres odpowiedzialnoci ka¿dego z komandytariuszy za zobowi¹zania spó³ki komandytowej.
Dotyczy ona odpowiedzialnoci poszczególnego komandytariusza, a nie wszystkich
³¹cznie. Dopiero w ramach odpowiedzialnoci solidarnej suma wszystkich sum komandytowych ma znaczenie. Ponadto ustalenie wysokoci sumy komandytowej na
symbolicznym poziomie de facto zwalnia³oby komandytariusza z odpowiedzialnoci
za zobowi¹zania spó³ki komandytowej38, co wydaje siê nie by³o celem ustawodawcy. Suma komandytowa ma s³u¿yæ uwiarygodnieniu zdolnoci kredytowej oraz zapewnieniu zaspokojenia wierzycieli39. Symboliczna kwota nie gwarantuje urzeczywistnienia tych celów.
Nie sposób w akcie rangi ustawowej wskazaæ konkretnej kwoty stanowi¹cej
minimaln¹ wartoæ sumy komandytowej. Niezasadne by³oby równie¿ uzale¿nianie
wysokoci sumy komandytowej od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci czy te¿ osi¹ganych dochodów. Rozstrzygniêcia takie by³yby nazbyt kazuistyczne i krêpuj¹ce swobodê przedsiêbiorczoci. Jednoczenie nie bez wp³ywu na omawiane kwestie s¹
zamierzenia maj¹ce zlikwidowaæ obligatoryjnoæ kapita³u zak³adowego w spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ i zast¹pienie go testem wyp³acalnoci40. Podnosi
siê bowiem, i¿ kapita³ zak³adowy nie przyznaje wierzycielom nale¿ytej ochrony
zaspokojenia nale¿noci41, za obni¿enie minimalnej wysokoci kapita³u zak³adowego zwiêkszy atrakcyjnoæ samej spó³ki wród inwestorów. Warto jednak zauwa¿yæ, i¿ obie instytucje maj¹ ró¿ne funkcje oraz s¹ wykorzystywane w ró¿nych typach
jednostek organizacyjnych. Suma komandytowa ma ograniczyæ odpowiedzialnoæ
komandytariusza, za jej okrelenie na stosunkowo wysokim poziomie poprawia
sytuacjê wierzyciela, zapewniaj¹c mu mo¿liwoæ zaspokojenia swojej wierzytelnoci z maj¹tku spó³ki lub z maj¹tku osobistego wspólnika. Pomimo wskazanych
rozbie¿noci w przedmiotowej kwestii, nie jest zasadne wskazywanie wysokoci
sumy komandytowej w ustawie. Rozstrzyganie tej kwestii pozostawiæ trzeba s¹dom
rejestrowym na etapie stosowania prawa przy dokonywaniu wpisu spó³ki do rejestru
przedsiêbiorców.
Okrelenie sumy komandytowej to przedmiotowo istotny (essentialia negotii)
element umowy spó³ki komandytowej42, w zwi¹zku z czym jego pominiêcie powo38

A. Kappes, Odpowiedzialnoæ komandytariusza..., s. 140.
J. Szwaja, I. B. Mika, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja (red.),
Kodeks spó³ek..., s. 888.
40 Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z 23 sierpnia 2013 r. o projekcie
za³o¿eñ projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spó³ek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
[online] <http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-23-sierpnia-2013-r-o-projekcie-zalozenprojektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks>; por. J. J. Ziêty, Czy konieczny jest demonta¿ struktury
maj¹tkowej spó³ki z o.o.?, Przegl¹d Prawa Handlowego 2011, nr 9, s. 47.
41 Por. A. Herbet, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A: S. So³tysiñski (red.), Prawo spó³ek
kapita³owych, Warszawa 2010, s. 196.
42 A. Kappes, Spó³ka komandytowa, s. 100; T. Szczurowski, [w:] Z. Jara (red.), Kodeks spó³ek
handlowych, Warszawa 2014, s. 371.
39
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duje niemo¿noæ zawarcia umowy. Niezasadny wydaje siê zatem pogl¹d, i¿ w przypadku braku wskazania w umowie spó³ki komandytowej sumy komandytowej domniemywaæ nale¿y, i¿ wspólnicy mieli zamiar okrelenia jej na poziomie odpowiadaj¹cym wielkoci wniesionego do wspó³ki wk³adu43. Nie wywo³uje natomiast
sporu kwestia wyra¿enia sumy komandytowej jako kwoty pieniê¿nej44. Pewne jest
to, ¿e suma komandytowa nie mo¿e zostaæ ustalona ani za pomoc¹ kryteriów opisowych, ani jakichkolwiek zmiennych wartoci i wysokoci45. Nie mo¿na jej równie¿
okreliæ w inny sposób, w tym poprzez ró¿nego rodzaju klauzule waloryzacyjne,
poniewa¿ takie sformu³owanie wprowadza³oby niepewnoæ odnonie do wysokoci
odpowiedzialnoci komandytariusza oraz koniecznoæ ci¹g³ego badania jej wysokoci, która to powinnoæ zosta³aby przerzucona na kontrahenta spó³ki. Doktryna dopuszcza sytuacjê zastrze¿enia w umowie spó³ki terminu, z nadejciem którego suma
komandytowa ulegnie obni¿eniu lub podwy¿szeniu do precyzyjnie okrelonej kwoty46 oraz wyst¹pienia okrelonego zdarzenia lub przes³anki wskazanej w umowie
spó³ki47. Zmiana taka nastêpuje wówczas bez obowi¹zku podejmowania dodatkowej uchwa³y przez wspólników.
Rozbie¿noci pojawiaj¹ siê ponadto co do waluty, w której mo¿e byæ wyra¿ona
suma komandytowa. Zgodnie z dominuj¹cym pogl¹dem doktryny, winna byæ oznaczona w walucie polskiej48, choæ w mojej ocenie nale¿y dopuciæ mo¿liwoæ jej
okrelenia w dowolnej walucie. Do przyjêcia tezy o obligatoryjnoci wyra¿enia
sumy komandytowej w walucie polskiej nie jest przekonuj¹cy argument wywodzony
z przepisu art. 9 ustawy o rachunkowoci49, wed³ug którego ksiêgi rachunkowe
prowadzi siê w walucie polskiej. W opinii A. Waliñskiej wszelkie dane, które nie s¹
wyra¿one w walucie polskiej, przed ich wprowadzeniem do ksi¹g musz¹ zostaæ
przeliczone na walutê polsk¹50. Taka interpretacja nie przekrela mo¿liwoci podania sumy komandytowej w walucie obcej. Przede wszystkim ustawa o rachunkowoci nie mo¿e oddzia³ywaæ na prawa wspólników wynikaj¹ce z k.s.h., tym bardziej ¿e
ten akt nie ogranicza wspomnianej kwestii. W zwi¹zku z tym nale¿y wnosiæ, ¿e
gdyby zamiarem ustawodawcy by³o oznaczenie sumy komandytowej wy³¹cznie
43 J. Szwaja, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1,
Warszawa 1994, s. 761.
44 A. Szumañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, s. 951, wprost wskazuje, i¿ suma komandytowa to kwota pieniê¿na.
45 A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialnoæ..., s. 206.
46 L. Moskwa, [w:] A. Koch, J. Napiera³a (red.), Prawo spó³ek handlowych. Podrêcznik akademicki, Warszawa 2011, s. 230.
47 M. Tarska, op. cit. s. 320.
48 L. Moskwa, [w:] A. Koch, J. Napiera³a (red.), Prawo spó³ek..., s. 229; M. Spyra, [w:] J. Bieniak,
M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., Kodeks spó³ek..., s. 423; odmiennie M. Rodzynkiewicz, op. cit.,
s. 154.
49 Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).
50 A. Waliñska, Komentarz do art. 9, [w:] E. Waliñska (red.), Ustawa o rachunkowoci. Komentarz, LEX 2013.
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w walucie polskiej, stosowny zapis zosta³by umieszczony w k.s.h., tak jak to zosta³o
uregulowane w odniesieniu do wysokoci kapita³u zak³adowego (art. 154 § 1 k.s.h.)
czy te¿ wartoci nominalnej udzia³u (art. 154 § 2 k.s.h.) w spó³ce z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹. Argumentem za wy³¹cznoci¹ waluty polskiej w odniesieniu do
sumy komandytowej nie jest równie¿ art. 358 k.c. Przepis ten, zmieniony w 2009 r.51,
pozostawia mo¿liwoæ wyboru waluty w zakresie wyra¿ania i wykonywania zobowi¹zañ w walutach obcych wynikaj¹cych z treci zobowi¹zania52. Warto równie¿
wskazaæ, i¿ wspólnikiem w spó³ce komandytowej mo¿e byæ osoba zagraniczna (por.
art. 13 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej53), a zatem koniecznoæ okrelania sumy komandytowej w walucie polskiej mo¿e przyczyniaæ siê do zmniejszenia jej atrakcyjnoci wród inwestorów. W sytuacji braku wyranego rozstrzygniêcia
tej materii w ustawie argument taki równie¿ nie powinien byæ bez wp³ywu na ujêcie
omawianej materii. Ponadto rozliczanie, a tym samym wyra¿anie stosownych kwot
w walutach obcych jest korzystniejsze ni¿ obliczanie w walucie polskiej, a to z uwagi
na ograniczenie ryzyka kursowego, co w praktyce wp³yn¹æ mo¿e korzystnie na
zwiêkszenie konkurencyjnoci tej formy wykonywania dzia³alnoci gospodarczej na
rynkach Unii Europejskiej54.
2.2. Wk³ad wniesiony przez wspólnika oraz zwrócony przez spó³kê
Podstawow¹ powinnoci¹ komandytariusza, z której nie mo¿e zostaæ zwolniony, jest wniesienie wk³adu55. Jego wartoæ ma istotny wp³yw na zakres osobistej
odpowiedzialnoci.
Zgodnie z przepisem art. 112 § 1 k.s.h. komandytariusz jest wolny od odpowiedzialnoci w granicach wartoci wk³adu wniesionego do spó³ki. Wartoæ wk³adu
wniesionego przez wspólnika ogranicza odpowiedzialnoæ maj¹tkiem osobistym komandytariusza a¿ do ca³kowitego jej wy³¹czenia w przypadku wniesienia wk³adu
o wartoci co najmniej równej wysokoci sumy komandytowej. Zdaniem SN przepis
art. 112 § 1 k.s.h. jest podstaw¹ uwolnienia komandytariusza od odpowiedzialnoci
przewidzianej w art. 111 k.s.h., jeli wartoæ wk³adu wniesionego przez tego¿ do
spó³ki jest równa wysokoci sumy komandytowej lub od niej wy¿sza56. Przyjmuje
siê, i¿ w tym ostatnim przypadku sytuacja komandytariusza upodabnia siê do sytuacji wspólnika spó³ki komandytowej, który nie ponosi odpowiedzialnoci za zobo51 Ustawa z dnia 23 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny oraz ustawy
 Prawo dewizowe (Dz. U. nr 228, poz. 1506) obowi¹zuje od dnia 24 stycznia 2009 r.
52 R. Morek, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2: Zobowi¹zania, Warszawa
2013, s. 104105.
53 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.,
nr 220, poz. 1807 ze zm.).
54 Zob. uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 23 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks
cywilny oraz ustawy  Prawo dewizowe, [onlin] <www.sejm.gov.pl> i <www.senat.gov.pl>.
55 M. Ciepiela, Status prawny gminy jako komandytariusza, Przegl¹d Prawa Handlowego 2001,
nr 4, s. 21.
56 Wyrok SN z dnia 12 marca 2008 r., I CSK 447/07, Lex nr 494140.
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wi¹zania spó³ki, a jedynie obarczony jest ryzykiem ekonomicznym wniesienia wk³adu i jego utraty w przypadku likwidacji spó³ki. W sytuacji, gdy wk³ad wniesiony do
spó³ki, jest równy sumie komandytowej lub od niej wy¿szy komandytariusz ponosi
ryzyko maj¹tkowe zaspokojenia siê wierzyciela z wk³adów, które wniós³ on do
spó³ki57. W tym ostatnim przypadku Andrzej Kidyba dopuszcza mo¿liwoæ domagania siê nadp³aty ponad wysokoæ sumy komandytowej58. Nie mo¿na zgodziæ siê
z takim pogl¹dem. Wniesiony wk³ad ma wp³yw na udzia³ w zysku spó³ki (art. 123
§ 1 k.s.h.), co ma sk³aniaæ komandytariuszy do ich wnoszenia ponad wysokoæ
sumy komandytowej. W zamian spó³ka uzyskuje maj¹tek, z którego nastêpnie zaspokajane mog¹ byæ zobowi¹zania wierzycieli.
Zatem komandytariusz odpowiada do kwoty równej sumie komandytowej jedynie w sytuacji, gdy nie wniós³ jakiegokolwiek wk³adu do spó³ki. W innych przypadkach jego odpowiedzialnoæ sprowadza siê do wysokoci ró¿nicy pomiêdzy wartoci¹ sumy komandytowej a wartoci¹ wk³adu rzeczywicie wniesionego. Innymi
s³owy, komandytariusz ponosi osobist¹ odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania spó³ki
w granicach ró¿nicy pomiêdzy wysokoci¹ sumy komandytowej a wartoci¹ wk³adu
rzeczywicie wniesionego do spó³ki. Wniesienie wk³adu równego co najmniej wysokoci sumy komandytowej ca³kowicie uwalnia komandytariusza od odpowiedzialnoci osobistej. Jak wskazuje Marcin Spyra, osobist¹ odpowiedzialnoæ komandytariusza przywraca jedynie uzyskanie korzyci, które naruszaj¹ pokrycie sumy
komandytowej59.
W kontekcie powy¿szych twierdzeñ wydaje siê, i¿ wniesienie wk³adu o wartoci symbolicznej mo¿e wiadczyæ o obejciu przepisu art. 3 k.s.h., który obliguje
wspólników do wniesienia wk³adu stanowi¹cego podstawowy element realizacji
wspólnego celu wspólników. Nie jest jednoczenie mo¿liwe osi¹gniêcie jakiegokolwiek celu za pomoc¹ symbolicznego wk³adu.
Zarówno wysokoæ sumy komandytowej, jak i wk³adów wnoszonych do spó³ki
mo¿e ulegaæ zmianom. Przepis art. 113 k.s.h. stanowi, i¿ obni¿enie sumy komandytowej nie wywiera skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelnoci powsta³y przed chwil¹ wpisania obni¿enia sumy komandytowej do rejestru, co oznacza, i¿ wpis ten ma charakter konstytutywny60. Natomiast w przypadku zwrotu
wk³adu w ca³oci albo w czêci odpowiedzialnoæ zostaje przywrócona w wysokoci
równej wartoci dokonanego zwrotu. Natomiast w przypadku uszczuplenia maj¹tku
spó³ki przez stratê, za zwrot wk³adu w stosunku do wierzycieli uwa¿a siê ka¿d¹
wyp³atê dokonan¹ przez spó³kê na rzecz komandytariusza przed uzupe³nieniem
wk³adu do pierwotnej wartoci okrelonej w umowie spó³ki. Dokonanie takich wyp³at nie wymaga jednak wpisu do rejestru.
57

A. Kidyba, [w:] K. Kruczalak (red.), Kodeks spó³ek handlowych..., s. 211.
A. Kidyba, Status prawny..., s. 149.
59 M. Spyra, [w:] J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski i in., Kodeks spó³ek..., s. 447.
60 M. Litwiñska-Werner, [w:] J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe, Warszawa
2012, s. 179.
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Wk³ady komandytariusza mog¹ przybraæ formê wk³adów pieniê¿nych i aportowych. W³asna praca lub us³ugi na rzecz spó³ki mog¹ stanowiæ przedmiot wk³adu
w sytuacji, gdy wk³ad pieniê¿ny i aportowy wniesiony przez komandytariusza osi¹gn¹³ wartoæ równ¹ co najmniej wartoci sumy komandytowej (art. 107 § 2 k.s.h.).
Wk³ad wnoszony przez komandytariusza do spó³ki powinien mieæ zdolnoæ aportow¹ i byæ wyceniony zgodnie z jego wartoci¹ rynkow¹61.
Na zakres osobistej odpowiedzialnoci komandytariusza wp³yw ma równie¿
zwrot wk³adu, który jest procesem odwrotnym do jego wniesienia. Tak jak wniesienie wk³adu zwalnia komandytariusza z odpowiedzialnoci osobistej, tak jego zwrot
przywraca j¹ o wartoæ zwróconego wk³adu. Podobny skutek wywiera dokonanie
wyp³aty na rzecz komandytariusza przed uzupe³nieniem wk³adu do jego wartoci
okrelonej w umowie spó³ki w sytuacji odnotowania przez spó³kê straty (art. 112 § 3
zd. 1 k.s.h.).

3. Nieograniczona odpowiedzialnoæ komandytariusza
(odpowiedzialnoæ szczególna)
Kodeks spó³ek handlowych wskazuje na sytuacje, po zaistnieniu których komandytariusz ponosi nieograniczon¹ odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania spó³ki. Katalog tych zdarzeñ jest szeroki62, dlatego w niniejszym opracowaniu zwrócono uwagê
na dwie maj¹ce zwi¹zek z bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ spó³ki, a mianowicie umieszczenie
nazwiska (nazwy) komandytariusza w firmie spó³ki oraz reprezentacji spó³ki przez
komandytariusza bez stosownego umocowania, z przekroczeniem jego zakresu lub
bez okazania stosownego dokumentu.
3.1. Zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spó³ki komandytowej
Przepis art. 127 § 4 zdanie 2 k.s.h. stanowi, ¿e nazwisko b¹d firma komandytariusza nie mog¹ byæ uwidocznione w firmie spó³ki komandytowej. Konsekwencj¹
z³amania zakazu nie jest jednak niewa¿noæ umowy spó³ki, a uchylenie przywileju
ograniczonej odpowiedzialnoci za zobowi¹zania spó³ki komandytowej. W zwi¹zku
z tym komandytariusz ponosi nieograniczon¹ odpowiedzialnoæ w sytuacji, gdy jego
nazwisko zosta³o zamieszczone w firmie spó³ki komandytowej. Poniewa¿ ustawa
nie wprowadza przes³anki zawinienia komandytariusza we wprowadzeniu jego danych do firmy spó³ki, odpowiada w ten sposób równie¿ w sytuacji, gdy jego nazwisko znalaz³o siê przypadkowo w firmie spó³ki komandytowej63. Ponadto zaostrzona
61

L. Moskwa, Stosunek zewnêtrzny spó³ki komandytowej w wietle przepisów kodeksu handlowego i kodeksu spó³ek handlowych (studium materialnoprawne), Poznañ 2000, s. 210; M. Rodzynkiewicz, op. cit., s. 160 postuluje pos³ugiwanie siê w takiej sytuacji wartoci¹ nominaln¹ wk³adu.
62 Katalog tych sytuacji wskazuje A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2012, s. 309310.
63 M. Litwiñska-Werner, [w:] J. Okolski, M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe, s. 181.
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odpowiedzialnoæ bêdzie mia³a miejsce, gdy nazwisko (nazwa) komandytariusza
w firmie spó³ki komandytowej umieszczono w sposób bezprawny, a to z uwagi na
ochronê interesów wierzycieli przed ochron¹ praw wspólników, szczególnie w sytuacji ich biernoci w tej materii64. Odpowiedzialnoci¹ nieograniczon¹ objête bêd¹
zobowi¹zania powsta³e w okresie, w którym nazwisko (nazwa) komandytariusza
widnia³o w firmie spó³ki komandytowej.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e umowa spó³ki komandytowej dla swej wa¿noci wymaga
formy aktu notarialnego. Zatem w sytuacji, gdy wol¹ wspólników jest konstrukcja
firmy spó³ki z naruszeniem przepisu art. 104 § 4 zd. 1 k.s.h., notariusz ma obowi¹zek pouczenia o konsekwencjach umieszczenia nazwiska komandytariusza w firmie
spó³ki komandytowej. Nie ma on jednak uprawnieñ do odmowy sporz¹dzenia takiej
umowy. Ponadto s¹d rejestrowy winien zwróciæ na tê okolicznoæ uwagê komandytariusza i dopiero po nieuwzglêdnieniu tej sugestii spó³ka winna zostaæ zarejestrowana pod tak obran¹ firm¹. S¹d rejestrowy nie mo¿e w takiej sytuacji odmówiæ
zarejestrowania spó³ki w rejestrze65.
Bez w¹tpienia zamieszczenie nazwiska komandytariusza w firmie spó³ki komandytowej jest sytuacj¹ niekorzystn¹ dla komandytariusza i wydaje siê, ¿e nie
wpisuje siê w cel spó³ki komandytowej, dlatego nale¿y przypuszczaæ, i¿ taki kazus
w praktyce bêdzie wyj¹tkiem.
3.2. Wadliwe dzia³anie komandytariusza w zakresie reprezentacji spó³ki
Z przepisu art. 118 § 1 k.s.h. wyk³adanego a contrario wynika zasada ogólna,
w myl której komandytariusz nie jest uprawniony do reprezentowania spó³ki jako
jej przedstawiciel ustawowy. Kompetencjê tak¹ posiada jedynie z woli komplementariuszy na podstawie udzielonego mu pe³nomocnictwa. Konieczne jest, aby komandytariusz dzia³a³ w granicach umocowania po wczeniejszym okazaniu udzielonego
mu pe³nomocnictwa. Ma to zapewniæ kontrahentom spó³ki bezpieczeñstwo dokonywanych czynnoci prawnych, a jednoczenie ³¹czy odpowiedzialnoæ za zobowi¹zania z zakresem uprawnieñ wspólnika. Wspólnik ponosz¹cy ograniczon¹ odpowiedzialnoæ nie powinien mieæ kompetencji do dowolnego, niekontrolowanego
zaci¹gania zobowi¹zañ. Nieujawnienie pe³nomocnictwa, dzia³anie z jego przekroczeniem lub w ogóle bez upowa¿nienia nak³ada na wspólnika odpowiedzialnoæ za
skutki zaci¹gniêtego w ten sposób zobowi¹zania. Ponosi on równie¿ odpowiedzialnoæ nieograniczon¹ za zaci¹gniêty przez niego d³ug spó³ki, gdy w ogóle nie ujawni³
swojego pe³nomocnictwa, a tym samym kontrahent nie wie, ¿e pe³ni on w spó³ce
rolê komandytariusza, maj¹c przewiadczenie, ¿e jest wspólnikiem aktywnym66.
W sytuacji dokonywania czynnoci prawnej przy braku ujawnienia faktu wystêpowania w charakterze pe³nomocnika czynnoæ ta wywiera skutek pomiêdzy podmio64
65
66

A. Szumañski, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 16, s. 954.
L. Moskwa, [w:] A. Koch, J. Napiera³a (red.), Prawo spó³ek..., s. 233.
A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialnoæ..., s. 198.
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tem dokonuj¹cym przedmiotowej czynnoci (komandytariuszem) a jego kontrahentem67. A zatem za wykonanie umowy (zobowi¹zania) wobec osoby trzeciej odpowiadaæ bêdzie komandytariusz na zasadach ogólnych68.
Ujawnienie pe³nomocnictwa musi byæ wyrane, przez co nale¿y rozumieæ jego
okazanie, wylegitymowanie siê nim. Odmienny pogl¹d przedstawiaj¹ Janusz Szwaja
i Iwona B. Mika, którzy dopuszczaj¹ ujawnienie pe³nomocnictwa w formie dorozumianej, byleby z niej wynika³o, ¿e komandytariusz dzia³a jako pe³nomocnik69. Pogl¹d ten nie jest przekonuj¹cy z uwagi na literalne brzmienie przepisu nakazuj¹cego
aktywne dzia³anie zmierzaj¹ce do ujawnienia dokumentu, a nie np. powo³ywanie siê
na niego.
Warto nadmieniæ, i¿ przepis art. 118 § 2 k.s.h. dotyczy równie¿ prokury. Wydaje
siê, i¿ w odniesieniu do prokurenta, który podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiêbiorców, rygor ten nie powinien mieæ zastosowania. Brzmienie kodeksu spó³ek handlowych nie wprowadza tutaj jednak wy³¹czenia, dlatego uznaæ nale¿y, i¿ równie¿
prokurent ma obwi¹zek wykazania roli, w której wystêpuje. Za s³uszn¹ zatem uznaæ
nale¿y wypowied Andrzeja Kidyby, który stwierdza, i¿ sankcja ta oderwana jest od
zasad rejestrowych70. Nadto wskazuje siê, i¿ art. 118 § 2 k.s.h. stanowi wyj¹tek od
wynikaj¹cego z ustawy o krajowym rejestrze s¹dowym domniemania powszechnej
znajomoci wpisu71. Odpowiedzialnoæ za tego typu niew³aciwe zachowanie komandytariusza w zakresie reprezentacji dotyczy jedynie tych czynnoci, przy dokonywaniu których komandytariusz na dope³ni³ ci¹¿¹cych na nim rygorów72. Nie rozci¹ga siê zatem generalnie na wszystkie zobowi¹zania.

Podsumowanie
Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ spó³kê komandytow¹ sporód innych spó³ek handlowych
jest wystêpowanie dwóch istotnie ró¿ni¹cych siê kategorii wspólników. Pozycja
komandytariusza w spó³ce jest w pewnym sensie ograniczona. Przede wszystkim nie
67

M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-44910, t. 1,
Warszawa 2011, s. 460. Odmiennie SN w wyroku z dnia 12 kwietnia 1973 r., III CRN 77/73, OSNC
1974, nr 2, poz. 31, w którym stwierdzi³, ¿e w sytuacji, gdy pe³nomocnik nie powiadomi osoby, z któr¹
zawiera umowê, ¿e dzia³a jako pe³nomocnik, umowa nie dochodzi do skutku, gdy¿ brak w takiej sytuacji
zgody co do osoby drugiego kontrahenta.
68 J. Szwaja, I. B. Mika, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja (red.),
Kodeks spó³ek..., s. 926.
69 Ibidem, s. 925.
70 A. Kidyba, [w:] K. Kruczalak (red.), Kodeks spó³ek handlowych..., s. 231. Odmiennie S. Kowalski, Rozszerzona odpowiedzialnoæ komandytariusza za zobowi¹zania spó³ki komandytowej, Monitor
Prawniczy 2003, nr 5, s. 205.
71 J. Szwaja, I. B. Mika, [w:] S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja (red.),
Kodeks spó³ek..., s. 926.
72 A. Witosz, Niew³aciwa reprezentacja spó³ek komandytowej i komandytowo-akcyjnej, Radca
Prawny 2007, nr 1, s. 52.
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przys³uguje mu prawo prowadzenia spraw spó³ki (chyba ¿e umowa spó³ki stanowi
inaczej) i jej reprezentacji (chyba ¿e udzielono mu pe³nomocnictwa). Ponadto odpowiedzialnoæ komandytariusza  osobista, subsydiarna i solidarna  jest co do zasady ograniczona. Komandytariusz, ponosz¹c ograniczon¹ odpowiedzialnoæ, nie ma
ex lege wp³ywu na funkcjonowanie spó³ki. Z za³o¿enia jest on dostarczycielem
kapita³u. Ma on jednak gwarancjê ograniczonej odpowiedzialnoci, z której mo¿e
siê zwolniæ wnosz¹c wk³ad.
Dla wyznaczenia zakresu ograniczonej odpowiedzialnoci istotne znaczenie ma
suma komandytowa. St¹d nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e jej wysokoæ nie mo¿e
byæ okrelona na dowolnie niskim poziomie, tj. nie mo¿e mieæ wymiaru symbolicznego. Argumenty dla poparcia powy¿szej tezy przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Przy czym podkreliæ nale¿y, ¿e wyznaczenie konkretnej wysokoci sumy
komandytowej jest z jednej strony niemo¿liwe, z drugiej niecelowe. Rozstrzygniêcie takie by³oby nazbyt formalistyczne i arbitralne. Ocena konkretnej sytuacji
powinna byæ pozostawiona s¹dowi, który winien badaæ realia zachodz¹ce w konkretnej sytuacji.
Wspólnicy, przyjmuj¹c okrelon¹ pozycjê w spó³ce komandytowej, decyduj¹ siê
na pe³nion¹ w niej rolê oraz przys³uguj¹ce prawa i obowi¹zki. Brak mo¿liwoci
wywierania decyduj¹cego wp³ywu na funkcjonowanie spó³ki ustawodawca rekompensuje ograniczonym zakresem odpowiedzialnoci. Za s³uszne zatem uznaæ nale¿y
przedstawione sytuacje rozszerzonej odpowiedzialnoci komandytariusza, gdy¿ bior¹ one w ochronê kontrahentów spó³ki, a jednoczenie wymuszaj¹ na wspólnikach
wzmo¿on¹ dba³oæ i skrupulatnoæ w podejmowanych dzia³aniach73.
Praktyka pokazuje, i¿ spó³ka komandytowa jest form¹ organizacyjnoprawn¹
wykonywania dzia³alnoci gospodarczej zyskuj¹c¹ na atrakcyjnoci, o czym wiadczy liczba zarejestrowanych spó³ek od 763 w 2003 r. poprzez 3737 w 2008 r. do
11 806 na dzieñ 30 czerwca 2013 r.74 Brak jest danych na temat motywów wyboru
tej formy wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, jednak przypuszczaæ nale¿y, i¿
sposób odpowiedzialnoci za zobowi¹zania, jeli nawet nie ma kluczowego znaczenia, to na pewno nie jest bez znaczenia. Wzrost liczby spó³ek komandytowych
w obrocie wiadczy o dostrze¿eniu atrakcyjnoci ograniczonego sposobu odpowiedzialnoci komandytariuszy za zobowi¹zania spó³ki, co pozwala przypuszczaæ, i¿
liczba ta bêdzie stale wzrastaæ.
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Por. ibidem, s. 57.
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Summary
Liability limited partnership  select issues
Key words: limited partner, specific partnership amount, limited liability, unlimited liability, limited
liability partnership.

The liability of a limited partnership is a personal responsibility that is limited
(in principle), subsidiary, and in solidarity. A limited partnership is deprived of the
right of representation and prosecutions, and therefore is called a hidden accomplice.
To determine the scope of the liability of a limited partnership it is essential to
discuss the maximum amount for which a limited partner is liable (opting to exclude
the possibility to determine this amount at a low level). The main arguments are the
aim pursued (credit credibility, ensuring satisfaction of creditors) and the assumption
of a limited partnership structure  namely the limitation of liability of a limited
partner and not de facto exclusion. In terms of the currency in which the specific
partnership amount can be expressed, it must be assumed that it is possible to
determine this in any currency.
Limiting the specific partnership amount of a limited liability partner is a rule
for which the legislature provides exceptions. This paper presents the unlimited
liability of a limited partner according to the ongoing activities of corporate situations.
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Rozstrzygniêcie Ministra Sprawiedliwoci w sprawach
wpisu na listy adwokatów i radców prawnych*
Wprowadzenie
W polskim systemie prawnym jedn¹ z podstawowych zasad postêpowania administracyjnego jest zasada dwuinstancyjnoci1. Nie ma ona jednak charakteru bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego. Jednym z wyj¹tków jest postêpowanie w sprawie wpisu
na listê adwokatów oraz postêpowanie w sprawie wpisu na listê radców prawnych,
gdzie obok dwuinstancyjnego postêpowania administracyjnego przed organami samorz¹du zawodowego, zainteresowanemu przys³uguje prawo odwo³ania od uchwa³y
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej2 (odpowiednio od uchwa³y Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych3) do Ministra Sprawiedliwoci, zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
Charakter prawny rozstrzygniêcia podejmowanego w tym trybie przez Ministra
Sprawiedliwoci, które w dalszej czêci artyku³u bêdzie okrelane jako decyzja nadzorcza, wzbudzi³ w¹tpliwoci w orzecznictwie. Dotycz¹ one szczególnie mo¿liwoci
wydania decyzji nadzorczej rozstrzygaj¹cej sprawê co do istoty, a wiêc dokonania
lub zarz¹dzenia wpisu na listê adwokatów (odpowiednio radców prawnych). Ze
wzglêdu na podobny charakter regulacji zawodów adwokata i radcy prawnego
w dalszej czêci rozwa¿ania bêd¹ prowadzone w odniesieniu do zawodu adwokata,
choæ wnioski i analizy maj¹ zastosowanie do obydwu zawodów.
* Artyku³ powsta³ w ramach projektu finansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS5/01507.
1 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2011, s. 84.
2 Zob. art. 68 ust. 6a ustawy z dnia 26 maja 1982 r.  Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r.,
nr 146, poz. 1188 ze zm.)  dalej jako pr. adw.
3 Zob. art. 31 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r., nr 10,
poz. 65 ze zm.)  dalej jako u.r.p.
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Artyku³ ma na celu krytyczn¹ analizê argumentacji Naczelnego S¹du Administracyjnego, przedstawion¹ w uchwale ograniczaj¹cej prawo Ministra Sprawiedliwoci do zastosowania art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. w sprawach dotycz¹cych wpisu na listê
adwokatów i listê radców prawnych4. Podstaw¹ tej argumentacji jest przyjêcie, ¿e
w kontekcie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP uprawnienia samorz¹du adwokackiego do
dokonywania wpisu na listê adwokatów maj¹ charakter wy³¹czny, w zwi¹zku
z czym zastosowanie przepisów k.p.a. do decyzji nadzorczej Ministra Sprawiedliwoci, w zakresie naruszaj¹cym to uprawnienie, stanowi bezprawne ograniczenie samodzielnoci samorz¹du adwokackiego.
Stanowisko Naczelnego S¹du Administracyjnego opiera siê na za³o¿eniu, ¿e
art. 17 ust. 1 Konstytucji RP przewiduje zestaw okrelonych uprawnieñ zwi¹zanych
z regulacj¹ dostêpu do zawodu przez samorz¹dy zawodowe, nak³adaj¹c tym samym
na ustawodawcê okrelone ograniczenia. W kontekcie orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego dotycz¹cego regulacji zawodów zaufania publicznego za³o¿enie
takie mo¿e jednak budziæ w¹tpliwoci. Artyku³ przedstawia pogl¹d, ¿e na gruncie
obowi¹zuj¹cego prawa ustawodawca mo¿na przyznaæ Ministrowi Sprawiedliwoci
uprawnienia nadzorcze wzglêdem organów samorz¹du zawodowego, w tym równie¿
uprawnienie do wydania decyzji nadzorczej rozstrzygaj¹cej sprawê co do istoty,
z zastrze¿eniem, ¿e zakres prowadzonych rozwa¿eñ nie obejmuje oceny celowoci
takiego rozwi¹zania.

Regulacja dostêpu do zawodu adwokata
W literaturze i orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego adwokat jest uznawany za zawód zaufania publicznego. Bior¹c pod uwagê art. 17 ust. 1 Konstytucji RP,
ustawodawca zdecydowa³ siê powierzyæ pieczê nad wykonywaniem zawodu adwokata samorz¹dowi zawodowemu, co obejmuje równie¿ regulacjê dostêpu do zawodu. W obecnym stanie prawnym ustawa okrela kryteria, które musz¹ byæ kumulatywnie spe³nione przez kandydatów do zawodu, w tym podlegaj¹ce uznaniowej
ocenie kryterium nieskazitelnego charakteru oraz rêkojmi prawid³owego wykonywania zawodu. Przes³ank¹ uzyskania uprawnieñ zawodowych jest wpis na listê adwokatów, który nastêpuje na podstawie uchwa³y okrêgowej rady adwokackiej (organ
I instancji), od której s³u¿y odwo³anie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
(organ II instancji).
Obok zwyk³ego dwuinstancyjnego postêpowania administracyjnego, art. 68
pr. adw. wprowadza jednak rozwi¹zania szczególne, w³aciwe wy³¹cznie postêpowaniu w przedmiocie wpisu na listê adwokatów. Pierwszym takim rozwi¹zaniem
jest przyznanie zainteresowanemu uprawnienia do wniesienia odwo³ania od uchwa³y
4 Uchwa³a NSA z 25 marca 2013 r., II GPS 1/13, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl> dalej:
uchwa³a NSA.
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Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do Ministra Sprawiedliwoci, co w orzecznictwie zosta³o uznane za wprowadzenie trzeciej instancji postêpowania administracyjnego5. Za tak¹ interpretacj¹ przes¹dza sposób wprowadzenia kontroli s¹dowoadministracyjnej nad decyzj¹ w przedmiocie wpisu na listê adwokatów  skarga do
s¹du administracyjnego s³u¿y zainteresowanemu oraz Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej od decyzji nadzorczej Ministra Sprawiedliwoci. Drugim szczególnym
rozwi¹zaniem jest przyjêcie, ¿e wpis na listê adwokatów uwa¿a siê za dokonany,
dopiero gdy Minister Sprawiedliwoci nie wniesie sprzeciwu w terminie 30 dni od
dnia dorêczenia mu uchwa³y okrêgowej rady adwokackiej. Funkcjonuj¹cy model
regulacji dostêpu do zawodu, w tym równie¿ uprawnienia Ministra Sprawiedliwoci
zosta³y ukszta³towane w pierwotnym brzemieniu ustawy z 1983 r. Sprawy wpisu na
listê adwokatów by³y rozstrzygane w dwuinstancyjnym postêpowaniu przed organami samorz¹du zawodowego, jednak dodatkowo od ostatecznej decyzji odmawiaj¹cej
wpisu na listê adwokatów zainteresowany móg³ wnieæ odwo³anie do Ministra Sprawiedliwoci. Warto zwróciæ uwagê, ¿e obecne brzmienie przepisu zosta³o wprowadzone ju¿ pod rz¹dami Konstytucji RP z 1997 r.6, co w³aciwie polega³o na utrzymaniu dotychczasowych rozwi¹zañ. Pod wp³ywem orzecznictwa Trybuna³u
Konstytucyjnego stwierdzaj¹cego niezgodnoæ z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP czêci
przepisów Prawa o adwokaturze w brzmieniu wynikaj¹cym z nowelizacji z lat 2005
i 2007 ustawodawca zdecydowa³ siê na usuniêcie z ustawy niektórych kompetencji
nadzorczych, w tym uprawnienia Ministra Sprawiedliwoci do rozpatrywania odwo³añ od ka¿dej uchwa³y Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, pozostawiaj¹c jednak art. 68 ust. 6a7. W tym kontekcie nale¿y odrzuciæ argument, ¿e obecny zakres
uprawnieñ nadzorczych Ministra Sprawiedliwoci zosta³ ukszta³towany w innych
realiach ustrojowych. Prawid³owym wnioskiem jest raczej stwierdzenie, ¿e obecna
procedura odwo³awcza od decyzji w przedmiocie wpisu na listê adwokatów, obejmuj¹ca decyzjê nadzorcz¹ Ministra Sprawiedliwoci, jest wiadom¹ decyzj¹ ustawodawcy, podjêt¹ z uwzglêdnieniem orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego interpretuj¹cego zakres samodzielnoci samorz¹dów zawodowych wynikaj¹cy z art. 17
ust. 1 Konstytucji RP.

Charakter prawny decyzji nadzorczej podejmowanej
przez Ministra Sprawiedliwoci
Uchwa³a NSA w³aciwie nie kwestionuje, ¿e ustawodawca mia³ prawo do przyznania Ministrowi Sprawiedliwoci uprawnienia do wydawania decyzji nadzor5

Zob. uchwa³a NSA z 30 padziernika 2007 r., II GPS 3/07.
Zob. art. 1 pkt 56 ustawy z 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy  Prawo o adwokaturze
i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 80, poz. 540).
7 Zob. wyroki TK z dnia 19 kwietnia 2006 r. (K 6/06), 8 listopada 2006 r. (K 30/06) i 26 marca
2008 r. (K 4/07), warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e zgodnoæ art. 46 ust. 2 pr. adw. z art. 17 ust.
1 Konstytucji RP nie by³a przedmiotem analizy Trybuna³u.
6
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czych. Jej istot¹ jest natomiast ograniczenie zakresu rozstrzygniêæ, które mog¹ byæ
podjête w ramach decyzji nadzorczej. W zwi¹zku z tym nale¿y odpowiedzieæ na
pytanie, jaki charakter prawny ma postêpowanie prowadzone przed Ministrem Sprawiedliwoci oraz wydawana przez niego decyzja nadzorcza, a tak¿e w jakim zakresie nale¿y do niej stosowaæ przepisy k.p.a. W³aciwie nie ulega w¹tpliwoci, ¿e art.
68 ust. 6a pr. adw. zawiera odes³anie do k.p.a., choæ zarówno w orzecznictwie SN,
jak i NSA przyjmuje siê, ¿e nie jest to zwyk³e postêpowanie administracyjne, ale
postêpowanie nadzorcze, do którego nale¿y stosowaæ zasady procedury administracyjnej8. W konsekwencji nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e decyzja nadzorcza powinna wype³niaæ normy k.p.a. co do treci i formy, choæ w uchwale NSA zwrócono równie¿
uwagê, ¿e odes³anie to odnosi siê bezporednio wy³¹cznie do z³o¿onego wniosku.
Istot¹ analizowanego problemu jest ustalenie, czy decyzja nadzorcza Ministra
Sprawiedliwoci w przedmiocie wpisu na listê adwokatów:
1) jest rozstrzygniêciem, do którego nale¿y stosowaæ przepisy k.p.a. dotycz¹ce
odwo³ania, co oznacza w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa mo¿liwoæ merytorycznego rozstrzygniêcia sprawy;
2) jest rozstrzygniêciem, do którego nale¿y stosowaæ tylko czêæ przepisów
k.p.a., co oznacza w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa mo¿liwoæ podjêcia
wy³¹cznie rozstrzygniêcia kasacyjnego.
W literaturze problem ten by³ kilkukrotnie podnoszony, w tym zw³aszcza na
³amach czasopism wydawanych przez samorz¹dy zawodowe adwokatów i radców
prawnych. Dominuje pogl¹d, ¿e Minister Sprawiedliwoci mo¿e podj¹æ wy³¹cznie
rozstrzygniêcie kasacyjne, a g³ównym argumentem jest niedopuszczalnoæ wkraczania w dzia³alnoæ samorz¹du adwokackiego9.
Zak³adaj¹c, ¿e przepisy k.p.a. zastosujemy nie tylko do samego odwo³ania, ale
równie¿ do decyzji nadzorczej, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e Minister Sprawiedliwoci
dzia³a jako organ odwo³awczy, który na podstawie art. 138 k.p.a. mo¿e wydaæ
decyzjê, w której:
 utrzymuje w mocy zaskar¿on¹ decyzjê albo
 uchyla zaskar¿on¹ decyzjê w ca³oci albo w czêci i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy albo uchylaj¹c tê decyzjê  umarza postêpowanie pierwszej instancji w ca³oci lub w czêci, albo
 uchyla zaskar¿on¹ decyzjê w ca³oci i przekazuje sprawê do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta zosta³a wydana z naruszeniem przepisów postêpowania, a konieczny do wyjanienia zakres sprawy ma
istotny wp³yw na jej rozstrzygniêcie, albo
 umarza postêpowanie odwo³awcze, gdy postêpowanie sta³o siê bezprzedmiotowe.
8

Zob. wyrok NSA z dnia 24 listopada 2010 r., II GSK 782/09 oraz wyrok SN z dnia 24 maja
2013 r., V CSK 314/12, LEX nr 1381039.
9 Zob. E. Chustecka, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 czerwca 2011 r., II GSK 240/11, Radca
Prawny 2013, nr 1, s. 18; A. Gnacikowska, Nadzór a niezale¿noæ. Czy adwokatom potrzebna jest
trzecia instancja?, Palestra 2013, nr 1112, s. 51.
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Kluczowe znaczenie ma sytuacja, w której rozstrzygniêcie podejmowane przez
Ministra Sprawiedliwoci bêdzie niezgodne z rozstrzygniêciem organu II instancji,
tzn. gdy Minister Sprawiedliwoci uzna, ¿e rozstrzygniêcie to ra¿¹co narusza przepisy prawa materialnego lub procesowego, wzglêdnie uzna, ¿e dokonana wyk³adnia
przepisów by³a niew³aciwa. W takiej sytuacji, w przypadku przekazania sprawy do
ponownego rozpatrzenia okrêgowej radzie adwokackiej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a.,
Minister Sprawiedliwoci powinien wskazaæ, jakie okolicznoci nale¿y wzi¹æ pod
uwagê przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.
Decyzja nadzorcza Ministra Sprawiedliwoci, choæ koñczy postêpowanie administracyjne, to podlega zaskar¿eniu w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym. Skarga do s¹du administracyjnego przys³uguje zarówno zainteresowanemu, jak i organom samorz¹du zawodowego (Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Prezydium
Krajowej Rady Radców Prawnych). Rozwi¹zanie to przypomina inne typowe rodki
nadzoru przyznane Ministrowi Sprawiedliwoci, które mog¹ byæ przez niego stosowane z w³asnej inicjatywy, jak prawo wniesienia sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej od uchwa³y okrêgowej rady adwokackiej na listê adwokatów (art. 69a
pr. adw.).
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na praktyczny wymiar prezentowanego problemu. W latach 20092012 na podstawie art. 68 ust. 6a pr. adw. zosta³o wydanych 89
decyzji nadzorczych (tab. 1), z których Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
zaskar¿y³o 12, co stanowi 13,5%. Znacznie czêciej skargê od decyzji nadzorczej
Ministra Sprawiedliwoci wnosi³y osoby ubiegaj¹ce siê o wpis na listê adwokatów.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie w przewa¿aj¹cej liczbie spraw oddali³ skargê  wed³ug Ministerstwa Sprawiedliwoci orzeczenia uchylaj¹ce decyzjê
nadzorcz¹ Ministra Sprawiedliwoci lub umarzaj¹ce postêpowanie stanowi³y 15%
wszystkich rozpoznawanych spraw.
Tabela 1

Decyzje nadzorcze Ministra Sprawiedliwoci
Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

Liczba odwo³añ wniesionych na podstawie art. 68 ust 6a pr. adw.
do Ministra Sprawiedliwoci

58

13

11

7

Liczba skarg wniesionych przez Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej

3

3

4

2

Liczba skarg wniesionych przez osoby ubiegaj¹ce siê o wpisie
ma listê adwokatów

14

7

6

2

Liczba spraw, w których Wojewódzki S¹d Administracyjny
uchyli³ decyzjê Ministra Sprawiedliwoci / umorzy³
postêpowanie

4/1

4/0

2/0

b.d.

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji publicznej uzyskanej 9 czerwca 2014 r. z Ministerstwa Sprawiedliwoci (DZP-III-061-12/14/4).
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Ewolucja orzecznictwa s¹dowego dotycz¹cego wpisu
na listê adwokatów
W orzecznictwie NSA dotycz¹cym decyzji nadzorczej Ministra Sprawiedliwoci przez wiele lat wykszta³ci³a siê spójna linia orzecznicza, zgodnie z któr¹ Minister
Sprawiedliwoci jest organem odwo³awczym i w postêpowaniu odwo³awczym korzysta z wszystkich kompetencji okrelonych w art. 138 k.p.a., przy czym mo¿e
tak¿e podejmowaæ rozstrzygniêcia merytoryczne. NSA stwierdzi³, ¿e w prawie adwokackim nie ma ¿adnego przepisu prawnego, który by wy³¹cza³ stosowanie
w postêpowaniu odwo³awczym, o którym mowa w art. 68 ust. 6a pr. adw., którekolwiek z rozstrzygniêæ wymienionych w art. 138 k.p.a.10
W orzecznictwie NSA zosta³a wykszta³cona ca³a linia orzecznictwa wskazuj¹ca, ¿e wydaj¹c decyzjê nadzorcz¹, Minister Sprawiedliwoci dzia³a jako organ odwo³awczy, a do wniesienia odwo³ania i wydania decyzji nadzorczej nale¿y stosowaæ
przepisy k.p.a. Ze wzglêdu na brak szczególnych przepisów w prawie adwokackim,
które ogranicza³yby zastosowanie k.p.a. w tym zakresie, NSA przyj¹³, ¿e Minister
Sprawiedliwoci w przypadku wniesienia odwo³ania rozpatruje sprawê tak jak ka¿dy organ odwo³awczy w postêpowaniu administracyjnym11.
W ostatnich latach w orzecznictwie NSA pojawi³a siê jednak koncepcja odmienna, zgodnie z któr¹ Minister Sprawiedliwoci, rozpatruj¹c odwo³anie od
uchwa³y Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wpisu na listê adwokatów,
mo¿e dzia³aæ wy³¹cznie jako organ kasacyjny12. W uzasadnieniu NSA odwo³a³ siê
do orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego13, przyjmuj¹c ¿e z istoty [...] samorz¹du zawodowego wynika, ¿e nie jest dopuszczalna jakakolwiek ingerencja w sferê
jego niezale¿noci w oparciu o wyinterpretowany a contrario brak prawnego zakazu
takiej ingerencji albo te¿ w oparciu o przepis formu³uj¹cy jedynie ogóln¹ zasadê
nadzoru. NSA przyj¹³, ¿e decyzja nadzorcza Ministra Sprawiedliwoci jest podejmowana w ramach szczególnego postêpowania nadzorczego, do którego k.p.a. ma
zastosowanie tylko w ograniczonym stopniu. Dodatkowo NSA wskazuje, ¿e z art. 68
ust. 6a pr. adw. nie wynika, ¿e organ nadzoru posiada kompetencje takie jak organ
wy¿szego stopnia w stosunku do podporz¹dkowanego mu organu I instancji,
a postêpowaniem nadzorczym tylko w bardzo ograniczonym zakresie rz¹dz¹ regu³y
dotycz¹ce postêpowania administracyjnego14. Takie stanowisko jest trudne do pogodzenia z literalnym brzmieniem art. 68 ust. 6a, z którego wynika, ¿e odwo³anie
s³u¿y zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego, co raczej wyklucza
mo¿liwoæ stosowania k.p.a. w ograniczonym zakresie.
10

Wyrok NSA z 10 czerwca 2011 r., II GSK 240/11.
Wyrok NSA z 26 czerwca 2012 r., II GSK 1512/11; uchwa³a NSA z 30 padziernika 2007 r.,
II GPS 3/07.
12 Pogl¹d taki zosta³ wyra¿ony w zdaniu odrêbnym do wyroku NSA z 8 listopada 2006 r., II GSK
182/06; zob. te¿ wyrok NSA z 22 sierpnia 2012 r., II GSK 1779/11.
13 Zob. wyroki TK z 1 grudnia 2009 r., K 4/08 i 15 stycznia 2009 r., K 45/07.
14 Zob. wyrok NSA z 22 sierpnia 2012 r., II GSK 1779/11.
11
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Koncepcja ta znalaz³a podsumowanie w uchwale NSA, w której jako uzasadnienie wskazano przede wszystkim okolicznoci zwi¹zane z charakterem samorz¹du
zawodowego oraz dopuszczalnymi rodkami nadzoru. W szczególnoci NSA przyj¹³,
¿e podstaw¹ do ograniczenia kompetencji Ministra Sprawiedliwoci do wydawania
decyzji nadzorczej rozstrzygaj¹cej sprawê co do istoty jest art. 17 ust. 1 Konstytucji
RP, daj¹cy samorz¹dom zawodowym gwarancje niezale¿noci oraz ograniczaj¹cy zakres kompetencji organów nadzorczych. W innym orzeczeniu NSA potwierdzi³, ¿e
art. 68 ust. 6a pr. adw. nie daje Ministrowi Sprawiedliwoci prawa do przejmowania
zadañ samorz¹du zawodowego, a w¹tpliwoci przy wyk³adni przepisów dotycz¹cych nadzoru powinny byæ interpretowane na rzecz poszanowania samodzielnoci
korporacyjnych15. W analizowanych orzeczeniach NSA s¹ zawarte szczegó³owe
rozwa¿ania dotycz¹ce zakresu samodzielnoci organów samorz¹du zawodowego,
natomiast brakuje szerszej refleksji na temat ochrony wolnoci obywatelskich
i ochrony jednostki.

Status samorz¹du zawodowego i zakres rodków nadzoru
Uzasadnienie uchwa³y NSA jest w du¿ym stopniu oparte na analizie orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego i wskazuje, ¿e samorz¹dy zawodowe adwokatów
i radców prawnych w ramach sprawowania pieczy nad wykonywaniem zawodu
maj¹ kompetencje do podejmowania decyzji w przedmiocie przyznania uprawnieñ
zawodowych. W konsekwencji wobec braku przepisu szczegó³owego upowa¿niaj¹cego Ministra Sprawiedliwoci do merytorycznego wkraczania w zakres kompetencji podmiotu zdecentralizowanego, ze wzglêdu na ochronê samodzielnoci samorz¹du zawodowego, NSA uzna³o, ¿e decyzja nadzorcza Ministra Sprawiedliwoci
nie mo¿e stanowiæ rozstrzygniêcia sprawy co do istoty. Stanowisko to znajduje
uzasadnienie w doktrynie prawa administracyjnego, w której samorz¹d zawodowy
jest powszechnie uznawany za formê decentralizacji rzeczowej16.
Zarówno orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹ce art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, jak i przepisy stanowione przez ustawodawcê okrelaj¹ce zakres zadañ i kompetencji samorz¹du zawodowego oraz uprawnienia organów administracji rz¹dowej
zwi¹zane w procedurach przyznawania uprawnieñ do wykonywania zawodu uleg³y w
ostatnich latach znacz¹cej ewolucji. W przypadku zawodu adwokata jest to istotne
zw³aszcza w kwestii oceny kompetencji, które ustawodawca przyzna³ Ministrowi
Sprawiedliwoci, ograniczaj¹c tym samym kompetencje organów samorz¹dowych17.
15

Wyrok NSA w Warszawie z 13 lutego 2014 r., II GSK 1833/12.
T. Rabska, Podstawowe pojêcia organizacji administracji, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, J. Starociak (red)., Wroc³aw  Warszawa  Gdañsk  Kraków 1977, s. 345; M. Stahl, Inne
podmioty administruj¹ce, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6, R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Podmioty administruj¹ce, Warszawa 2013, s. 508.
17 Zob. M. Tabernacka, Zakres wykonywania zadañ publicznych przez organy samorz¹du zawodowego, Wroc³aw 2007, s. 188200. Autorka analizuje zakres nadzoru, który przys³uguje organom
16
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W pierwszej kolejnoci nale¿y przypomnieæ stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego sformu³owane w zwi¹zku z kontrowersyjn¹ reform¹ naboru do zawodów
prawniczych przeprowadzon¹ w latach 20052006, w którym Trybuna³ stwierdzi³,
¿e konsekwentnie stoi na stanowisku, i¿ kwestia naboru do zawodów prawniczych
jest kwesti¹ publiczn¹ i jako taka podlega regulacji ustawowej. Realizacja dyspozycji ustawowych winna zatem spoczywaæ w gestii w³aciwych organów pañstwowych, w tym  odpowiedzialnego przed Sejmem  Ministra Sprawiedliwoci18.
Analizuj¹c dzia³ania podejmowane przez ustawodawcê w póniejszym okresie, nale¿y zw³aszcza zwróciæ uwagê na przyznanie Ministrowi Sprawiedliwoci dominuj¹cego wp³ywu na przebieg i ocenê egzaminu adwokackiego i radcowskiego, co
wczeniej by³o uznawane za tradycyjny przyk³ad sprawowania pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu19. Choæ reformom tym zarzucono niezgodnoæ z Konstytucj¹ RP, to ze wzglêdu na zagwarantowanie organom samorz¹du zawodowego
prawa do uczestniczenia w dzia³aniach zwi¹zanych z okrelaniem zakresu egzaminu, a tak¿e prawa do uczestniczenia w sprawdzaniu umiejêtnoci niezbêdnych do
wykonywania zawodu, Trybuna³ w kolejnych orzeczeniach potwierdzi³, ¿e rozwi¹zania te s¹ zgodne z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP20. Punktem wyjcia by³o przyjêcie,
¿e art. 17 ust. Konstytucji RP nie formu³uje prawa do samorz¹du zawodowego,
a jedynie stwarza tak¹ mo¿liwoæ ustawodawcy, pozostawiaj¹c mu daleko id¹c¹
swobodê. Konsekwencj¹ utworzenia samorz¹du zawodowego jest obowi¹zek przekazania mu sprawowania pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu, zastrzegaj¹c jednak przy tym, ¿e dbanie o nale¿yte wykonywanie zawodu zaufania publicznego jest zadaniem pañstwa. Na tej podstawie Trybuna³ przyj¹³, ¿e zadanie to mo¿e
byæ przekazane na zasadzie decentralizacji samorz¹dowi zawodowemu w ca³oci
lub w czêci, a zakres i stopieñ decentralizacji zale¿y od decyzji ustawodawcy.
Analizuj¹c model egzaminów zawodowych ukszta³towany ustaw¹ z 20 lutego
2009 r., Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e decyduj¹c siê na ustanowienie samorz¹du zawodowego, ustawodawca powinien zapewniæ organom samorz¹du zawodowego adekwatny udzia³ w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu zawodowego
(merytoryczne przygotowanie, ocena wyników, postêpowanie odwo³awcze). Bior¹c
administracji rz¹dowej nad organami samorz¹du zawodowego, wskazuj¹c ¿e nie mo¿e on polegaæ na
przejmowaniu przez organ nadzorczy kompetencji organu samorz¹dowego. W kontekcie przedstawionego w dalszej czêci artyku³u orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego trudno jednak uznaæ, ¿e art. 17
ust. 1 Konstytucji RP ogranicza ustawodawcê w zakresie kszta³towania kompetencji nadzorczych Ministra Sprawiedliwoci.
18 Wyrok TK z 19 kwietnia 2006 r., K 6/06, OTK-A 2006, nr 4, poz. 45.
19 Zob. D. Sypniewski, Ewolucja dostêpu do zawodów zaufania publicznego w Polsce a rozwój
swobody wiadczenia us³ug w Unii Europejskiej, [w:] J. S³ugocki (red.), Dziesiêæ lat polskich dowiadczeñ w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, Wroc³aw 2014, s. 344. Zob. art. 77a,
art. 78 ust. 4, art. 78 ust. 89, art. 78 ust. 15 pr. adw.; zmiany te zosta³y wprowadzone ustaw¹ z 20
lutego 2009 r. o zmianie ustawy  Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy
 Prawo o notariacie (Dz. U. nr 37, poz. 286).
20 Zob. wyroki TK z: 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99; 7 marca 2012 r.,
sygn. K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25; 12 lutego 2013, K 6/12, OTK 2013, nr 2, poz. 16.
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pod uwagê uprawnienia przyznane samorz¹dowi zawodowemu i jego przedstawicielom, zapewniaj¹ce wp³yw na (1) opracowanie pytañ testowych i zadañ na egzamin
adwokacki, (2) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu adwokackiego, (3) ocenê wyników egzaminu adwokackiego, (4) rozpatrywanie odwo³añ od uchwa³y komisji egzaminacyjnych w przedmiocie wyniku egzaminu adwokackiego, Trybuna³
uzna³, ¿e ustawodawca zapewni³ odpowiedni wp³yw samorz¹du zawodowego na
treæ i przebieg egzaminu adwokackiego, a tym samym potwierdzi³ prawo ustawodawcy do ustalenia modelu dostêpu do zawodów prawniczych, w którym g³ówn¹
rolê odgrywa Minister Sprawiedliwoci, jako ¿e uprawnienia organów samorz¹du
zawodowego maj¹ charakter partycypacyjny i nie mo¿na ich uznaæ za typowe wykonywanie w³adztwa publicznoprawnego.
Podobne uzasadnienie znalaz³o siê równie¿ we wczeniejszym wyroku, dotycz¹cym zgodnoci art. 74 ust. 4 oraz art. 74d ustawy z 14 lutego 1991 r.  Prawo
o notariacie21 z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w którym wprost stwierdzono, ¿e brak
ustnej czêci egzaminu jest wiadomym wyborem prawodawcy22.
Przedstawiona linia orzecznicza Trybuna³u Konstytucyjnego pokazuje, ¿e traktowanie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP jako wzorca w procesie kontroli zgodnoci
ustaw okrelaj¹cych zadania i kompetencje organów samorz¹dów zawodowych
utworzonych dla zawodów zaufania publicznego, a tak¿e skorelowane z nimi
uprawnienia nadzorcze organów administracji rz¹dowej wymagaj¹ zachowania
ostro¿noci. Z drugiej strony Trybuna³ konsekwentnie wskazuje, ¿e okrelenie zadañ
i kompetencji organów samorz¹du zawodowego, a tak¿e okrelenie jego relacji wzglêdem organów administracji rz¹dowej jest zadaniem nale¿¹cym do ustawodawcy.

Wnioski
W kontekcie prowadzonych rozwa¿eñ trudno przychyliæ siê do argumentacji,
¿e dokonuj¹c wyk³adni art. 68 ust. 6a pr. adw., nale¿y wzi¹æ pod uwagê ochronê
interesu samorz¹du zawodowego. Decyzje wydawane przez okrêgowe rady adwokackie maj¹ co do zasady charakter zwi¹zany, jednak w niektórych przypadkach
wydawana jest równie¿ ocena o charakterze merytorycznym. Jako przyk³ad mo¿na
wskazaæ stwierdzenie, czy kandydat do zawodu posiada nieskazitelny charakter
i daje rêkojmiê nale¿ytego wykonywania zawodu (art. 65 ust. 1 pr. adw.), a tak¿e czy
kandydat spe³nia przes³anki do wpisu na listê adwokack¹ bez wymogu odbycia
aplikacji adwokackiej i z³o¿enia egzaminu adwokackiego (zw³aszcza art. 66 ust. pkt
4 lit. b i c oraz pkt 5 lit. b i c). Decyzja nadzorcza Ministra Sprawiedliwoci
rozstrzygaj¹ca sprawê co do istoty bêdzie dotyczy³a przede wszystkim przypadków,
w których decyzja wydana przez organ samorz¹du zawodowego jest niezgodna
21
22

Dz. U. z 2008 r., nr 189, poz. 1158 ze zm. w wersji obowi¹zuj¹cej od 25 marca 2009 r.
Zob. wyrok TK z 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99, pkt. 4.2. uzasadnienia.
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z prawem, choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e decyzji bêdzie zarzucona niew³aciwa
wyk³adnia przepisów prawa. W ka¿dej sytuacji decyzja nadzorcza mo¿e byæ jednak
wydana tylko w sytuacji, kiedy osoba ubiegaj¹ca siê o wpis na listê adwokatów
z³o¿y odwo³anie inicjuj¹ce postêpowanie. Decyzjê nadzorcz¹ nale¿y wiêc uznaæ za
rodek prawny s³u¿¹cy ochronie praw i wolnoci obywateli, w tym w szczególnoci
wolnoci wykonywania zawodu.
Ograniczenie kompetencji Ministra Sprawiedliwoci w takich przypadkach poprzez wy³¹czenie uprawnienia do uchylenia uchwa³y i podjêcia rozstrzygniêcia co
do istoty sprawy nie mo¿e byæ uzasadnione sam¹ ide¹ samorz¹dnoci adwokatury
w zakresie sprawowania pieczy nad zawodem zaufania publicznego. Ustawodawca,
decyduj¹c siê na utworzenie samorz¹du zawodowego i powierzenie mu wykonywania zadañ publicznych, powinien mieæ mo¿liwoæ zapewnienia odpowiedniego nadzoru, który zapewni ochronê interesu publicznego w sytuacji, gdy organy samorz¹du
adwokackiego bêd¹ przedk³ada³y interes grupy zawodowej nad interes publiczny.
Decyzja nadzorcza Ministra Sprawiedliwoci nie jest podejmowana z urzêdu, tylko
w toku postêpowania administracyjnego po wniesieniu odwo³ania przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o wpis na listê adwokatów. W tym kontekcie decyzja nadzorcza jest
instrumentem ochrony interesu jednostkowego. Dodatkowo organy samorz¹du adwokackiego maj¹ prawo do zaskar¿enia decyzji nadzorczej do wojewódzkiego s¹du
administracyjnego.

Summary
The decision of the Minister of Justice concerning entry into registers
of attorneys and legal counsels
Key words: decentralization, professionals self-government, right to appeal, supervision, lawyers.

Right to appeal is one of the most important principles of Polish administrative
proceedings. One of the exceptions is the procedure of admission into polish bar that
besides two instance proceeding operated by professionals self-government includes additional appeal to Minister of Justice. The decision, which is taken in this
special procedure and hereinafter is referred as supervisory decision, has raised
some doubts in administrative case law. According to prevailing opinion assuming
that Polish bar has constitutionally guaranteed independence, the decision cannot
give admission to the candidate. The paper claims, that the legislator is not limited to
grant some supervisory rights to Minister of Justice, so that the supervision decision
should be recognized as an additional appeal remedy and Administrative Procedure
Act should be applied. The scope of paper includes analysis of Constitutional Tribunal and administrative courts cases as well as the statistical data concerning the
procedure.
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Obowi¹zek udostêpniania informacji przez spó³ki
samorz¹dowe pos³om i senatorom na podstawie art. 19
ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora
Uprawnienia pos³a i senatora reguluje ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora1. Wród tych uprawnieñ szczególn¹ rolê odgrywaj¹ te
wskazane w art. 19 i 20 powy¿szej ustawy2. Pierwszy z nich daje mo¿liwoæ uzyskania przez pos³a lub senatora informacji i materia³ów, a tak¿e wstêpu do pomieszczeñ, w których te materia³y siê znajduj¹ oraz wgl¹du w dzia³alnoæ wymienionych
w tym przepisie podmiotów3. Drugi z kolei przepis stanowi podstawê prawn¹ tzw.
interwencji poselskiej lub senatorskiej. W ramach tego trybu pose³ lub senator ma
prawo uzyskaæ informacje i wyjanienia dotycz¹ce sprawy, w której podejmuje in1

Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 7, poz. 29 ze zm.  dalej: u.w.m.p.s.
Szerzej na temat uprawnieñ pos³ów i senatorów wynikaj¹ce z art. 20 ust. 1 u.w.m.p.s.:
M. Polednik, Interwencja poselska z art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora,
Przegl¹d Sejmowy 2010, nr 3, s. 201 i n.
3 Ustawodawca na potrzeby u.w.m.p.s. nie definiuje pojêæ: informacja, materia³ czy wgl¹d
w dzia³alnoæ wymienionych w tym przepisie podmiotów. S³owom tym nale¿y wiêc zasadniczo przypisywaæ znaczenie powszechnie przyjête. Zob.: J. Mordwi³ko, Prawo pos³a do zapoznania siê z tekstem
postanowienia prokuratury o umorzeniu postêpowania wraz z uzasadnieniem, [w:] J. Mordwi³ko, P. Chybalski, W. Odrow¹¿-Sypniewski, R. Tymiñski (red.), Status pos³a, cz. I: Wybór ekspertyz prawnych do
art. 124 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221,
poz. 2199, ze zm.), Warszawa 2007, s. 387. Pose³ lub senator ma zatem prawo za¿¹dania od kierownika
danej jednostki stosownych informacji, okazania dokumentów, a tak¿e umo¿liwienia zapoznania siê
z prowadzon¹ przez dany podmiot dzia³alnoci¹. Jednak zakres korzystania z uprawnieñ nie powinien
ingerowaæ w zarz¹dzanie podmiotem. Pose³ i senator nie ma równie¿ prawa do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji czy pracach organów danego podmiotu. Zob.: J. Mordwi³ko, W sprawie interpretacji
art. 19 ustawy o obowi¹zkach i prawach pos³ów i senatorów, Ekspertyzy i Opinie Prawne 1996,
nr 1(19), s. 39; idem, Uczestnictwo pos³a jako obserwatora w czasie posiedzeñ komisji konkursowej
wy³aniaj¹cej kandydata na dyrektora przedsiêbiorstwa, którego organem za³o¿ycielskim jest organ
administracji rz¹dowej, [w:] Status pos³a..., s. 405; P. Kocielny, Opinia prawna na temat poselskich
uprawnieñ z art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora wobec spó³ek z udzia³em
Skarbu Pañstwa, Zeszyty Prawnicze BAS 2012, nr 4, s. 209215.
2
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terwencjê. To w³anie ten pierwszy przepis w zakresie jego stosowania do spó³ek
samorz¹dowych bêdzie przedmiotem analizy w dalszej czêci artyku³u.
Problem w stosowaniu art. 19 ust. 1 u.w.m.p.s. w odniesieniu do podmiotów
samorz¹dowych sprowadza siê do interpretacji zwrotu przedsiêbiorstwo samorz¹dowe4. Zadanie to jest o tyle utrudnione, ¿e przepis ten nie by³ nowelizowany od
pocz¹tku uchwalenia ustawy, mimo ¿e w miêdzyczasie zmianie uleg³o wiele innych
przepisów  szczególnie tych, które okrelaj¹ formy organizacyjne, w jakich jednostki samorz¹du terytorialnego mog¹ wykonywaæ swoje zadania (tj. samorz¹dowe
zak³ady bud¿etowe, spó³ki kapita³owe)5. Co wiêcej, ustawodawca na potrzeby tej
regulacji nie stworzy³ definicji pojêcia przedsiêbiorstwo samorz¹dowe.
Wskazany problem zosta³ dostrze¿ony w praktyce wykonywania przez pos³ów
i senatorów uprawnieñ wynikaj¹cych z art. 19 u.w.m.p.s.6 Jednak dostêpne opinie,
4

W treci art. 19 ust. 1 u.w.m.p.s. ustawodawca pos³u¿y³ siê równie¿ pojêciem zak³adu samorz¹dowego, co w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów równie¿ mo¿e budziæ zastrze¿enia. Przepisy ustawy
z 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) wród
form, w jakich mog¹ funkcjonowaæ, wymienia samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy (art. 15 § 1 tym samym
ustawodawca odchodzi od dotychczasowej praktyki legislacyjnej wskazywania na okrelania w nazwie
samorz¹dowy, powiatowy, wojewódzki na rzecz ogólnej nazwy samorz¹dowy zak³ad bud¿etowy) oraz jednostkê bud¿etow¹  odpowiednio gminn¹ powiatow¹ lub wojewódzk¹ (art. 12 § 1 i 2).
Obowi¹zuj¹ca wczeniej ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (wersja pierwotna:
Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104) wród form organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych wymienia³a jednostki bud¿etowe odpowiednio gminne, powiatowe wojewódzkie (art. 19, art. 21
ust. 1 pkt 2), zak³ady bud¿etowe gminne, powiatowe, wojewódzkie (art. 24 i 25 ust. 1 pkt 2). Równie¿
w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014) przepisy
wymienia³y jednostki bud¿etowe odpowiednio gminne, powiatowe, wojewódzkie (art. 18 ust. 3 pkt 2),
tudzie¿ zak³ady bud¿etowe odpowiednio gminne, powiatowe wojewódzkie (art. 19 ust. 2 pkt 2).
W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r.  Prawo bud¿etowe tak¿e wskazywano na zak³ady bud¿etowe
i jednostki bud¿etowe (art. 16 ust. 2 w zw. z 17 ust. 1). W u.w.m.p.s. ju¿ w wersji pierwotnej pos³ugiwano siê jedynie pojêciem zak³adu samorz¹dowego. Wydaje siê zatem, ¿e w dacie uchwalania przepisów
ich treæ nie odpowiada³a pojêciom przyjêtym w innych aktach normatywnych. Nie funkcjonowa³y tam
bowiem zak³ady samorz¹dowe, lecz zak³ady bud¿etowe. Tym samym zasadne jest pytanie, czy by³o
to przeoczenie, czy wiadomy zabieg legislacyjny, pozostawiaj¹cy kwestie rozstrzygniêcia zakresu znaczeniowego podmiotom stosowania prawa.
5 Formy, w jakich jednostki samorz¹du terytorialnego (dalej jako j.s.t.) mog¹ realizowaæ gospodarkê komunaln¹ zarówno w sferze u¿ytecznoci publicznej, jak i poza t¹ sfer¹, reguluj¹ ustawy samorz¹dowe (ustawa z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.
1591 ze zm.  dalej: u.s.g.; ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym, tekst jedn.: Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.  dalej: u.s.p.; ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.  dalej: u.s.w.), a tak¿e ustawa z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236  dalej: u.g.k.).
Szerzej o zakresie form, w jakich j.s.t. mog¹ realizowaæ zadania w³asne, zob.: M. Szyd³o, Ustawa
o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 177 i 178; J.J. Ziêty, Ustawa o gospodarce
komunalnej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 40 i n.
6 Na potrzebê nowelizacji przepisów wskazywa³a I. Galiñskia-R¹czy, Ocena sprawy przedstawionej w pimie Prezesa Zarz¹du Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli spó³ka z o.o. skierowanym do Prezydium Sejmu (udostêpnienia przez Spó³kê dokumentów pos³owi Józefowi G³owie),
[w:] Status pos³a..., s. 455460. W opinii tej wskazano, ¿e intencj¹ ustawodawcy by³ dostêp pos³ów do
informacji i materia³ów odnosz¹cych siê tylko do tych przedsiêbiorstw samorz¹dowych (w tym spó³ek
z o.o.), w których gmina ma w danym podmiocie 100% udzia³ albo udzia³ wiêkszociowy.
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pos³uguj¹c siê wyk³adni¹ celowociow¹ i funkcjonaln¹, nak³adaj¹ obowi¹zek ujawnienia informacji na szeroki kr¹g podmiotów samorz¹dowych, w tym na jednoosobowe spó³ki jednostek samorz¹du terytorialnego7. Jednak nawet osoby przyjmuj¹ce
takie stanowisko podnosz¹ zastrze¿enia co do zgodnoci jego treci z Konstytucj¹
RP8. Nale¿y jednoczenie pamiêtaæ, ¿e samo wyznaczenie zakresu znaczenia pojêcia przedsiêbiorstwo samorz¹dowe nie przes¹dza o koniecznoci udostêpniania
ka¿dej informacji, jak¹ przedsiêbiorstwo posiada. Prawo pos³a czy senatora podlega
ograniczeniom wskazanym w art. 19 ust. 1 u.w.m.p.s. Podmiot zobowi¹zany nie ma
obowi¹zku spe³nienia ¿¹dania, je¿eli dane te obejmuj¹ dostêpu do tajemnicy handlowej i bankowej9. Jednoczenie zasady i tryb udostêpniania pos³om i senatorom
informacji niejawnych okrelaj¹ przepisy o ochronie informacji niejawnych10.

1. Przedsiêbiorstwo w obrocie cywilnoprawnym
Pojêciem przedsiêbiorstwo ustawodawca pos³uguje siê w wielu przepisach
prawnych, a w obrocie cywilnoprawnym a¿ w trzech znaczeniach: podmiotowym,
przedmiotowym i funkcjonalnym11. Ujêcie podmiotowe oznacza po prostu podmiot
7 Zob.: I. Galiñska-R¹czy, Ocena sprawy..., s. 456461; J.M. Karolczak, Opinia prawna dotycz¹ca
uzyskania przez pos³a informacji i otrzymania dokumentów od spó³ki komunalnej, BAS-WAL-2107/13.
8 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Konstytucja RP zosta³a uchwalona i wesz³a w ¿ycie póniej ni¿ u.w.m.p.s.
W¹tpliwoci te podnosi J. Mordwi³ko (Uczestnictwo..., s. 405). Autor ten wskazuje, ¿e: problemem jest
jednak nie tylko zderzanie siê przepisów art. 19 i 20 ustawy z zasadami Konstytucji, ale daleko id¹ca
zmiana infrastruktury organizacyjnej i materialnej aparatu administracyjno-gospodarczego, która w powa¿nym stopniu komplikuje rozczytanie zakresu pojêæ i instytucji przywo³anych w art. 19 i 20 ustawy
 idem, Opinia prawna na temat dostêpu pos³a do protoko³u kontroli i wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli, opinia BAS z 22 grudnia 2011 r. Z kolei w innej swojej opinii wskazuje na koniecznoæ
wstrzemiêliwoci w wykonywaniu przez pos³ów uprawnieñ zapisanych w art. 19, w szczególnoci
prawa do wgl¹du w dzia³alnoæ  idem, Interpretacja art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu
pos³a senatora w zwi¹zku z nieuzyskaniem przez pos³a informacji od Komendanta Policji Miasta
Sto³ecznego Warszawy, [w:] Status pos³a..., s. 363364; tak¿e P. Kocielny, op. cit., s. 209215.
9 I. Galiñska-R¹czy, Zakres dostêpu do informacji przys³uguj¹cych pos³om wobec organów samorz¹du terytorialnego w kontekcie dostêpu do informacji okrelonego ustawami o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, o dostêpie do informacji publicznej i o zamówieniach publicznych, [w:] Status
pos³a..., s. 420424.
10 Szerzej zob. P. Kocielny, op. cit., s. 209215
11 Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2009, s. 125; A. Kidyba, Dyrektor
jako organ przedsiêbiorstwa pañstwowego, Warszawa 1993, s. 13 i n.; M. Litwiñska, Pojêcie przedsiêbiorstwa w prawie cywilnym i handlowym. Przedsiêbiorstwo jako przedmiot obrotu, Przegl¹d Prawa
Handlowego 1993, nr 1, s. 8 i n.; P. Pe³czyñski, Charakter prawny przedsiêbiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym, Rejent 1998, nr 1, s. 71 i n. J. Wid³o, Zakres stosowania art. 526 k.c. w odniesieniu
do przepisów o zbyciu przedsiêbiorstwa, Przegl¹d Prawa Handlowego 1996, nr 1, s. 25 i n. Natomiast
W.J. Katner wskaza³, ¿e na gruncie prawnym wystêpowa³o dot¹d trojakie rozumienie terminu przedsiêbiorstwo: podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonalne, a w wyniku dalszych zmian ustawodawczych jest
nawet czwarte rozumienie, tzn. przedmiotowo-funkcjonalne. W. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, M. Safjan (red.), Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2012, s. 1223.
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bêd¹cy przedsiêbiorc¹12. Warto zauwa¿yæ, ¿e w ustawodawstwie rzadko spotykamy
ten termin na okrelenie danego podmiotu. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia
w odniesieniu do przedsiêbiorstw pañstwowych oraz przedsiêbiorstw komunalnych13. Z kolei ujêcie funkcjonalne okrela przedsiêbiorstwo jako zorganizowan¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ opart¹ na pewnym maj¹tku i umiejêtnociach14. Takie rozumienie odnosi siê do przedsiêbiorstw energetycznych czy wodoci¹gowych. Tradycyjne
ujêcie przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym znajdujemy w art. 551 k.c.
Zgodnie z tym przepisem przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej15. W doktrynie problematyczne okazuje siê wskazanie charakteru
prawnego przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym16. Jednak w znaczeniu
przedmiotowym przedsiêbiorstwo jest w³asnoci¹ okrelonego podmiotu prawa, tj.
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej wyposa¿onej w podmiotowoæ prawn¹17. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e dla funkcjonowania podmiotu nie zawsze
jest konieczne prowadzenie przedsiêbiorstwa, np. spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ mo¿e trwaæ nawet, je¿eli nie posiada przedsiêbiorstwa w rozumieniu
art. 551 k.c.18

12

S. W³odyka, Prawo gospodarcze. Zarys systemu. Czêæ cywilna, t. 1, Warszawa 1981, s. 112114.
D. Kostecka, Komercjalizacja przedsiêbiorstwa pañstwowego, Wroc³aw 2006, s. 55. Autorka
ta wskazuje, ¿e pojêcie przedsiêbiorstwa w znaczeniu przedmiotowym zosta³o u¿yte w art. 229 k.c.
i 40 k.c.
14 Zob.: W.J. Katner, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Czêæ ogólna. Komentarz
do art. 551 k.c., Lex 2009.
15 Do uznania zorganizowanego zespo³u sk³adników niematerialnych i materialnych za przedsiêbiorstwo nie jest konieczne, aby by³ on elementem prowadzonej czynnie dzia³alnoci gospodarczej, ale
aby by³ zdolny do jej realizacji. G. Bieniek, Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiêbiorstw pañstwowych wed³ug ustawy z 30 sierpnia 1996 r., Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne 1997, nr 11, s. 20.
16 Zob.: P. Pe³czyñski, op. cit., s. 71 i n.; Z. Gawlik, Oddanie przedsiêbiorstwa do odp³atnego
korzystania w celu prywatyzacji, Przemyl 2005, s. 65 i n.; J. Wid³o, Przedsiêbiorstwo w wietle zmian
kodeksu cywilnego, Monitor Prawniczy 2004, nr 1, s. 10; R. Stroiñski, Przedsiêbiorstwo. Charakter
prawny oraz zbycie w prawie amerykañskim, francuskim i polskim, Warszawa 2003; G. Tracz, F. Zoll,
Przew³aszczenie na zabezpieczenie. Praktyka  konstrukcja  dopuszczalnoæ  przedmiot, Kraków
1996, s. 161.
17 Niekiedy zwi¹zek ten jest tak silny, ¿e trudno rozgraniczyæ mienie przedsiêbiorstwa od mienia dysponenta. E. Norek, Przedsiêbiorstwo jako przedmiot obrotu gospodarczego, Warszawa 1997,
s. 2223.
18 W doktrynie wskazuje siê, ¿e przedsiêbiorstwo stanowi przedmiot (jeden, samodzielny, odrêbny), w stosunku do którego jego dysponentowi przys³uguje bezwzglêdne prawo podmiotowe o charakterze maj¹tkowym. Tak ujmowane prawo wchodzi w sk³ad mienia (art. 44 k.c.) i stanowi w³asnoæ
w sensie zarówno konstytucyjnym, jak i ekonomicznym. Z. Gawlik, Kodeks..., Lex 2010; M. Bednarek,
Przedsiêbiorstwo jako przedmiot czynnoci prawnych  spory doktrynalne z perspektywy praktyki obrotu, Studia Prawnicze 2009, z. 3, s. 47.
13

Obowi¹zek udostêpniania informacji przez spó³ki samorz¹dowe pos³om i senatorom...

101

2. Przedsiêbiorstwo w ustawach samorz¹dowych
2.1. Pojêcie przedsiêbiorstwa w ustawie o samorz¹dzie gminnym
Ustawa o samorz¹dzie gminnym pos³uguje siê pojêciem przedsiêbiorstwa w art. 43,
który wymienia sk³adniki mienia komunalnego19. W jej obecnym brzmieniu mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do poszczególnych gmin i ich zwi¹zków oraz mienie innych gminnych osób prawnych20, w tym
przedsiêbiorstw. Jedyn¹ ró¿nic¹ pomiêdzy pierwotn¹ treci¹ art. 43 u.s.g. a obecnym
jego brzmieniem jest zast¹pienie wyra¿enia inne komunalne osoby prawne okreleniem inne gminne osoby prawne21. Wymieniaj¹c przedsiêbiorstwo w sferze
gminnych osób prawnych, ustawodawca odró¿nia tê kategoriê podmiotów od innych
osób prawnych, tj. np. gminnych spó³ek kapita³owych lub samorz¹dowych instytucji
kultury. By³o to zatem dzia³anie zamierzone i celowe.
W doktrynie pojêcie przedsiêbiorstwo u¿yte w treci art. 43 u.s.g. uto¿samia
siê z przedsiêbiorstwem komunalnym, tj. przedsiêbiorstwem pañstwowym, które
gminy przejê³y w drodze komunalizacji mienia pañstwowego22. Niestety, zgodnie
z ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, przedsiêbiorstwa
komunalne mia³y zostaæ, w oparciu o art. 14 tej ustawy z dniem 1 lipca 1997 r.,
przekszta³cone w jednoosobowe spó³ki prawa handlowego. W przypadku, gdy rada
gminy nie podjê³a uchwa³y w sprawie wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiêbiorstwa komunalnego lub decyzji o jego prywatyzacji, to zgodnie z art. 14 u.s.g.
przedsiêbiorstwa te mia³y przekszta³caæ siê z mocy prawa w spó³ki23.
19 Odnonie do nabycia przez gminy mienia komunalnego zob. te¿: D. Domaradzki, Przejêcie
przez gminy mienia pañstwowego, Acta Uniwersytetu Wroc³awskiego  Prawo 2000, nr 267; T. Dybowski, Mienie komunalne, Samorz¹d Terytorialny 1991, nr 12; J. Ignatowicz, Mienie komunalne
 zagadnienia podstawowe, [w:] Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony rodowiska, Katowice 1992;
W.J. Katner, Mienie komunalne jako podstawa dzia³alnoci gospodarczej samorz¹du terytorialnego,
Acta Universitatit Lodziensis. Folia Iuridica 1993, nr 57; Z. Czernik, Nabycie mienia komunalnego
z mocy prawa, Lublin 2000.
20 Problem z zakresem pojêcia gminne osoby prawne jest przedmiotem dyskusji doktrynalnych.
Szerzej por.: Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Problem dopuszczalnoci dzia³alnoci gospodarczej
samorz¹du terytorialnego, Rejent 1994, nr 5; T. Dybowski, op. cit., s. 8; C. Banasiñski, M. Kulesza
i D. Szafrañski, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Warszawa 1997, s. 52 i n.; K. Bandarzewski, Komentarz do ustawy o samorz¹dzie gminnym, Warszawa 2007, str. 422423; A. Deloff-Bia³ek, G. Wyszogrodzki, Powierzenie zadania o udzielenie zamówienia publicznego w kontekcie
relacji miêdzy jednostk¹ samorz¹du terytorialnego a spó³k¹ komunaln¹, Finanse Komunalne 2007,
nr 4, s. 5051; A. Modras, Status spó³ki komunalnej w wietle przepisów prawa administracyjnego,
Samorz¹d Terytorialny 2004, nr 78, s. 61.
21 Zmiana ta zosta³a wprowadzona art. 10 pkt 11 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku z wdro¿eniem reformy ustrojowej pañstwa (Dz. U. nr 162, poz. 1126 ze zm.).
22 J. Jagoda, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorz¹dzie gminnym. Komentarz do art. 43, Lex
2010. Przekszta³cenie przedsiêbiorstwa komunalnego nast¹pi³o zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 maja 1990 r.
 Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie terytorialnym i ustawê o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zm.).
23 W doktrynie istnia³ spór co do skutków prawnych braku podjêcia przez gminy dzia³añ zmierzaj¹cych do przekszta³cenia przedsiêbiorstwa komunalnego w spó³kê. Spór ten  jak siê wydaje  zosta³
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W doktrynie prezentowano dwa pogl¹dy. Pierwszy wskazywa³, ¿e po 30 czerwca 1997 r. przedsiêbiorstwa komunalne nie by³y ju¿ odrêbnymi od gminy komunalnymi osobami prawnymi, lecz jedynie przedsiêbiorstwami w znaczeniu przedmiotowym, w rozumieniu art. 55 1 k.c. 24 Drugi z kolei pogl¹d wskazywa³, ¿e
przedsiêbiorstwo komunalne w przypadku niepodjêcia decyzji o przekszta³ceniu
i niedope³nienia obowi¹zków wskazanych w art. 15 u.g.k. funkcjonowa³o na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 r.
o przedsiêbiorstwach pañstwowych25. W konsekwencji, jak s³usznie siê wskazuje,
teoretycznie przedsiêbiorstwa komunalne mog³yby funkcjonowaæ nawet dzisiaj, natomiast nie jest dopuszczalne tworzenie tego typu podmiotów26. Przedstawiony wy¿ej spór jest o tyle istotny, ¿e art. 43 u.s.g. wród gminnych osób prawnych wymienia przedsiêbiorstwa, sugeruj¹c, i¿ s¹ one jednym z podmiotów mieszcz¹cych siê
w ogólniejszej kategorii. Tym samym pojêcie to mo¿na odnosiæ do przedsiêbiorstwa
komunalnego27. Nie sposób przyj¹æ, ¿e oznacza ono przedsiêbiorstwo w znaczeniu
przedmiotowym.
Pojêcie przedsiêbiorstwa pojawia siê równie¿ w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h u.s.g.,
zgodnie z którym uchwa³y rady miasta wymaga tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiêbiorstw, zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz
wyposa¿anie ich w maj¹tek. Przepis ten co do swojej treci równie¿ nie uleg³ zmianie do momentu uchwalenia28. Mo¿na zatem zastanawiaæ siê, jakie znaczenie przyrozstrzygniêty przez ustawodawcê w art. 2 ustawy z dnia 17 padziernika 2003 r. o zmianie ustawy
o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 199, poz. 1937): Przedsiêbiorstwa komunalne, w stosunku do
których rada gminy do dnia 30 czerwca 1997 r. nie postanowi³a o wyborze organizacyjno-prawnej formy
lub o ich prywatyzacji, oraz przedsiêbiorstwa pañstwowe przejête przez jednostki samorz¹du terytorialnego po dniu 1 lipca 1997 r. dzia³aj¹ na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 wrzenia 1981 r.
o przedsiêbiorstwach pañstwowych (Dz. U. z 2002 r., nr 112, poz. 981 i nr 240, poz. 2055)  do czasu
przekszta³cenia organizacyjno-prawnej formy lub prywatyzacji. W obecnym stanie prawnym nie jest
dopuszczalne tworzenie przedsiêbiorstw komunalnych jako odrêbnych podmiotów prawa (wyposa¿onych w osobowoæ prawn¹). Szerzej zob.: M. Szyd³o, op. cit., s. 486497. Na tle tego przepisu
w doktrynie rozgorza³a dyskusja o skutkach prawnych braku podjêcia uchwa³y przez radê gminy. By³a
ona o tyle zasadna, ¿e wiele gmin nie dokona³o wymaganych prawem czynnoci wskazanych w art. 14
i 15 u.g.k. do przekszta³cenia przedsiêbiorstwa w spó³kê ani te¿ nie podjê³o decyzji o prywatyzacji.
Wobec braku jednoznacznej regulacji ustawowej powsta³y w¹tpliwoci, w jakim re¿imie prawnym maj¹
podmioty te funkcjonowaæ i czy w ogóle mog¹.
24 Tak: C. Banasiñski, M. Kulesza, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa
2002, s. 108.
25 Tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 112, poz. 981 ze zm. Tak: M. Szyd³o, op. cit., s. 489.
26 Zob.: M. Szyd³o, op. cit., s 12; J. Jagoda, [w:] Ustawa... (2010); J.J. Ziêty, op. cit., s. 176.
Mo¿liwoæ tak¹ potwierdza równie¿ ustawodawca, który w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22
wrzenia 2006 r. o przejrzystoci stosunków finansowych pomiêdzy organami publicznymi a przedsiêbiorcami publicznymi oraz o przejrzystoci finansowej niektórych przedsiêbiorców (Dz. U. nr 191,
poz. 1411 z pón. zm.) wprost mówi o przedsiêbiorstwach komunalnych).
27 J. Jagoda, [w:] Ustawa... (2010).
28 Jedyn¹ zmian¹, jaka zosta³a wprowadzona, to numeracja porz¹dkowa polegaj¹ca na zast¹pieniu
lit. i lit. h, która zosta³a dokonana ustaw¹ z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorz¹dzie
terytorialnym (Dz.U. nr 100, poz. 499).
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pisaæ temu pojêciu, zw³aszcza ¿e w wymienionym wy¿ej punkcie w lit. f i g ustawodawca odnosi siê wy³¹cznie do spó³ek. Przedmiotem dyskusji doktrynalnej jest tak¿e
okrelenie zakresu terminu gminna jednostka organizacyjna wraz z konsekwencjami dla stosowania prawa. Za jednostkê organizacyjn¹ gminy mo¿na uwa¿aæ ka¿d¹
strukturê organizacyjn¹ utworzon¹ przez gminê lub do niej przynale¿n¹, niezale¿nie
od statusu prawnego takiej jednostki29. Marcin Bator i Jacek D¿edzyk wskazuj¹, ¿e
jednostkami organizacyjnymi gminy, s¹ [...] takie jednostki, które mog¹ byæ przez
gminê tworzone, likwidowane, przekszta³cane (z pewnymi wyj¹tkami, kiedy to
gminne jednostki organizacyjne gminy tworzone s¹ z mocy prawa). Istotn¹ cech¹
jednostki organizacyjnej gminy jest te¿ to, ¿e gmina (jej organy) ma bezporedni
wp³yw na powo³ywanie osób zarz¹dzaj¹cych oraz sprawuje kompetencje nadzorcze
wobec jednostki30. Niestety w poszczególnych przepisach u.s.g. widaæ niekonsekwencjê ustawodawcy w odniesieniu do powy¿szego pojêcia31. W praktyce wskazuje siê, ¿e ustawodawca pos³uguje siê pojêciem gminnej jednostki organizacyjnej
w szerszym lub wê¿szym znaczeniu. W szerszym obejmuje siê nim gminne osoby
prawne, natomiast w wê¿szym tylko jednostki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej
(jednostki i zak³ady bud¿etowe gminy)32.
Przedstawiony powy¿ej krótki opis problemów terminologicznych pozwala jednak odnieæ siê do pojêcia u¿ytego w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g u.s.g. Je¿eli bowiem
przedsiêbiorstwo jest wymieniane wród jednostek organizacyjnych, to musi posiadaæ okrelon¹ formê prawn¹. Tym samym mo¿na je uto¿samiaæ z pojêciem przedsiêbiorstwa komunalnego. Mo¿na równie¿ przyj¹æ szersze odniesienie i uznaæ, ¿e
oznacza podmiot, który prowadzi przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.
W konsekwencji mog³oby byæ ono uto¿samiane z jednostk¹ organizacyjn¹ (zak³adem bud¿etowym, jednostk¹ bud¿etow¹) lub osob¹ prawn¹ prowadz¹c¹ przedsiêbiorstwo. To ostatnie rozumienie mog³oby powodowaæ problemy zwi¹zane z sytuacj¹, w której osoba prawna nie prowadzi³aby przedsiêbiorstwa, jak te¿ zaburzaæ
relacje pomiêdzy przepisami art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h a lit. f i g u.s.g. Argumentem
za ró¿nym sposobem rozumienia pojêcia przedsiêbiorstwa w art. 43 i 18 u.s.g.
by³oby odniesienie w pierwszym przepisie do osób prawnych, w drugim do jednostek organizacyjnych, a zatem do szerszej kategorii podmiotów. Mog³oby to jednak
wiadczyæ o przynajmniej daleko id¹cej niekonsekwencji ustawodawcy.

29

A. Szewc, [w:] Ustawa o samorz¹dzie gminnym. Komentarz, Lex 2012.
M. Bator, J. D¿edzyk, Obowi¹zek sk³adania owiadczeñ maj¹tkowych  wybrane problemy
praktyczne, Nowe Zeszyty Samorz¹dowe 2007, nr 1, s. 2.
31 S. P³a¿ek, Ustawa o samorz¹dzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 319.
32 Zob. szerzej: K. Bukowski, Z problematyki ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej radnego
gminy, Radca Prawny 2000, nr 4, s. 93 i n.; T. Dybowski, op. cit.; Z. Niewiadomski, J. Szreniawski,
Problem dopuszczalnoci...; A. Wierzbica, Glosa do wyroku SN z dnia 28 lutego 2006 r., II PK 189/05,
Przegl¹d Prawa Publicznego 2008, nr 2, s. 88 i n. oraz wyrok SN z 28 lutego 2006 r., II PK 189/05,
OSNP 2007, nr 56, poz. 63.
30
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2.2. Pojêcie przedsiêbiorstwa w ustawie o samorz¹dzie powiatowym
Pojêcie przedsiêbiorstwo nie zosta³o expressis verbis wymienione w przepisach ustawy o samorz¹dzie powiatowym wród form, w jakich mog¹ byæ realizowane zadania w³asne powiatów. Jakkolwiek w art. 6 u.s.p. ustawodawca pos³u¿y³ siê
kategori¹ zbiorcz¹, wskazuj¹c, ¿e powiaty w celu wykonywania swoich zadañ mog¹
tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami, to
w doktrynie wskazuje siê, ¿e pojêcie to obejmuje jednostki pozostaj¹ce w strukturze
powiatu (jednostki prawnie niewyodrêbnione) i jednostki pozostaj¹ce poza t¹ struktur¹ (jednostki prawnie wyodrêbnione)33. Tak okrelony zakres znaczeniowy powy¿szego terminu obejmuje zarówno podmioty, które maj¹ osobowoæ prawn¹ (np.
spó³ka akcyjna lub spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹), jak i te jednostki,
które nie posiadaj¹ osobowoci prawnej (np. jednostka bud¿etowa, zak³ad bud¿etowy)34. Niestety, ustawodawca tworz¹c powiaty nie przewidzia³ przejêcia przez nie
przedsiêbiorstw pañstwowych, których siedziba i obszar dzia³ania, a tak¿e zakres
realizowanych zadañ pokrywa³by siê z zadaniami powiatu. Nawet ustawa z dnia 30
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji35 nie przewiduje przejêcia przedsiêbiorstwa pañstwowego przez powiat, a co najwy¿ej uprawnienie do nieodp³atnego przejêcia akcji lub udzia³ów spó³ki powsta³ej w wyniku komercjalizacji na wniosek j.s.t. (art. 4b u.k.p.). Powiatowymi jednostkami by³yby te utworzone przez
powiat lub te, w których powiat jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem. Taki
sposób rozumienia pojêcia powiatowych jednostek organizacyjnych potwierdza treæ
art. 46 ust. 2 u.s.p. Jednak nie przes¹dza to o dopuszczalnoci uto¿samiania jednostki
organizacyjnej powiatu z przedsiêbiorstwem w rozumieniu art. 19 u.w.m.p.s. Nale¿y
zauwa¿yæ jednak, ¿e takie przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. mo¿e byæ
prowadzone przez jednostkê organizacyjn¹ samorz¹du.
2.3. Pojêcie przedsiêbiorstwa w ustawie o samorz¹dzie województwa
Pojêcie przedsiêbiorstwa nie wystêpuje expressis verbis w ustawie o samorz¹dzie województwa wród form, w jakich mog¹ byæ realizowane zadania w³asne
województwa. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.s.w., województwo mo¿e tworzyæ wojewódzkie jednostki organizacyjne. Dodatkowo ustawodawca w art. 13 u.s.w. dopuszcza tworzenie przez województwo okrelonych osób prawnych, tj. spó³ek akcyjnych
i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³dzielni.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w u.s.w. brak jest definicji wojewódzkich jednostek organizacyjnych, natomiast w art. 46 ust. 2 u.s.w. ustawodawca wskazuje pojêcie wojewódzkiej osoby prawnej. Status taki posiadaj¹ samorz¹dowe jednostki organizacyj33 J. Jagoda, [w:] B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorz¹dzie powiatowym. Komentarz do art. 6,
Lex 2007.
34 J. Jagoda, [w:] Ustawa... (2010).
35 Tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 ze zm.  dalej: u.k.p.
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ne, którym ustawy przyznaj¹ wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mog¹
byæ tworzone na podstawie odrêbnych ustaw wy³¹cznie przez województwo36.
Niestety, podobnie jak w przypadku powiatów, ustawodawca nie przewidzia³
przejêcia przez województwa przedsiêbiorstw pañstwowych, których siedziba i obszar dzia³ania, a tak¿e zakres realizowanych zadañ pokrywa³by siê z zadaniami
województwa. Nawet ustawa o komercjalizacji nie przewiduje przejêcia przedsiêbiorstwa pañstwowego przez samorz¹d województwa, a co najwy¿ej uprawnienie do
nieodp³atnego przejêcia akcji lub udzia³ów spó³ki powsta³ej w wyniku komercjalizacji na wniosek j.s.t. (art. 4b u.k.p.).
Odnosz¹c siê natomiast do pojêcia wojewódzkiej osoby prawnej, wydaje siê, ¿e
taki status bêdzie posiada³a ta spó³ka, w której wszystkie udzia³y lub akcje bêd¹
nale¿a³y do województwa lub województwa i innych j.s.t. Przyjêcie szerokiego rozumienia pojêcia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej nie przes¹dza o dopuszczalnoci uto¿samiania tych podmiotów z przedsiêbiorstwem w rozumieniu art. 19
u.w.m.p.s. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e takie przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c.
mo¿e byæ prowadzone przez jednostkê organizacyjn¹ samorz¹du.

3. Mo¿liwe sposoby interpretacji art. 19 ust. 1 u.w.m.p.s.
Zaprezentowane wczeniej problemy dotycz¹ce pojêcia przedsiêbiorstwa
w ustawach samorz¹dowych jednoznacznie wskazuj¹, ¿e brak nowelizacji ustaw
ustrojowych powoduje trudnoci w interpretacji art. 19 u.w.m.p.s. Zasadne staje siê
postawione na pocz¹tku pytanie: czy uprawnienia pos³ów i senatorów obejmuj¹
mo¿liwoæ uzyskiwania informacji i materia³ów, a tak¿e wgl¹du w dzia³alnoæ spó³ek samorz¹dowych (samorz¹dowych osób prawnych)? W zale¿noci od przyjêtej
definicji samorz¹dowej osoby prawnej podmiotów, w których wszystkie udzia³y lub
akcje nale¿¹ odpowiednio do gminy, powiatu, województwa lub wy³¹cznie do j.s.t.
w przypadku przyjêcia w¹skiej interpretacji lub wszystkich spó³ek, na których dzia³alnoæ maj¹ decyduj¹cy wp³yw j.s.t. w przypadku przyjêcia szerszej interpretacji37.
36

Zob. te¿: A. Szewc, Ustawa o samorz¹dzie województwa. Komentarz do art. 8, Lex 2012.
W doktrynie prezentowanych jest kilka stanowisk odnonie do kwalifikacji spó³ek kapita³owych jako gminnych, powiatowych, wojewódzkich osób prawnych. Pierwszy pogl¹d uznaje, ¿e s¹ to
wy³¹cznie spó³ki, których 100% kapita³u zak³adowego nale¿y do gminy. Wraz ze zbyciem choæby
jednego udzia³u lub akcji spó³ka przestaje byæ gminn¹ osob¹ prawn¹, staj¹c siê spó³k¹ z udzia³em j.s.t.,
w której wspólnik, jakim jest dana j.s.t., musi liczyæ siê z innymi udzia³owcami. Por. T. Dybowski, op.
cit., s. 6; M. Szyd³o, op. cit., s. 177 i 178; J.J. Ziêty, op. cit., s. 40. Tak te¿: uchwa³a SN(7) z 14 marca
1995 r., III CZP 6/95, OSN 1995, nr 5, poz. 72. W doktrynie mo¿na znaleæ równie¿ inne zapatrywania.
A. Agopszowicz uznaje, ¿e gminnymi osobami prawnymi s¹ te spó³ki kapita³owe, w których gmina
posiada wiêcej ni¿ 50% udzia³ów lub akcji (idem, Zarys prawa samorz¹du terytorialnego, Katowice
1991, s. 7374; tak te¿: wyrok NSA w Poznaniu z dnia 5 maja 1994 r., SA/Po3502/93, Wspólnota
1994, nr 48, s. 24, oraz wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 sierpnia 1994 r., II SA 739/94, Wokanda
1995, nr 1, s. 33). Natomiast S. Dudzik zak³ada, ¿e gminnymi osobami prawnymi s¹ takie spó³ki
37
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Mo¿liwe jest przyjêcie i uzasadnienie stanowisk. Pierwsze, zgodnie z którym
brak jest obecnie mo¿liwoci uzyskania przez pos³a lub senatora informacji od spó³ki samorz¹dowej w trybie art. 19 u.w.m.p.s. Drugie, ¿e istnieje obowi¹zek udostêpnienia przez spó³kê samorz¹dow¹ informacji i dokumentów w trybie powy¿szego
przepisu.
Za pierwszym z zaproponowanych rozwi¹zañ przemawia wyk³adnia systemowa.
Ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora zosta³a przyjêta w maju 1996 r.,
a w tym czasie jedynymi przedsiêbiorstwami samorz¹dowymi by³y przedsiêbiorstwa
komunalne. Tym samym przepisy powy¿szej ustawy odnosi³y siê do istniej¹cych
wówczas podmiotów. Przyjmuj¹c, ¿e dopiero u.g.k. stworzy³a ramy prawne do powo³ywania spó³ek komunalnych, treæ art. 19 u.w.m.p.s. jest jednoznaczna. Pierwotne rozumienie powy¿szego przepisu odnosi³o siê wy³¹cznie do przedsiêbiorstw komunalnych, a to oznacza, i¿ nie by³o potrzeby, aby w pierwotnej wersji przepis ten
odnosi³ siê do spó³ek samorz¹dowych38.
Przy takim stanie prawnym zastanawia, ¿e ustawodawca wprowadzaj¹c przepisy u.g.k., a tak¿e u.s.p. i u.s.w., nie znowelizowa³ u.w.m.p.s. Wprowadzenie do
treci art. 19 u.w.m.p.s. sformu³owania odnosz¹cego siê do spó³ek samorz¹dowych,
tak jak zosta³o to dokonane w przypadku spó³ek Skarbu Pañstwa, rozwi¹za³oby
prezentowany tu problem. Wobec braku dokonania takiej nowelizacji mo¿na uznaæ,
¿e ustawodawca celowo nie chcia³, aby pos³owie i senatorowie wykonywali swoje
uprawnienia wobec spó³ek samorz¹dowych. Mo¿na przyj¹æ, ¿e celem ustawodawcy
by³o ograniczenie uprawnieñ pos³ów i senatorów w zwi¹zku z tym, i¿ kontrolê nad
tworzeniem spó³ek samorz¹dowych sprawuje organ stanowi¹cy j.s.t. oraz organy
kontroluj¹ce dzia³alnoæ samorz¹du. Przepisy ustaw ustrojowych rozró¿nia³y i wobec braku nowelizacji wszystkich przepisów u.s.g. nadal rozró¿niaj¹ ró¿ne kategorie
przedsiêbiorstw, w tym te, które posiadaj¹ osobowoæ prawn¹. Uzasadnieniem wyodrêbnienia przedsiêbiorstwa jako odrêbnej kategorii podleg³ej kontroli i uzyskiwania dokumentów mog³aby byæ chêæ umo¿liwienia sprawdzania, co dzieje siê z przekazanym samorz¹dom mieniem. W koñcu mo¿na te¿ przyj¹æ, ¿e brak nowelizacji
handlowe, w których gminy mog¹ decydowaæ o najwa¿niejszych ich sprawach, tj. o zmianie umowy
spó³ki, po³¹czeniu, rozwi¹zaniu, zbyciu itp. Prawn¹ mo¿liwoæ takiego dzia³ania powinny przewidywaæ
odpowiednie postanowienia statutowe w postaci uprzywilejowania lub okrelona wielkoæ kapita³u zak³adowego (idem, Dzia³alnoæ gospodarcza samorz¹du terytorialnego, Kraków 1998, s. 123 i n.; równie¿ P. Zaborniak, Zakres podmiotowy uchwa³ w sprawach cen i op³at za us³ugi komunalne oraz za
korzystanie z obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2003, nr 2, s. 102). Z kolei A. Szewc uznaje za gminn¹ osobê prawn¹ te spó³ki, w których
gmina posiada ponad 50% kapita³u zak³adowego (idem, [w:] A. Szewc, G. Jy¿, Z. P³awecki, Ustawa
o samorz¹dzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 135; zob. te¿: S. Czarnow, Samorz¹dowe osoby
prawne  perspektywa nowej regulacji, Samorz¹d Terytorialny 2009, nr 78, s. 3849).
38 Jednoczenie art. 19 ust. 1 u.w.m.p.s. musia³ przewidywaæ wprost mo¿liwoæ ¿¹dania informacji i dokumentów od spó³ek nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa, bowiem one w tym okresie funkcjonowa³y.
W przeciwnym razie pose³ czy senator mogliby realizowaæ swoje uprawnienia jedynie wobec przedsiêbiorstw pañstwowych i komunalnych, a nie wobec spó³ek.
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przepisów jest zwyk³ym przeoczeniem, które ustawodawca powinien w jak najkrótszym czasie naprawiæ, zw³aszcza ¿e dotyczy uprawnieñ szczególnych.
Drugi pogl¹d uznaje, ¿e art. 19 u.w.m.p.s. ma zastosowanie do spó³ek samorz¹dowych. Opiera siê on na uznaniu, ¿e pojêcie przedsiêbiorstwa samorz¹dowego
obejmuje wszystkie spó³ki samorz¹dowe. Stanowisko takie mo¿na uzasadniæ m.in.
tym, ¿e z chwil¹ przekszta³cenia w trybie u.g.k. przedsiêbiorstwo komunalne sta³o
siê jednoosobow¹ spó³k¹ komunaln¹ (gminn¹). Z uwagi na to mo¿na przyj¹æ, ¿e
art. 19 u.w.m.p.s. odnosi siê przynajmniej do tych podmiotów39. Konsekwencj¹
takiego stanowiska jest uznanie, ¿e je¿eli samorz¹dowa spó³ka z o.o. prowadzi
przedsiêbiorstwo, to musi ona udostêpniæ materia³y i przekazaæ informacje na ¿¹danie pos³a lub senatora40. Jako argument za tym pogl¹dem mo¿na równie¿ podnieæ,
¿e przekszta³cenie przedsiêbiorstw komunalnych w jednoosobowe spó³ki powoduje,
¿e mimo zmiany formy w dalszym ci¹gu prowadzi ona przedsiêbiorstwo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. W konsekwencji mo¿na by³oby wskazaæ, ¿e
je¿eli spó³ka nie powsta³a w trybie przekszta³cenia lub nie prowadzi dzia³alnoci
gospodarczej, to nie jest objêta obowi¹zkiem wykonania wniosku pos³a lub senatora. Dodatkowym argumentem mo¿e byæ równie¿ uto¿samianie przedsiêbiorstwa
z jego podmiotowym charakterem jako formy organizacyjnej. Przyjêcie tego stanowiska rodzi jednak kolejny problem, zwi¹zany ze wskazaniem tych podmiotów, które
stanowi¹ przedsiêbiorstwa w znaczeniu spó³ek samorz¹dowych, tj. gminnych osób
prawnych41.. Wyra¿ony zatem w doktrynie pogl¹d, ¿e pojêcie przedsiêbiorstwo samorz¹dowe u¿yte w art. 19 u.w.m.p.s. jest jednoznaczne z pojêciem spó³ki samorz¹dowej (w rozumieniu samorz¹dowych osób prawnych) wcale nie musi byæ w³aciwy.
Ró¿ne znaczenia terminu przedsiêbiorstwo przyjmowane w ustawach samorz¹dowych, zw³aszcza w u.s.g., nie do koñca pozwalaj¹ na przyjêcie, ¿e wymieniony wy¿ej
przepis pos³uguje siê pojêciem przedsiêbiorstwa w znaczeniu podmiotowym czy funkcjonalnym. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e interpretacjê jêzykow¹ zastêpuje siê wyk³adni¹ funkcjonaln¹. Wydaje siê to dopuszczalne w przypadku uprawnieñ powszechnych,
jednak w odniesieniu do szczególnych uprawnieñ powinno byæ niedopuszczalne.
W tym wypadku zastosowanie powinna znaleæ interpretacja zawê¿aj¹ca.
Kolejnym argumentem za drugim pogl¹dem jest objêcie spó³ek samorz¹dowych
terminem przedsiêbiorcy publicznego, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22
wrzenia 2006 r. o przejrzystoci stosunków finansowych pomiêdzy organami publicznymi a przedsiêbiorcami publicznymi oraz o przejrzystoci finansowej niektórych przedsiêbiorców42. Powy¿szy argument nie wydaje siê trafny, je¿eli wemie siê
pod uwagê kwestiê szczególnego charakteru uprawnieñ pos³ów i senatorów. Po
pierwsze, ustawodawca odnosi siê w tym przypadku do pojêcia przedsiêbiorca,
które posiada odmienny zakres znaczeniowy ni¿ przedsiêbiorstwo. Jedynie w kon39
40
41
42

Tak: I. Galiñska-R¹czy, Ocena sprawy..., s. 458.
Zob.: ibidem, s. 457.
Por. wczeniejsze uwagi.
Dz. U. z 2006 r., nr 191, poz. 1411 ze zm.
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kretnych przypadkach mo¿na uto¿samiaæ pojêcie przedsiêbiorstwa z przedsiêbiorc¹,
a w zasadzie z oznaczeniem formy, w jakiej jest prowadzona dzia³alnoæ. Nie jest
równie¿ w³aciwe, aby korzystaæ z innych ustaw, w których ustawodawca definiuje
pojêcia na potrzeby tej jednej regulacji, odnosz¹c siê do jej celu. Je¿eli to pojêcie
mia³oby byæ stosowane w innych ustawach, to technika legislacyjna nakazywa³aby
przynajmniej dokonaæ odniesienia siê do tej definicji w treci przepisów. W polskim
systemie zdefiniowano równie¿ spó³kê publiczn¹ i pojêcie to oznacza nie podmiot,
którego w³acicielem jest Skarb Pañstwa lub j.s.t., ale zgodnie z art. 4 pkt 20 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych43
 spó³kê w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych. Tym samym wyk³adnia oparta na definicji wprowadzonej na potrzeby
innych ustaw wydaje siê prowadziæ do b³êdnych wniosków.
Nie wydaje siê, aby dobrym argumentem za objêciem spó³ek j.s.t. dyspozycj¹
art. 19 u.w.m.p.s. by³o odniesienie siê do dostêpu do informacji publicznej. Trudno
zgodziæ siê z argumentacj¹ a maiori ad minus, ¿e je¿eli pos³owi lub senatorowi
przys³uguje prawo do informacji publicznej, to tym bardziej nale¿y przyj¹æ, ¿e mo¿e
on uzyskiwaæ dokumenty na podstawie art. 19 u.w.m.p.s.44 Po pierwsze, celem
regulacji ustawy z 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej45 by³o
uregulowanie dostêpu do informacji publicznej przez obywateli. Ka¿demu obywatelowi bez wzglêdu na zajmowane stanowisko i sprawowan¹ funkcjê (np. pos³a czy
senatora) czy inne cechy ww. ustawa daje szerokie uprawnienia do uzyskania informacji publicznej. Przepis tej ustawy obejmuje równie¿ podmioty samorz¹dowe,
w tym spó³ki. Nie mo¿na zatem wyci¹gaæ wniosków na temat interpretacji art. 19
u.w.m.p.s. z przyznanych uprawnieñ na tle innych ustaw. Pos³owie i senatorowie jak
ka¿dy obywatel mog¹ uzyskiwaæ informacje i dokumenty w³anie w trybie przyjêtym ustaw¹ o dostêpie do informacji publicznej. Jednak¿e uprawnienia te nie wi¹¿¹
siê ze sprawowan¹ funkcj¹ publiczn¹. Nie ma zatem podstaw prawnych, aby przyjmowaæ dopuszczalnoæ skorzystania przez pos³a lub senatora w zwi¹zku ze sprawowan¹ funkcj¹ z uprawnieñ wskazanych w art. 19 ust. 1 u.w.m.p.s. w stosunku do
spó³ek samorz¹dowych.

Podsumowanie
Przedstawiona wy¿ej dyskusja prowadzi do konkluzji, ¿e konieczne jest szybkie
uregulowanie szczególnych uprawnieñ pos³a i senatora wskazanych w art. 19
u.w.m.p.s. Nie jest prawid³owe rozwi¹zanie, ¿e mo¿liwoæ ¿¹dania informacji przez
43
44
45

Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 ze zm.
Zob.: I. Galiñska-R¹czy, Ocena sprawy..., s. 460.
Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.
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osoby pe³ni¹ce szczególne funkcje w odniesieniu do spó³ek samorz¹dowych trzeba
wywodziæ poprzez interpretacje funkcjonaln¹. W wietle wyk³adni jêzykowej, historycznej czy systemowej wnioski dotycz¹ce pojêcia przedsiêbiorstwa samorz¹dowego nie s¹ tak jednoznaczne, jak przyjmuje siê obecnie w doktrynie. Nawet je¿eli siê
uzna, ¿e oznacza ono ka¿de przedsiêbiorstwo w znaczeniu podmiotowym czy funkcjonalnym, którego w³acicielem lub na które wp³yw ma j.s.t., wyklucza to te podmioty, które nie prowadz¹ przedsiêbiorstwa. Komentatorzy stosuj¹ wyk³adniê funkcjonaln¹, bo pozwala ona na uzyskanie po¿¹danych efektów z punktu widzenia osób
korzystaj¹cych z ich opinii. Co wiêcej, daje mo¿liwoæ wyjanienia kwestii braku
wp³ywu nowelizacji przepisów reguluj¹cych prawa pos³ów i senatorów na ich
uprawnienia. A wszak to reprezentantom spo³eczeñstwa powinno zale¿eæ na skrupulatnym przestrzeganiu przyjmowanych przez nich rozwi¹zañ prawnych.
Za prezentowany w niniejszym artykule postulatem nowelizacji u.w.m.p.s. przemawia jeszcze jeden argument. Treæ przepisów, zw³aszcza przepisów dotycz¹cych
uprawnieñ kontrolnych wobec jakichkolwiek podmiotów: czy to prywatnych, czy
publicznych, powinna byæ jasna i nie mo¿e powodowaæ w¹tpliwoci w zakresie ich
stosowania. Je¿eli pos³owie i senatorowie chc¹ korzystaæ ze swoich uprawnieñ
w sposób zgodny z prawem oraz tak, aby adresaci dyspozycji art. 19 u.w.m.p.s. nie
mieli w¹tpliwoci co do tego, ¿e s¹ zobowi¹zani do udostêpnienia materia³ów
i informacji, powinni wprowadziæ szczegó³owe rozwi¹zania w tym zakresie. Wystarczy bowiem wskazaæ, ¿e przepis art. 19 u.w.m.p.s. obejmuje gminne osoby prawne
(przy czym dobrym rozwi¹zaniem by³oby wprowadzenie ustawowej definicji tego
pojêcia, np. poprzez odniesienie do kryteriów wprowadzonych w ustawie o przejrzystoci stosunków finansowych pomiêdzy organami publicznymi a przedsiêbiorstwami publicznymi po to, aby nie przenosiæ problemów interpretacyjnych na proponowan¹ nowelizacjê ustawy).

Summary
The obligation to make information available through the companys
local government for deputies and senators on the basis of art. paragraph 19.1 of the Act for exercises of right of deputies and senators
Key words: deputies, senators, local-government companies, provide documents and information.

The subject of this article is the obligation of local-government companies to
provide information and documents to deputies or senators. The doctrine assumes
the fact that the concept of local-government enterprises also includes the above
mentioned entities. Such an interpretation does not take into account the nature of
the powers of deputies and senators as special entitlements, the scope of which
should result directly from the content of legislation without the application of
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functional interpretation. Commentators have adopted this interpretation because the
rules governing the rights of deputies and senators were not amended although it
underwent changes in the scope and form of the business of local government.
Consequently, one might doubt whether it is correct to interpret the content of the
expanding powers of deputies and senators in relation to local-government companies.
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Noniki materialne dóbr osobistych
Problematyka cywilnoprawna dóbr osobistych od lat stanowi przedmiot mojego
zainteresowania1, wci¹¿ bêd¹c ród³em nowych zagadnieñ b¹d te¿ takich, które
zosta³y ju¿ zdiagnozowane w pimiennictwie, lecz nadal wymagaj¹ pog³êbionej,
czêsto krytycznej analizy. Oczywicie wci¹¿ centralne miejsce znajduje wród nich
ustalenie, czy na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa s³uszny wydaje siê pogl¹d, ¿e
w oparciu o regulacjê zawart¹ w przepisach art. 23 i 24 k.c. istnieje jedno prawo
osobistoci / osobiste, które chroni wszystkie dobra osobiste, czy te¿ mamy do
czynienia z wieloma prawami osobistymi, chroni¹cymi poszczególne dobra osobiste.
Nie podejmuj¹c dyskusji na ten temat, muszê jednak stwierdziæ, ¿e konsekwentnie
opowiadam siê za stanowiskiem monistycznym2 i nie przekona³y mnie argumenty
zwolenników pluralizmu, albowiem niezale¿nie od tego, jakie dobro osobiste zostaje
zagro¿one lub naruszone, zawsze pokrzywdzony dysponuje tak¹ sam¹ sfer¹ mo¿li1 Swoim zainteresowaniom da³em wyraz m.in. w monografii Cywilnoprawna ochrona godnoci
pracowniczej (Toruñ 1981), cyklu kilkudziesiêciu artyku³ów dotycz¹cych renomy szko³y wy¿szej
w G³osie Uczelni (UMK 19992002), a tak¿e podejmuj¹cych inne aspekty, jak Organ cia³a ludzkiego
jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych oraz cechy charakterystyczne czynnoci prawnych dotycz¹cych tych organów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XXII, Toruñ 1983, s. 87107;
Dobra osobiste jako przedmiot obrotu, [w:] G. Dammacco, B. Sitek. O. Cabaj (red.), Cz³owiek pomiêdzy prawem a ekonomi¹ w procesie integracji europejskiej, Wyd. UWM, Olsztyn 2008; Wspólne dobra
osobiste osób fizycznych (Próba diagnozy), [w:] S. Godek, D. Maki³³a, M. Wilczek-Karczewska (red.),
W krêgu nowo¿ytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Ksiêga dedykowana Profesorowi Marianowi
Kallasowi, Warszawa 2010.
2 Na temat monistycznego i pluralistycznego ujêcia praw osobistych czy prawa osobistoci zob.
M. Pazdan, [w:] System Prawa Prywatnego, t. I: M. Safjan (red.), Prawo cywilne  czêæ ogólna,
Warszawa 2007, s. 1149 i n. Prostujê jednak wskazanie mnie tam jako zwolennika koncepcji pluralistycznej w przypisie 247 na s. 1151, konsekwentnie bowiem opowiadam siê we wszystkich publikacjach
na rzecz koncepcji monistycznej. Wypowiedzia³em siê na ten temat jednoznacznie m.in. w recenzji
pracy A. Szpunara, Ochrona dóbr osobistych, Nowe Prawo 1982, z. 12, w której przedstawi³em nie
tylko swoje argumenty przemawiaj¹ce za ujêciem monistycznym, lecz tak¿e te, które mog¹ negowaæ
koncepcjê pluralistyczn¹.
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woci postêpowania przyznan¹ mu przede wszystkim przepisem art. 24 k.c., a wiêc
tymi samymi rodkami (roszczeniami) ochrony prawnej3.
Trzeba jednak odnotowaæ, ¿e z regulacj¹ kodeksow¹ niespójne, moim zdaniem,
jest nadal rozwi¹zanie przyjête w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bowiem przepis art. 16 pr.aut. statuuje ochronê praw autorskich osobistych4.
Dysonans pomiêdzy przywo³anymi tu regulacjami pog³êbia jeszcze ujmowanie
w doktrynie autorskich dóbr osobistych jako szczególnej postaci dóbr osobistych
prawa cywilnego powszechnego. Wywo³uje to w praktyce ba³agan interpretacyjny5,
którego rezultatem jest wiele szkodliwych (niejednolitoæ orzecznictwa, niepewnoæ
obrotu gospodarczego, wadliwy przekaz informacji) nieporozumieñ trudnych do
usuniêcia bez interwencji ustawodawcy.
Wród innych kwestii wymagaj¹cych dalszych badañ maj¹cych na celu usuniêcie powa¿nych w¹tpliwoci interpretacyjnych na uwagê zas³uguje zw³aszcza obrót
gospodarczy dobrami osobistymi. Jak wiadomo, powszechnie uwa¿a siê, ¿e s¹ one
niezbywalnymi wartociami niematerialnymi, zwi¹zanymi nierozerwalnie z ich podmiotem6 . W twierdzeniu zatem, ¿e mog¹ byæ one przedmiotem obrotu, tkwi logiczna sprzecznoæ. Nie mo¿na bowiem postawiæ znaku równoci pomiêdzy pojêciami
obrót (a wiêc tak¿e zbywalnoæ) a niezbywalnoæ. Czy mo¿na wiêc uznaæ, ¿e
autorzy opisuj¹cy i analizuj¹cy praktykê obrotu dobrami osobistymi tkwi¹ w b³êdzie, a ich wypowiedziom brakuje precyzji i z tego powodu nie maj¹ oczekiwanej
wartoci?7 Przyjmuj¹c konwencjê dogmatyczn¹ oceny, nale¿a³oby odpowiedzieæ na
to pytanie twierdz¹co.
Komentuj¹c przepis art. 23 k.c., Tomasz Soko³owski wskazuje na istnienie
uchwytnego, materialnego substratu niektórych dóbr osobistych8, a ich naruszenie
zawsze po³¹czone jest z ingerencj¹, której zakres mo¿na ustaliæ w aspekcie materialnym lub przestrzennym9. Mówi¹c o dobrach osobistych odnosz¹cych siê do
3

W ostatnich latach wzrasta grono zwolenników koncepcji monistycznej, choæ nadal zdaje siê
dominowaæ w pimiennictwie koncepcja pluralistyczna, pozostaj¹ca pod wp³ywem argumentacji A. Szpunara i Z. Radwañskiego. Szeroki przegl¹d pimiennictwa na ten temat przedstawia P. Ksi¹¿ek [w:]
M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Czêæ ogólna, Warszawa 2009, s. 239 i n. Por.
te¿ A. Cisek, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 5859.
4 Por. E. Wojnicka, Pojêcie oraz konstrukcja autorskich dóbr osobistych i praw osobowoci, [w:]
System Prawa Prywatnego, t. 13: J. Barta (red.), Prawo autorskie, Warszawa 2007, s. 225 i n. oraz
A. Cisek, op. cit., s. 57.
5 Szeroko na ten temat B. Bro¿ek, Granice interpretacji, Kraków 2014.
6 Por. S. Grzybowski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 1: Czêæ ogólna, Wroc³aw  Warszawa
 Kraków  Gdañsk  £ód 1985, s. 305. Z nowszej literatury por. np. J. Chaciñski, Kilka uwag
o podstawowych konstrukcjach jurydycznych z zakresu ochrony dóbr osobistych, Monitor Prawniczy
1995, nr 3; A. Cisek, Dobra osobiste i ich niemaj¹tkowa ochrona w kodeksie cywilnym, Wroc³aw 1989;
M. Pazdan, op. cit., s. 1149 i n. oraz bogaty przegl¹d pimiennictwa tam¿e, s. 11091112.
7 Przyznajê, nie wskazuj¹c innych autorów, ¿e i ja nale¿ê do ich grona. Por. J.A. Piszczek, Dobra
osobiste...
8 T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I: Czêæ ogólna, s. 114.
9 Ibidem.
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informacji, wspomniany autor porednio wskazuje, ¿e te z nich, które zwi¹zane s¹
z treciami intelektualnymi (twórczoæ naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska), s¹ zmaterializowane na trwa³ym noniku10. Podobne spostrze¿enie mo¿na odnieæ do wielu innych dóbr osobistych. Wprawdzie w obszarze uregulowañ
kodeksu cywilnego ustawodawca nie odniós³ siê do nich w ¿aden sposób, jednak ich
istnienie (substratów materialnych) by³o przes³ank¹ powstania praw autorskich do
utworu w wietle regulacji zawartych w ju¿ nieobowi¹zuj¹cej ustawie o prawie
autorskim z 1952 r.11
Wnikliwe spojrzenie na obrót dobrami osobistymi pozwala na zanotowanie,
¿e dotyczy on przede wszystkim, choæ niewy³¹cznie, tych z nich, które posiadaj¹
substrat  nonik materialny (corpus mechanicum). Nie istniej¹ w nim natomiast np.
godnoæ, czeæ, mir mieszkania czy te¿ wolnoæ12. Mo¿na zatem uwa¿aæ, ¿e te
z dóbr osobistych, którym nie da siê przypisaæ substratu materialnego / fizycznego,
co do zasady nie uczestnicz¹ w obrocie gospodarczym i nie poddaj¹ siê eksploatacji ekonomicznej. Ich nonikiem jest bowiem osoba fizyczna  cz³owiek13. Ju¿
z tych przyk³adów wynika, ¿e mamy tu do czynienia z materi¹ niejednolit¹, wykazu10 Por. ibidem. Inni autorzy komentuj¹cy przepis art. 23 k.c. lub opisuj¹cy poszczególne dobra
osobiste nie zajmowali siê t¹ kwesti¹, przewa¿nie odsy³aj¹c do przepisów prawa autorskiego b¹d prawa
w³asnoci przemys³owej. Wskazywali oni na kumulatywn¹ ochronê co do podmiotów twórczoci naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej, nie wdaj¹c siê w bardziej pog³êbion¹ analizê problemu. Por.
M. Pazdan, op. cit., s. 1140. Ten¿e autor w innej wypowiedzi na temat rodzajów dóbr osobistych
(w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2002, s. 81 i n.) w ogóle nie
wymienia wród nich twórczoci artystycznej, naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej. Warto wspomnieæ, ¿e J. B³eszyñski (w: Prawo autorskie, Warszawa 1988, s. 116 i n.)  moim zdaniem trafnie
 wyrazi³ pogl¹d, ¿e przepisy kodeksu cywilnego chroni¹ tylko te interesy niemaj¹tkowe twórców,
których nie chroni¹ przepisy prawa autorskiego. Mo¿na, jak s¹dzê, podobnie oceniæ kwestiê interesów
niemaj¹tkowych wynalazców i racjonalizatorów, których nie chroni prawo w³asnoci przemys³owej oraz
artystów, których twórczoæ nie spe³nia przes³anek utworów b¹d przedmiotów praw pokrewnych, tote¿
nie podlega ochronie prawa autorskiego i praw pokrewnych.
11 Por. zw³aszcza przepis art. 1 § 2 pkt 4 ustawy o prawie autorskim z dnia 10 lipca 1952 r. (Dz. U.
nr 34, poz. 234).
12 Uwa¿ny obserwator zauwa¿y, ¿e mir mieszkania wykazuje odmiennoæ w porównaniu np.
z wolnoci¹, a mieszkanie jako przedmiot materialny/ rzecz uczestniczy w obrocie gospodarczym.
Rozporz¹dzanie nim nie ma jednak ¿adnego wp³ywu na ³¹czony z zamieszkiwaniem mir mieszkania.
Przywo³an¹ tu wolnoæ w szczególnych przypadkach nale¿a³oby traktowaæ jako dobro uczestnicz¹ce
w obrocie, np. gdy jej podmiot zobowi¹zuje siê za wynagrodzeniem wobec swojego kontrahenta do
wiadczenia polegaj¹cego na zaniechaniu lub niedzia³aniu.
13 Zagadnienie takich dóbr, jak zdrowie i ¿ycie, rozwa¿a³em na tle obrotu tkankami i organami
cia³a ludzkiego, dochodz¹c do wniosku, ¿e wzajemna relacja miêdzy nimi wskazuje na istnienie noników fizycznych, natomiast ekonomiczna eksploatacja nimi jest niedopuszczalna. Mimo to praktyka zna
liczne przyk³ady (transplantacja, eksperymenty medyczne, badania kliniczne nowych leków i metod
leczenia, matki zastêpcze itd.) specyficznych rozporz¹dzeñ tymi nonikami. Szerzej na ten temat
J.A. Piszczek, Organ cia³a..., s. 88 i n. Por. te¿ W. J. Katner, który omawiaj¹c zagadnienie rzeczy wy³¹czonych z obrotu ze wzglêdów moralnych, wskazuje (w: System Prawa Prywatnego, s. 11971198), ¿e
nale¿¹ do nich cia³o cz³owieka i jego sk³adniki. Dopuszcza jednak wyj¹tki, np. dotycz¹ce badañ medycznych.
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j¹c¹ szereg subtelnych ró¿nic, w której element ekonomiczny wystêpuje ze zró¿nicowanym natê¿eniem.
W pimiennictwie wiele uwagi powiêcono wizerunkowi, zapewne ze wzglêdu
na uregulowanie jego ochrony zarówno w prawie cywilnym powszechnym (art. 23,
24, 448 k.c.), jak i w prawie autorskim (art. 81 w zw. z art. 78 ust. 1 pr.aut.)14.
Natomiast inne dobra osobiste w obszarze ich noników fizycznych nie wzbudzi³y
wiêkszego zainteresowania. Wydaje siê, ¿e w pracach komisji kodyfikacyjnej dotycz¹cych kodeksu cywilnego15 mo¿na by powiêciæ uwagê tak¿e tej kwestii i to nie
tylko w jej aspekcie czysto teoretycznym. Praktyka wskazuje bowiem, ¿e brak stosownych przepisów nie pozwala na rozstrzygniêcie niektórych sporów na tle w³anie
noników fizycznych. W tym miejscu konieczne jest przywo³anie przyk³adu ilustruj¹cego sygnalizowany niedostatek. Jaki wiemy, jedn¹ z dziedzin twórczoci niechronionej prawem autorskim s¹ mapy i plany geodezyjne. Ich wytworzenie wymaga
wiedzy specjalistycznej, nie spe³niaj¹ jednak one przes³anki dzia³alnoci twórczej
o indywidualnym charakterze, której istnienie jest condictio sine qua non zakwalifikowania ich jako przedmiotów prawa autorskiego. Plan (mapa) geodezyjny odtwarza bowiem, a nie tworzy (nie ingeruje w) istniej¹c¹ rzeczywistoæ16. Mo¿na je
jednak zakwalifikowaæ do kategorii substratów materialnych / noników fizycznych
dóbr osobistych cz³owieka nazwanych przez ustawodawcê twórczoci¹ naukow¹
(art. 23 k.c.)17.
Nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e taki plan jest rzecz¹ w rozumieniu prawa cywilnego i nie jest wy³¹czony z obrotu. W³acicielowi (zwykle geodecie18) planu geode14 Z obszernej literatury i judykatury zob. np. P. Ksi¹¿ek, op. cit., s. 262 i n. oraz cytowane tam
pimiennictwo i orzecznictwo.
15 Uwa¿am za konieczne podkrelenie, ¿e nie nale¿ê do zwolenników tworzenia nowego kodeksu
cywilnego i swoistej rewolucji zmierzaj¹cej do zaburzenia pandektowego porz¹dku i podzia³u materii,
natomiast nowelizacja tej ustawy jest konieczna. Winna ona skorygowaæ szereg usterek, w postaci np.
s³u¿ebnoci przesy³u, a tak¿e zaj¹æ siê materi¹, o której traktuje niniejszy artyku³.
16 Ingerencja w rzeczywistoæ, dokonanie w niej zmiany jest moim zdaniem przes³ank¹ kwalifikowania fotografii jako przedmiotu prawa autorskiego oraz odmowy przyznania jej tego waloru w przypadku, gdy jest ona jedynie rejestracj¹ wydarzenia czy te¿ jego dokumentowaniem (archiwizacj¹). Z tych
samych wzglêdów uwa¿am za pozbawione cech utworu mapy kartograficzne odzwierciedlaj¹ce to, co
istnieje na powierzchni Ziemi. Por. J.A. Piszczek, Przejaw dzia³alnoci twórczej jako przes³anka uznania fotografii za utwór, Studia Prawnoustrojowe 2013, nr 20, s. 5 i n.
17 Uwa¿am, ¿e nie mo¿na stawiaæ znaku równoci pomiêdzy twórczoci¹ naukow¹ chronion¹ jako
dobro osobiste przepisami kodeksu cywilnego a twórczoci¹ naukow¹ chronion¹ przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 6321 ze zm.) oraz
ustawy  Prawo w³asnoci przemys³owej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117). O tej kwestii
wspomnia³em ju¿ w przypisie 10. Por. te¿. P. Ksi¹¿ek, op. cit., s. 267269. Wiele produktów intelektu
nie spe³nia bowiem przes³anek utworu, wynalazku czy wzoru u¿ytkowego, natomiast s¹ rezultatami
dzia³alnoci / twórczoci naukowej. Poza t¹ konstytucyjn¹ ró¿nic¹ s¹ jeszcze dalsze, np. dotycz¹ce
wartoci, przeznaczenia czy sposobu wyra¿enia oraz przydatnoci czy nawet wy³¹czeñ spod ochrony
(art. 4 pr. aut., art. 28 p.w³.p.).
18 Nie mo¿na pomin¹æ takich stanów faktycznych, w których mapa geodezyjna, a mówi¹c ogólniej
 substraty materialne twórczoci naukowej, artystycznej, wynalazczej czy racjonalizatorskiej powsta³y
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zyjnego przys³uguj¹ wszystkie uprawienia w³acicielskie, jeli nie s¹ ograniczone
przepisami szczególnymi (np. tajemnic¹ zwi¹zan¹ z obronnoci¹ kraju). Mo¿e wiêc
przedmiotem tym rozporz¹dziæ, przenosz¹c jego w³asnoæ na inny podmiot. Z chwil¹, w której nast¹pi skutek rozporz¹dzaj¹cy, ustaje jakakolwiek wiê geodety z wytworzonym przez niego planem geodezyjnym i nastêpca prawny nie ma ¿adnych
ograniczeñ w dalszym rozporz¹dzaniu nabytym prawem w³asnoci. Rodzi siê pytanie, czy indywidualna w³aciwoæ planu geodezyjnego, przes¹dzaj¹ca oczywicie
o tym, ¿e jest on rzecz¹ oznaczon¹ co do to¿samoci, a mianowicie to, ¿e jest on
produktem intelektu (twórczoci¹ naukowa, naukowo-techniczn¹) i dziêki temu nonikiem dobra osobistego nie powinna byæ w szczególny sposób respektowana
i uwzglêdniania przez obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny. Ujmuj¹c tê kwestiê ogólniej,
mo¿na, moim zdaniem, stawiaæ pytanie, czy noniki fizyczne dóbr osobistych powinny posiadaæ w³asny re¿im prawny, wyró¿niaj¹cy je od innych rzeczy oznaczonych co do to¿samoci. Taka figura jurydyczna nie odbiega bowiem od znanych ju¿
porz¹dkowi prawnemu rozwi¹zañ dotycz¹cych nieruchomoci, wizerunku czy tajemnicy korespondencji (art. 72 w zw. z art. 78 ust. 1 pr.aut.).
Praktyka dostarcza liczne przyk³ady zdarzeñ, których wspóln¹ cech¹ jest nieuzyskanie korzyci ekonomicznej przez geodetê, który rozporz¹dza wytworzonym
przez siebie planem geodezyjnym na rzecz innego podmiotu  osoby porednicz¹cej
w pozyskiwaniu takich planów na rzecz np. kolejnego nabywcy  przedsiêbiorstwa
budowlanego zajmuj¹cego siê np. budow¹ dróg i autostrad. Nieuczciwy porednik
przekazuje odp³atnie nabyty plan przedsiêbiorcy, uzyskuj¹c korzyæ maj¹tkow¹, natomiast nie p³aci geodecie uzgodnionej ceny. Nastêpnie porednik znika z rynku,
likwiduj¹c swoj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, og³aszaj¹c upad³oæ czy te¿ doprowadza
siê do stanu niewyp³acalnoci. W efekcie geodeta nie osi¹ga celu, jaki zak³ada³,
sporz¹dzaj¹c plan, nie otrzymuje bowiem nale¿nego mu wynagrodzenia (czêsto
o znacznej wartoci). Konsekwencje tego zdarzenia w sferze ekonomicznej (sytuacja materialna, rodki potrzebne do prowadzenia dalszej dzia³alnoci gospodarczej,
do utrzymania siebie i swojej rodziny itd.) s¹ wówczas dla geodety zwykle bardzo
negatywne Mo¿e on wprawdzie wyst¹piæ przeciwko porednikowi na drogê s¹dow¹,
uzyskaæ korzystne dla siebie rozstrzygniêcie, jednak¿e postêpowanie egzekucyjne
koñczy siê w dominuj¹cej wiêkszoci przypadków wynikiem dla niego negatywnym19. Nie dysponuje on jednak rodkami / instrumentami prawnymi, za pomoc¹
w ramach wykonywania obowi¹zków pracowniczych. W praktyce bez jakiejkolwiek refleksji uwa¿a siê
te produkty za przedmioty w³asnoci przys³uguj¹ce pracodawcy, który mo¿e nimi dysponowaæ bez
¿adnych ograniczeñ. G³êbszej analizy wymaga³aby, moim zdaniem, relacja: podmiot dóbr osobistych
pracownik  pracodawca jako podmiot rozporz¹dzaj¹cy substratem dobra osobistego pracownika. Bardzo podobne relacje zosta³y uregulowane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
w prawie w³asnoci przemys³owej.
19 Nie rozpatrujê tego stanu faktycznego z punktu widzenia prawa karnego i konsekwencji, jakie
móg³by ponieæ nieuczciwy porednik za swoje zachowanie. Nie zajmujê siê bowiem prawem karnym
i wkraczanie w jego obszar oceniam jako nieuprawione.
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których móg³by w jaki sposób skutecznie przeciwstawiæ siê korzystaniu z planu
(geodezyjnego) przez przedsiêbiorstwo budowlane, które wprawdzie czêsto posiada
wiedzê o zaistnia³ej sytuacji, ale jest ona dla niego indyferentna.
Przedstawiony przyk³ad ujawnia s³aboæ porz¹dku prawnego wyra¿aj¹c¹ siê
w absencji takich regulacji, które gwarantowa³yby podmiotowi dóbr osobistych skuteczniejsz¹ ochronê prawn¹ jego interesów maj¹tkowych zwi¹zanych z komercjalizacj¹ substratów materialnych tych dóbr. W dalszym planie pozostaje kwestia ochrony
tych dóbr w sferze niematerialnej w oparciu o istniej¹ce przepisy art. 23, 24 i 448 k.c.
Inaczej mówi¹c, mo¿na postawiæ pytanie, czy korzystanie z substratu materialnego
dobra osobistego w warunkach niezgodnych z uczciwym obrotem stanowi tak¿e
naruszenie tego dobra i pozwala na uruchomienie roszczeñ przewidzianych zw³aszcza w przepisie art. 24 k.c. Odpowied twierdz¹ca stanowi³aby bowiem rozwi¹zanie
zas³uguj¹ce na uwagê ze wzglêdu na zasiêg tych ¿¹dañ i ich skutecznoæ wobec
wszystkich. Prawo osobiste jako prawo podmiotowe bezwzglêdne jest bowiem skuteczne erga omnes. Powracaj¹c zatem do przedstawionego przyk³adu, geodeta dysponowa³by mo¿liwoci¹ ¿¹dania zaniechania przez przedsiêbiorstwo budowlane korzystania z planu geodezyjnego po wskazaniu, ¿e jest to zachowanie naruszaj¹ce
jego twórczoæ naukowo-techniczn¹. Przedsiêbiorca, chc¹c siê egzonerowaæ (zwolniæ od odpowiedzialnoci), musia³by wykazaæ, ¿e uzyska³ co najmniej domnieman¹
zgodê na korzystanie z tego planu (zgoda pokrzywdzonego uchyla bezprawnoæ
zachowania sprawcy naruszenia20). Móg³by wiêc twierdziæ, ¿e geodeta, wprowadzaj¹c do obrotu substrat materialny dobra osobistego, wyrazi³ w ten sposób zgodê na
korzystanie z niego.
Kontynuuj¹c ten tok rozumowania, nale¿a³oby ustaliæ, czy zgoda podmiotu wyró¿nionych dóbr osobistych (maj¹cych substrat materialny) jest bezterminowa (nieodwracalna) czy te¿ mo¿na j¹ cofn¹æ b¹d uchyliæ21. W mojej ocenie dopuszczalne
jest cofniêcie takiej zgody w przypadku, gdy przyczyna jej udzielenia usta³a lub
zamierzony cel jej wyra¿enia nie zosta³ osi¹gniêty22. Oczywicie w punkcie,
w którym znalaz³ siê tok wywodów, trzeba sobie zadaæ pytanie, jakie by³oby nastêpstwo cofniêcia takiej zgody dla osoby trzeciej, która w dobrej wierze naby³a substrat
20 Z bogatego pimiennictwa na ten temat zob. np. A. Szpunar, Zgoda uprawnionego w zakresie
ochrony dóbr osobistych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, s. 55; Z. Radwañski,
Koncepcja praw podmiotowych osobistych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1988,
s. 13 i n.
21 Inn¹ kwesti¹, wcale nie marginaln¹, jest ustalenie, czy zgoda na ingerencjê w dobra osobiste
jest owiadczeniem woli czy te¿ owiadczeniem wiedzy. Gdyby przyj¹æ, ¿e jest owiadczeniem woli,
gdy¿ kszta³tuje stosunek prawny pomiêdzy naruszycielem a podmiotem praw osobistych, zezwalaj¹c
temu pierwszemu na wkroczenie w sferê osobistoci udzielaj¹cego zgody, wówczas uruchamia³oby to
sposobnoæ uchylenia siê od jego skutków z powo³aniem siê na b³¹d, podstêp czy te¿ grobê. Moim
zdaniem omawiana zgoda jest postaci¹ owiadczenia woli.
22 Mo¿na by proponowaæ rozwi¹zanie siêgaj¹ce dalej, a mianowicie uznanie, ¿e ustanie przyczyny wyra¿enia zgody na ingerencjê w sferê dóbr osobistych lub nieosi¹gniêcie zamierzonego celu tej
zgody ex lege uchyla j¹. Propozycjê tê nale¿a³oby potraktowaæ jako wniosek de lege ferenda.
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dobra osobistego (plan geodezyjny) i korzysta z niego w swojej dzia³alnoci gospodarczej23. W praktycznym wymiarze nale¿y przyj¹æ, ¿e nie ma ona ¿adnej wiedzy24
co do nierozpoznawalnych nawet dla profesjonalistów subtelnoci. Oznacza to, ¿e
odmówi ona ¿¹daniu podmiotu praw osobistych, aby zaprzesta³a dzia³añ naruszaj¹cych te dobra. Podobnie rokuje wyst¹pienie na drogê s¹dow¹. Nie przypuszczam,
zachowuj¹c wszelkie proporcje, by s¹d powszechny rozstrzygn¹³ sprawê pozytywnie
dla powoda. Rutynowo bowiem i w zasadzie trafnie organ orzekaj¹cy odwo³a siê do
re¿imu prawno-rzeczowego substratu dobra osobistego, co jest poprawne na tle
obowi¹zuj¹cego prawa. Nie bêdzie siê jednak zajmowa³ zawi³ociami teoretycznymi, poszukuj¹c rozwi¹zania za pomoc¹ analogii do regulacji prawa autorskiego (np.
co do noników fizycznych utworów). Mimo to dostrzec mo¿na, ¿e uzyskany wynik
ewentualnego procesu (oddalenie powództwa) obarczony by³by niedostatkiem argumentów pozwalaj¹cych na w pe³ni przejrzyste jego uzasadnienie.
Zwi¹zek substratu dobra osobistego z jego podmiotem, który zwykle nie jest
w praktyce ujawniony, odrywa siê od nonika ju¿ w trakcie pierwszej czynnoci
rozporz¹dzaj¹cej tak¿e z tej przyczyny, ¿e nie dba o jego ujawnienie sam podmiot
prawa osobistego, nie mówi¹c o nabywcy, który w ogóle sobie go nie uwiadamia25.
Nieco odmiennie kwestia ta przedstawia siê na tle twórczoci naukowej sensu stricto. Nawet wtedy, gdy naukowiec wytworzy³ dzie³o26 naukowe, które nie spe³nia
przes³anek przedmiotu prawa autorskiego27 b¹d prawa w³asnoci przemys³owej
i powinno byæ traktowane jako nonik fizyczny twórczoci naukowej rozumianej
jako dobro osobiste (art. 23 k.c.), skrupulatnie oznacza siê je nazwiskiem naukowca,
zaznaczaj¹c w ten sposób zwi¹zek pomiêdzy nonikiem dobra a jego podmiotem.
23

Stawiaj¹c to pytanie, dostrzegam wyrane podobieñstwo w obszarze prawa autorskiego. Mo¿na
bowiem odnieæ to pytanie do utworów stworzonych np. przez ghostwriterów i nastêpnie opublikowanych oraz wprowadzonych do obrotu w obszarze autorskich praw maj¹tkowych. Inaczej mówi¹c, czy
cofniêcie zgody przez ghostwritera powoduje, ¿e ka¿da czynnoæ podjêta po tej chwili, a dotycz¹ca
stworzonego przez niego utworu, bêdzie bezprawna nawet wówczas, gdy podejmie j¹ osoba, która
naby³a w dobrej wierze prawa autorskie maj¹tkowe w obrocie wtórnym (od pierwszego lub nastêpnych
nabywców tych praw)? Kwestiê tê czêciowo przedstawi³em w artykule pt. Subrogacja autorstwa (zarys
problemu), [w:] A. Matlak, S. Stanis³awska-Kloc (red.), Ksiêga jubileuszowa ku czci profesorów Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, Warszawa 2013, s. 817 i n. Por. te¿ J.A. Piszczek, Delikty prawa
autorskiego, [w:] M. Nesterowicz (red.), Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym. Materia³y IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, Warszawa 2012, s. 384 i n.
24 Zwykle plan geodezyjny zawiera oznaczenie osób, które go sporz¹dzi³y, a wiêc teoretycznie
dopuszczalne by³oby twierdzenie, ¿e nabywca tego przedmiotu zna ten fakt. Obowi¹zuj¹ce prawo nie
wi¹¿e wszak z t¹ okolicznoci¹ ¿adnych nastêpstw w sferê dóbr osobistych i ich noników fizycznych.
25 Niekiedy nabywca, b³êdnie oceniaj¹c sprawê, zawiera w kontrakcie postanowienia co do praw
autorskich maj¹tkowych, których w rzeczywistoci zbywca nie posiada.
26 Celowo pos³ugujê siê pojêciem dzie³o, aby zaznaczyæ odmiennoæ od utworu i nie stawiaæ
znaku równoci pomiêdzy tymi pojêciami.
27 W artykule nie przedstawiam zagadnieñ dotycz¹cych twórczoci naukowej chronionej prawami
pokrewnymi, zw³aszcza prawem do wydania naukowego lub krytycznego (art. 99² pr.aut.). Z licznych
wypowiedzi ten temat zob. np. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 203.
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Nastêpnie za korzystaj¹c z tego dzie³a, skrupulatnie przestrzega siê ujawnianie tego
zwi¹zku, np. cytuj¹c je w rozmaitych publikacjach wed³ug zasad dozwolonego cytatu. Brak dba³oci o te regu³y (okrelone w przepisie art. 29 pr. aut.) co do takich
dzie³ oceniany jest czêsto w praktyce jako plagiat, prowadz¹c do powa¿nych, negatywnych dla cytuj¹cego nastêpstw. Mylê, ¿e nie ma potrzeby szczegó³owo wyjaniaæ, ¿e w wietle prawa autorskiego diagnoza plagiatu jest wówczas chybiona. Co
najwy¿ej mo¿na by³oby mówiæ o naruszeniu zasad etycznych b¹d  w przypadku,
w którym mamy do czynienia z wydaniem naukowym lub krytycznym spe³niaj¹cym
przes³anki przedmiotu praw pokrewnych  o naruszeniu tych praw28. Gdyby jednak
uznaæ za trafne stanowisko, ¿e zachowania odnosz¹ce siê do substratu dobra osobistego mog¹ stanowiæ naruszenie tego dobra, wówczas powo³ywanie cudzego dzie³a
naukowego bez jego wskazania w przypisie w innej pracy tego rodzaju pozwala³oby
na siêgniêcie po rodki ochrony przewidziane przepisem art. 24 k.c. i na zasadzie
analogii do dozwolonego cytatu (art. 29 pr. aut.) na dokonanie oceny zaistnia³ego
stanu faktycznego29.
Jak ju¿ wspomnia³em, nie wszystkie dobra osobiste maj¹ swoje substraty materialne / noniki fizyczne. Niektóre z nich zwi¹zane s¹ z okrelonymi atrybutami
rzeczowymi niemaj¹cymi omawianej w³aciwoci. Do tej kategorii nale¿y np. mir
mieszkania, który wymaga dla swojego istnienia przebywania (zamieszkiwania)
w lokalu mieszkalnym. Opuszczenie lokalu oznacza wiêc ustanie wspomnianego
dobra przez czas pobytu poza nim. Wydaje siê wiêc, ¿e obrót gospodarczy lokalami
nie powinien byæ ³¹czony z omawian¹ przeze mnie materi¹. Podobnie trzeba oceniaæ inne rzeczy lub ich stany (piêkno krajobrazu, czystoæ rodowiska), których
wspóln¹ cech¹ jest absencja substratu materialnego którego z dóbr osobistych.
Brak tej w³aciwoci czytelnie nakrela liniê graniczn¹ rozdzielaj¹ca ogó³ rzeczy
oznaczonych co do to¿samoci od rzeczy bêd¹cych nonikami fizycznymi dóbr osobistych. Te drugie mieszcz¹ siê bowiem w to¿samym pojêciu, wykazuj¹ wszak odrêbn¹ w³aciwoæ od pozosta³ych  cis³y zwi¹zek z dobrami osobistymi. Co wiêcej,
istnieniu ich nie sposób zaprzeczyæ, a wykazane ró¿nice w stosunku do innych
rzeczy oznaczonych indywidualnie nie s¹ wy³¹cznie kaprysem teoretycznym, który nale¿y pomijaæ w badaniach powiêconych dobrom osobistym i ich substratom
materialnymi.
28 Ochronê ich podmiotów w razie naruszenia dóbr osobistych lokuje siê w przepisach prawa
cywilnego powszechnego (art. 23, 24 k.c.) natomiast dóbr maj¹tkowych w przepisach ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych. Tak te¿ J. Barta i R. Markiewicz (op. cit., s. 204), których pogl¹d
podzielam bez zastrze¿eñ.
29 Mo¿na by tak¿e rozwa¿yæ, stosuj¹c na zasadzie analogii przepisy dotycz¹ce wizerunku (art. 81
pr.aut.), znaczenie zgody twórcy produktu naukowego na jego rozpowszechnienie we fragmentach
w cudzej twórczoci. Ze znanej mi praktyki wynika, ¿e o tak¹ zgodê wystêpuj¹ np. osoby tworz¹ce
naukowo w przypadku zamieszczania w swojej twórczoci fotografii i tabel oraz wykresów z wynikami
badañ pochodz¹cych od innych osób wraz z podaniem ich nazwisk. Takie zachowania zas³uguj¹ na
aprobatê, choæ upatrywa³bym ich ród³o nie w respektowaniu dóbr osobistych, lecz w obawie o ewentualne
konsekwencje naruszenia praw autorskich.
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Siêgaj¹c ponownie do prawa autorskiego, które mo¿e byæ pomocne w dalszych
wywodach ze wzglêdu na dopuszczalnoæ stosowania analogii, fakt stworzenia
utworu, powoduj¹cy ex lege nabycie przez jego twórcê praw autorskich, nie wystarcza do wprowadzenia go do obrotu gospodarczego, konieczne jest bowiem jego
utrwalenie w postaci egzemplarza  nonika fizycznego. Wprawdzie dotyczy go
re¿im prawno-rzeczowy, odrêbny od autorskiego, jednak kilka relacji pomiêdzy tymi
porz¹dkami prawnymi znalaz³o wymiar normatywny w ustawie o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Mog¹ byæ one przydatne w poszukiwaniu rozwi¹zañ kwestii
zwi¹zanych w materialnymi substratami dóbr osobistych w powszechnym prawie
cywilnym zw³aszcza co do twórczoci artystycznej, naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej. Te dobra osobiste, odmiennie ni¿ pozosta³e, wykazuj¹ przecie¿ bliskie pokrewieñstwo (podobieñstwo) z prawami autorskimi i prawami w³asnoci
przemys³owej. Gdy chodzi o w³asnoæ ich substratów materialnych, w rozumieniu
prawa rzeczowego, bez w¹tpienia przys³uguje ona pierwotnie osobie fizycznej, której aktywnoæ doprowadzi³a do osi¹gniêcia produktu twórczego30. Maj¹c jednak na
uwadze to, ¿e dla sporej grupy ludzi aktywnoæ twórcza stanowi powinnoæ ze stosunku pracy, za któr¹ otrzymuj¹ oni wynagrodzenie, dopuszczalne i uzasadnione by³oby
rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce tê okolicznoæ. Przyjmuj¹c jako zasadê, ¿e ex lege noniki fizyczne dóbr osobistych stanowi¹ w³asnoæ ich podmiotów (je¿eli przepis szczególny nie stanowi inaczej), mo¿na by skorzystaæ z rozwi¹zañ znanych np. prawu
autorskiego co do noników utworów pracowniczych i praw maj¹tkowych do nich.
Zgodnie z przepisem art. 12 ust 3 pr. aut., je¿eli umowa o pracê nie stanowi inaczej,
z chwil¹ przyjêcia utworu pracodawca nabywa w³asnoæ przedmiotu, na którym utwór
utrwalono. Odpowiednio wiêc proponowana regulacja mog³aby brzmieæ: Je¿eli umowa o pracê lub inne ród³o stosunku pracy [mianowanie, powo³anie itd.  J.A.P.] nie
stanowi inaczej, z chwil¹ utrwalenia twórczoci (artystycznej, naukowej, wynalazczej i racjonalizatorskiej i innej31) powsta³ej w wyniku wykonywania obowi¹zków
pracowniczych w³asnoæ jej substratu materialnego nabywa pracodawca32.
Zaproponowane rozwi¹zanie nie jest jednak wystarczaj¹ce. Praktyka bowiem
dostarcza liczne przyk³ady dowolnej interpretacji zakresu obowi¹zków pracowniczych, obejmuj¹c nim i takie, które wynikaj¹ z systemowych przepisów np. ustawy
prawo o szkolnictwie wy¿szym33, nie s¹ natomiast skonkretyzowane indywidualnie
30

Oczywicie przy za³o¿eniu, ¿e produkt ten nie kwalifikuje siê, co do zasady, jako utwór,
przedmiot praw pokrewnych czy te¿ przedmiot prawa w³asnoci przemys³owej.
31 Np. fotografii niebêd¹cej utworem.
32 Takiej zasadzie ogólnej mog³yby równie¿ podlegaæ te substraty, które zosta³y uzyskane na
podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzie³o lub innej, z tym zastrze¿eniem, ¿e skutek
rozporz¹dzaj¹cy nastêpowa³by po zap³acie wynagrodzenia potwierdzonego dokumentem bankowym lub
pisemnym pokwitowaniem. Takie zastrze¿enie uniemo¿liwia³oby bowiem nieuczciwemu kontrahentowi
skuteczne wprowadzenie uzyskanego nonika do wtórnego obrotu gospodarczego (z zastrze¿eniem przepisu art. 169 k.c. i zachowaniem wymaganych przez praktykê aktów starannoci).
33 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).
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przez ich wymienienie / wskazanie danemu pracownikowi34. Wystarczy³oby bowiem w cytowanym przepisie po obowi¹zków pracowniczych dodaæ: oznaczonych indywidualnie w umowie o pracê lub innym dokumencie dotycz¹cym nawi¹zania stosunku pracy35.
Kolejne przepisy prawa autorskiego odnosz¹ce siê do materialnych noników to
te, które reguluj¹ zawodow¹ odsprzeda¿ rêkopisów utworów literackich i muzycznych, tzw. droit de suite (art. 19¹ i n. pr. aut.). Zwi¹zana jest ona z ka¿d¹ odsprzeda¿¹ nastêpuj¹c¹ po pierwszym rozporz¹dzeniu egzemplarzem przez twórcê36. Przenosz¹c to do analizowanej materii, zastanowienia wymaga³aby ocena przydatnoci tej
konstrukcji w jej obszarze. Na pierwszy rzut oka trafna wydaje siê diagnoza
o ca³kowitej nieprzydatnoci tej instytucji w stosunku do egzemplarza orygina³u
substratu dobra osobistego, jednak mia³bym w¹tpliwoci co do pe³nej trafnoci takiego pogl¹du, zw³aszcza gdy chodzi o fotografie artystyczne niebêd¹ce utworami.
Do nonika fizycznego  orygina³u utworu plastycznego odnosi siê przepis art. 32
pr.aut. zabezpieczaj¹cy interesy niemaj¹tkowe jego twórcy. Wydaje siê on jednak
nieprzydatny do konstruowania analogicznego rozwi¹zania w stosunku do substratów dóbr osobistych37. Nie oznacza to, by z góry za³o¿yæ pozostawienie rozwi¹zania
uregulowanego tym przepisem poza obszarem pog³êbionej analizy mo¿liwoci autonomiczne rozwi¹zania kwestii substratu dóbr osobistych w kodeksie cywilnym.
Wskazuj¹c na przyk³ady z obszaru prawa autorskiego dotycz¹ce noników fizycznych utworów, nie uwa¿am za konieczne konstruowanie pe³nego ich katalogu.
Uczyni³em to w celu wyra¿enia pogl¹du o ich przydatnoci w analizie charakteru
cywilnoprawnego substratu dóbr osobistych i ewentualnego zbudowania solidnej
propozycji de lege ferenda38.
34

Przyk³adem mo¿e byæ kilkaset sprzecznych z prawem orzeczeñ S¹du Okrêgowego w Olsztynie
utrzymanych w mocy przez S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku, których czytelnym celem by³o utrzymanie
w mocy decyzji ZUS o podleganiu przychodów z umów o stworzenie utworu i przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich do niego (na licznych polach eksploatacji) obowi¹zkowi odprowadzenia sk³adek
na ubezpieczenie spo³eczne. Por. np. wyrok S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r.,
III AUa 831/13, [online] <www.orzeczenia.bia³ystok.s.a gov.pl/details§N/150500000001521_III_AUa_
000831_2013_Uz2013_12-11_001>.
35 Podobnej modyfikacji wymaga przepis art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 pr.aut., np. przez
wskazanie w nich, ¿e obowi¹zek tworzenia utworów jest skonkretyzowany w umowie o pracê lub innym
dokumencie, precyzuj¹c w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci zakres takich obowi¹zków.
36 Twórcy i jego spadkobiercom przys³uguje prawo do wynagrodzenia w wysokoci 5% ceny
takiej odsprzeda¿y.
37 Przepis ten stanowi w ust. 1, ¿e w³aciciel egzemplarza utworu plastycznego mo¿e go wystawiaæ publicznie, je¿eli nie ³¹czy siê z tym osi¹ganie korzyci maj¹tkowych; ust. 2 za, ¿e w razie pojêcia
decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu plastycznego znajduj¹cego siê w miejscu publicznie dostêpnym w³aciciel jest obowi¹zany z³o¿yæ twórcy utworu lub jego bliskim ofertê sprzeda¿y,
je¿eli porozumienie siê z nim celem z³o¿enia oferty jest mo¿liwe. Górn¹ granicê ceny okrela wartoæ
materia³ów. Je¿eli sprzeda¿ nie jest mo¿liwa, w³aciciel jest obowi¹zany umo¿liwiæ twórcy sporz¹dzenie
kopii b¹d  zale¿nie od rodzaju utworu  stosownej dokumentacji.
38 Mo¿na by np. rozwa¿yæ, czy ingerowanie w substrat dobra osobistego bez zgody jego podmiotu
jest zachowaniem bezprawnym, rodz¹cym odpowiedzialnoæ cywiln¹ sprawcy ingerencji, opieraj¹c po-
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Maj¹c na uwadze ten aspekt problemu, uwa¿am, ¿e uzasadnione by³oby
w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego rozwa¿yæ wprowadzenie do
kodeksu cywilnego regulacji wyodrêbniaj¹cej samodzielny przedmiot stosunków cywilnoprawnych  noniki fizyczne dóbr osobistych oraz szczególne zasady obrotu
nimi. Rozwa¿enia wymaga³oby wprowadzenie formy pisemnej ad solemnitatem dla
pierwszej czynnoci rozporz¹dzaj¹cej, której skutek w postaci przeniesienia prawa
w³asnoci nastêpowa³by dopiero z chwil¹ wydania rzeczy i po spe³nieniu wszystkich
obowi¹zków przez nastêpcê prawnego wobec zbywcy  podmiotu prawa osobistoci, potwierdzonych pisemnym pokwitowaniem. Do obowi¹zków tych proponowa³bym zaliczyæ przede wszystkim odp³atnoæ czynnoci, czyli uiszczenie ceny / wynagrodzenia uzgodnionego przez strony oraz ujawnienie informacji identyfikuj¹cych
podmiot dóbr osobistych, chyba ¿e zbywca wyrazi³by na pimie (w wyranym postanowieniu umowy ) zgodê na nieodp³atne przeniesienie w³asnoci oraz wolê nieujawniania swojej to¿samoci (anonimowoæ). Oczywicie kierunki rozwi¹zañ, okrelone
analogi¹ do przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo w³asnoci przemys³owej, nie powinny byæ pominiête niezale¿nie od spodziewanych rezultatów. Nale¿a³oby siê te¿ zastanowiæ nad ulokowaniem ewentualnych przepisów b¹d w czêci ogólnej kodeksu cywilnego zaraz po regulacjach
zawartych w art. 23 lub 23 i 24 k.c., b¹d dotycz¹cych rzeczy oznaczonych co do
to¿samoci jako odrêbnej ich kategorii. W ka¿dym razie uwa¿am obecny stan prawny za niedostatecznie uwzglêdniaj¹cy ujawnione w artykule stosunki spo³eczne
i rodz¹ce siê na ich tle w¹tpliwoci.

Summary
Tangible carriers of personality right
Key words: personality rights, material substrates.

In the article the author has presented the issue of tangible carriers / material
substrates of personality rights. Opting for monistic approach towards individual /
personality rights and pointing to its justification (the identity of claims regardless of
which personality right was breached), it analyzes the issue of trading personal
assets. Due to their indefeasibility, it assumes that commercialization of these goods
actually concerns their material substrates. For that reason, it proposes to distinguish
a particular category of items marked individually, to which autonomous rules,
szukiwanie odpowiedzi na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa i ewentualnie formu³uj¹c wnioski de lege
ferenda. Nie zag³êbiaj¹c siê w obszar tej kwestii, prima facie sk³onny jestem wyraziæ pogl¹d, ¿e
zachowanie takie zagra¿a lub narusza dobra osobiste twórczoci artystycznej, naukowej, wynalazczej
i racjonalizatorskiej. Zasygnalizowana problematyka jest dla prawnika zajmuj¹cego siê dobrami osobistymi bardzo atrakcyjna.
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different from the ones associated with trading chattel regulated by the civil code,
would be applied. Not all goods have material substrates, like honour, dignity, personal freedom or or freedom of conscious. Those who have (like scientific, inventive,
rationalizing or artistic activity, image, secrecy of correspondence) may participate
in trade. Transferring the property of substrates of those goods requires defining
its owner, and the disposition  taking over the property by the buyer  occurs at the
point when all the provisions mentioned in the contract by a legal successor have
been fulfilled. The author proposes, as a rule, payment for such actions, written form
under the pain of invalidity, and lack of payment as an exception which requires the
personality rights owners written consent. The proposals are de lege ferenda conclusions.
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Prawo w³asnoci intelektualnej jako przedmiot
na studiach prawniczych (zakres, metody
i efekty akademickiego kszta³cenia)1
1. Trendy w nauczaniu ochrony w³asnoci intelektualnej
Wed³ug szacunkowych danych opracowanych przez wiatow¹ Akademiê dzia³aj¹c¹ przy wiatowej Organizacji W³asnoci Intelektualnej (WIPO) opublikowanych w roku 2008 na wiecie oko³o 700 uniwersytetów prowadzi³o kursy z zakresu
ochrony w³asnoci intelektualnej  z regu³y opieraj¹c siê na wydzia³ach czy te¿
szko³ach prawa2. Oprócz kilku lub kilkunastogodzinnych ogólnych kursów, m.in.
w Stanach Zjednoczonych oko³o 20 uniwersytetów prowadzi wyspecjalizowane kierunki studiów powiêcone ochronie w³asnoci intelektualnej, w Japonii czy Francji
niektóre uczelnie na kierunkach technicznych przewiduj¹ obowi¹zkowe kursy (niejednokrotnie trwaj¹ce rok) z zakresu ochrony w³asnoci intelektualnej, za w Chiñskiej Republice Ludowej Ministerstwo Edukacji oficjalnie zachêca uczelnie wy¿sze do tworzenia kierunków studiów magisterskich i doktoranckich z ochrony
i zarz¹dzania w³asnoci¹ intelektualn¹, jak równie¿ studiów doktoranckich z tej
dziedziny3.
W Polsce nieobowi¹zuj¹ce ju¿ standardy kszta³cenia okrelone w 2002 r.
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wyranie rekomendowa³y, ¿e programy nauczania powinny przewidywaæ zajêcia z zakresu ochrony w³asnoci inte1

Projekt pt. Prawne aspekty ochrony i komercjalizacji w³asnoci intelektualnej publicznych
szkó³ wy¿szych zosta³ sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC  2012/07/D/HS5/01864.
2 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends and challenges in teaching intellectual property, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of intellectual property. Principles and
methods, WPIO, Cambridge 2008, s. 6.
3 Wed³ug informacji WIPO w 2008 r. oko³o 16 chiñskich uniwersytetów prowadzi³o kierunki
studiów dotycz¹ce ochrony i zarz¹dzania w³asnoci¹ intelektualn¹.
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lektualnej4. Obecnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wy¿szego zalicza wiedzê
z zakresu w³asnoci intelektualnej do po¿¹danych efektów kszta³cenia w obszarze
nauk spo³ecznych, w tym prawnych. Wymienione rozporz¹dzenie jako jeden z efektów kszta³cenia podaje znajomoæ i rozumienie podstawowych pojêæ i zasad ochrony w³asnoci przemys³owej i prawa autorskiego oraz koniecznoæ zarz¹dzania zasobami w³asnoci intelektualnej5.
W zwi¹zku z pojawieniem siê Krajowych Ram Kwalifikacji uznano, ¿e podjêcie problematyki zakresu, metod i efektów kszta³cenia akademickiego z przedmiotu
prawo w³asnoci intelektualnej na kierunku prawo jest zasadne i potrzebne. Dostosowano przy tym rozwa¿ania do nowej metodyki opisu kszta³cenia z przedmiotu,
uwzglêdniaj¹c jêzyk efektów kszta³cenia. Takie podejcie wymaga przedstawienia
nie tylko opisu treci przedmiotowych, ale tak¿e ukazania efektów w postaci wiedzy,
umiejêtnoci i kompetencji. Poniewa¿ przedmiot ochrona w³asnoci intelektualnej
wyk³adany jest na ró¿nych stopniach studiów i ró¿nych kierunkach, skupiono siê na
kierunku prawo i obszarze nauk spo³ecznych, uwzglêdniaj¹c przy tym specyfikê
efektów obszarowych i kierunkowych. Efekty kszta³cenia, zgodnie z ministerialnym
opracowaniem, okrelaj¹, co ucz¹cy siê powinien wiedzieæ, rozumieæ i byæ zdolny
zrobiæ po zakoñczeniu pewnego okresu (procesu) kszta³cenia6 . W tym sensie efekty
kszta³cenia stanowi¹ rezultat realizacji studiów na danym kierunku, w danym obszarze, realizacji przedmiotu lub nawet pojedynczego wyk³adu. W niniejszym artykule
skupiono siê przede wszystkim na efektach przedmiotowych i ich korelacji z efektami obszarowymi i kierunkowymi7.
Na potrzeby niniejszego opracowania badaniami objêto 16 polskich publicznych szkó³ wy¿szych, które kszta³c¹ studentów na kierunku prawo jako jednolitych
studiach magisterskich. Stwierdziæ nale¿y, ¿e nauczanie akademickie z zakresu prawa w³asnoci intelektualnej jest realizowane na wszystkich uczelniach. Wystêpuj¹
przy tym ró¿nice dotycz¹ce statusu przedmiotu, jego nazwy i co za tym idzie 
zakresu kszta³cenia, liczby godzin, sposobu zaliczenia, formy zajêæ czy roku studiów, na którym przedmiot jest nauczany.
4 Por. za³¹cznik 85 uchylonego rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie okrelenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów
i poziomów kszta³cenia (Dz. U. nr 116, poz. 1004 ze zm.).
5 Dz. U. z 2011 r., nr 253, poz. 1520, por. w szczególnoci S2A_W10, s. 14731.
6 A. Kraniewski, [w:] E. Chmielecka (red.), Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji
dla szkolnictwa wy¿szego, Warszawa 2011, s. 34.
7 Por. efekty kszta³cenia dla kierunku prawo: przyjête w ramach Uniwersytetu Jagielloñskiego
<www.wpia.uj.edu.pl/documents/41601/79934243/efekty-ksztalcenia-prawo.pdf>, Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu <https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/109193/
Efekty-ksztacenia-dla-kierunku-studiow-prawo.pdf>, Uniwersytetu w Bia³ymstoku <www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/studenci.php?p=1067>, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
<www.wpia.uwm.edu.pl/uploads/files/> (dostêp: 13.04.2015).
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Przedmiot czêsto jest okrelany jako prawo w³asnoci intelektualnej lub ochrona
w³asnoci intelektualnej, niejednokrotnie wyodrêbniane s¹ prawo autorskie i prawo
w³asnoci przemys³owej oraz prawo ochrony konkurencji. Czasem prawo zwalczania
nieuczciwej konkurencji jest odrêbnie wyk³adane od prawa antymonopolowego. Na
kilku uczelniach osobno prowadzony jest kurs z prawa reklamy8. Najbogatsz¹ ofertê
prezentuje w tej mierze Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, który oferuje ³¹cznie
siedem przedmiotów z analizowanej problematyki, w tym kurs z miêdzynarodowego
prawa w³asnoci intelektualnej oraz dwa kursy w jêzyku angielskim (Intellectual
Property Law oraz EU Competition Law)9.
Z regu³y kszta³cenie z zakresu prawa w³asnoci intelektualnej odbywa siê poprzez realizacjê przedmiotów fakultatywnych, do wyboru, o charakterze specjalizacyjnym. S¹ jednak sytuacje, kiedy przedmiot ma status obligatoryjnego w ogóle lub
obligatoryjnego w ramach danej specjalizacji10. Przedmioty obejmuj¹ce prawo w³asnoci intelektualnej maj¹ najczêciej postaæ wyk³adu, wyk³adu monograficznego,
konserwatorium, rzadko przewidywane s¹ æwiczenia. Znaczne ró¿nice wystêpuj¹
w liczbie godzin: od kursów 45-godzinnych przewidzianych przyk³adowo na prawo
autorskie i prawo w³asnoci przemys³owej osobno w ramach Uniwersytetu Jagielloñskiego po 4-godzinny kurs ogólnokierunkowy. Praktyka wskazuje, ¿e dominuj¹ kursy
30-godzinne (czasem podzielone na 1520 godzin wyk³adu i 1510 godzin æwiczeñ).
Ró¿nice wystêpuj¹ tak¿e w formie zaliczenia: od egzaminu po zaliczenie na ocenê.

2. Uzasadnienie potrzeby realizacji przedmiotu i jego cele
Wspó³czenie wiedza z zakresu ochrony w³asnoci intelektualnej jest niezbêdna
do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, sprawowania funkcji publicznych, tak¿e
w wymiarze sprawiedliwoci, w sferach aktywnoci zwi¹zanych z kreatywnoci¹
i innowacyjnoci¹11. Wspó³czesna gospodarka jest bowiem oparta w znacznej mierze na kapitale intelektualnym. Spora czêæ przedsiêbiorców i innych uczestników
rynku potrzebuje ochrony swoich innowacyjnych produktów i us³ug, zatem prawa
w³asnoci intelektualnej odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym. Pojawiaj¹ siê przy tym stosunkowo nowe zjawiska spo³eczne zwi¹zane
z w³asnoci¹ intelektualn¹, do których nale¿y zaliczyæ handel i us³ugi wiadczone
elektronicznie, ochrona domen internetowych, rozwój genetyki i szerzej biotechnologii, ochrona wiedzy tradycyjnej. St¹d akademickie kszta³cenie z zakresu ochrony
w³asnoci intelektualnej wydaje siê niezbêdne na kierunkach studiów o kluczowym
8 S¹ to Wydzia³y Prawa i Administracji: Uniwersytetu £ódzkiego, Uniwersytetu l¹skiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Paw³a II.
9 Kurs z miêdzynarodowego prawa w³asnoci intelektualnej oferuje ponadto Wydzia³ Prawa
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jednak przewiduje nañ o po³owê mniej godzin ni¿ UJ.
10 Ustalono, ¿e przedmiot jest obligatoryjny w siedmiu sporód przebadanych 16 uczelni.
11 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends..., s. 8.
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znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, równie¿ w toku studiów prawniczych.
Potrzeba kszta³cenia akademickiego z tego zakresu ma swoje uzasadnienie w wielu
okolicznociach.
Po pierwsze, system ochrony w³asnoci intelektualnej to generator rozwoju
i postêpu wspó³czesnych spo³eczeñstw. Przedmiot obejmuje kwestie prawnej ochrony wyników badañ, rezultatów pracy nie tylko naukowej i twórczej, dóbr, z którymi
bêdzie siê styka³ absolwent w toku pracy zawodowej, jak te¿ jako uczestnik obrotu
gospodarczego, konsument czy przedsiêbiorca12.
Po drugie, zwiêksza siê liczba sporów i spraw zwi¹zanych z w³asnoci¹ intelektualn¹. Coraz czêciej klauzule dotycz¹ce praw na dobrach niematerialnych s¹ obecne w kontraktach handlowych, stanowi¹c niejednokrotnie ich podstawowe lub nawet
przedmiotowo istotne postanowienia. Wystêpuj¹ one nie tylko w umowach o prace
badawczo-rozwojowe, o transfer technologii, ale równie¿ w umowach dystrybucyjnych i wszelkiego rodzaju licencjach na korzystanie z dóbr niematerialnych i innych13.
Po trzecie, wzrastaj¹ca rola w³asnoci intelektualnej w obrocie prawnym i ¿yciu
spo³ecznym sprawia, ¿e istnieje potrzeba zwiêkszonej wiadomoci prawnej w tym
zakresie14. Nie chodzi tu tylko o wykszta³cenie prawników specjalistów z zakresu
prawa w³asnoci intelektualnej, którzy zasil¹ szeregi rzeczników patentowych, radców prawnych lub adwokatów realizuj¹cych praktykê w tej dziedzinie prawa. To
oczywicie bardzo wa¿ne zadanie, ale istotne jest tak¿e podniesienie wiadomoci
prawnej wród sêdziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów niewyspecjalizowanych w tego typu sprawach, pracowników administracji publicznej, kadry
mened¿erskiej przedsiêbiorstw. Przekazanie pewnego zakresu wiedzy ju¿ na etapie
studiów prawniczych jest wa¿ne m.in. dlatego, by móc unikn¹æ podstawowych b³êdów w ocenie stanów faktycznych obejmuj¹cych w³asnoæ intelektualn¹.
Po czwarte, nauczanie ochrony w³asnoci intelektualnej wykroczy³o ju¿ poza
wydzia³y prawa  jest obecne i postulowane na wiêkszoci kierunków cis³ych,
technicznych, medycznych, jak te¿ humanistycznych i innych spo³ecznych. Stanowi
to dodatkowy argument, w myl którego tak¿e na wydzia³ach prawa przedmiot ten
powinien znaleæ swoje miejsce.
Problematyka ochrony w³asnoci intelektualnej ma charakter multidyscyplinarny ze wzglêdu na pod³o¿e ekonomiczne, socjologiczno-kulturalne i technologiczne.
Jest przy tym skomplikowana, za jej waga stale wzrasta i m.in. dlatego bywa interesuj¹ca, stymuluj¹ca oraz stanowi wyzwanie na polu dydaktyczno-naukowym15. Winna
zatem staæ siê elementem wykszta³cenia prawniczego w³anie po to, aby w przysz³o12 S. H. Leong, Teaching intellectual property in a business school, [w:] Y. Takagi, L. Allman,
M. Siniela (red.), Teaching of intellectual property..., s. 185 i n.
13 H. Goddar, Teaching IP practical skills for practitioners and attorneys, [w:] ibidem, s. 212 i n.
14 P. K. Yu, Teaching international intellectual property law, Saint Louis University Law Journal 2008, t. 52, s. 942 i n.
15 K. E. Maskus, Teaching the economics of intellectual property rights in the global economy,
[w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of intellectual property..., s. 166 i n.
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ci przedstawiciele zawodów prawniczych nie reagowali niechêci¹ lub brakiem profesjonalizmu przy zetkniêciu siê z problematyk¹ w³asnoci intelektualnej oraz w przypadku koniecznoci udzielenia lub uzyskania ochrony prawnej zwi¹zanej z dobrami
niematerialnymi. To w³anie powinno byæ celem przedmiotu, tj. zapewnienie jak
najwy¿szego poziomu obs³ugi obrotu prawami na dobrach niematerialnych. Nie
chodzi tylko o etap samego tworzenia dóbr niematerialnych, ale równie¿ uzyskiwania
ochrony prawnej w jak najlepiej dobranej formie i zakresie oraz na dalszych etapach.
Pomoc prawna jest potrzebna w trakcie komercjalizacji dóbr niematerialnych (np.
sprzeda¿ praw, licencja, wniesienie do spó³ki), jak równie¿ w kwestii utrzymania
i zarz¹dzania dobrami niematerialnym, w tym zwalczania naruszeñ praw wy³¹cznych.

3. Po¿¹dany profil prowadz¹cego oraz kr¹g adresatów
Przedmiot ochrona w³asnoci intelektualnej winien byæ wyk³adany przede
wszystkim przez nauczycieli akademickich specjalizuj¹cych siê w zakresie w³asnoci intelektualnej. Praktyka wskazuje, ¿e na kierunkach nieprawniczych mo¿e byæ
prowadzony przez ekonomistê czy przedstawiciela nauk cis³ych specjalizuj¹cego
siê w zagadnieniach ochrony w³asnoci intelektualnej. W odniesieniu do studiów
prawniczych i nauczycieli akademickich bêd¹cych prawnikami czêstym i normalnym zjawiskiem jest powi¹zanie z dziedzinami takimi jak prawo handlowe i szerzej
prawo cywilne, prawo konkurencji, prawo gospodarcze publiczne16. Zajêcia i kursy
z ochrony w³asnoci intelektualnej na poziomie akademickim z powodzeniem prowadz¹ równie¿ praktycy: rzecznicy patentowi (czêsto zwi¹zani z dan¹ szko³¹ wy¿sz¹), radcy prawni, adwokaci, rzadziej przedstawiciele innych profesji prawniczych
obeznani z ochron¹ w³asnoci intelektualnej, wreszcie pracownicy centrów transferu
technologii  tzw. brokerzy innowacji wyspecjalizowani w zarz¹dzaniu, ochronie
oraz komercjalizacji dóbr niematerialnych. Przedmiot powinien byæ adresowany nie
tylko do studentów, którzy pragn¹ specjalizowaæ siê w tej dziedzinie prawa. Jak ju¿
podkrelono, ka¿dy prawnik winien mieæ ogóln¹ orientacjê w systemie ochrony
w³asnoci intelektualnej.

4. Zakres przekazywanej wiedzy, nabyte umiejêtnoci,
pozyskane kompetencje
4.1. Miêdzynarodowe prawo w³asnoci intelektualnej
Doborowi zagadnieñ sk³adaj¹cych siê na zakres problematyki, która ma byæ
objêta akademickim nauczaniem, towarzyszy odwieczny dylemat: jak pogodziæ szerokoæ wywodów z ich g³êbokoci¹. Wiadomo przecie¿, i¿ poruszanie wielu proble16

L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends..., s. 6.
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mów w ograniczonym czasie bêdzie skutkowa³o przedstawieniem jedynie kwestii
zasadniczych. Mo¿liwoæ g³êbszego ukazania poszczególnych problemów wydaje
siê ograniczona17. Zakres przekazywanej wiedzy powinien siê oczywicie ró¿niæ w
zale¿noci od kierunku i etapu studiów. Poni¿sze uwagi stanowi¹ pewn¹ sugestiê dla
osób realizuj¹cych przedmiot, studentów i s³uchaczy zainteresowanych kszta³ceniem
akademickim z ww. zakresu.
Trudno zrozumieæ istotê ochrony w³asnoci intelektualnej bez uwzglêdnienia
miêdzynarodowego kontekstu18. Szereg instytucji, zasad i mechanizmów jest zawartych w³anie w aktach miêdzynarodowego prawa w³asnoci intelektualnej. Nie sposób tu pomin¹æ Konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie w³asnoci
przemys³owej19 czy Konwencji berneñskiej z dnia 9 wrzenia 1886 r. o ochronie
dzie³ literackich i artystycznych20. Obydwa traktaty, których Rzeczpospolita Polska
jest stron¹, ustanowi³y zasadê niedyskryminacji i narodowego traktowania obywateli
pañstw sygnatariuszy21. Poprzez ww. akty nast¹pi³o ustalenie systemu tzw. pierwszeñstwa konwencyjnego w zakresie uzyskiwania praw w³asnoci przemys³owej, jak
równie¿ minimalnych standardów ochrony przed nieuczciw¹ konkurencj¹ oraz
ochrony dzie³ literackich i artystycznych22.
Warto wskazaæ rolê, jak¹ odgrywa w rozwoju miêdzynarodowej ochrony w³asnoci intelektualnej WIPO  wiatowa Organizacja W³asnoci Intelektualnej z siedzib¹ w Genewie. Zosta³a ona utworzona w 1967 r. jako agencja Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Z kolei w 1994 r. zawarte zosta³o porozumienie TRIPS  w sprawie
handlowych aspektów praw w³asnoci intelektualnej23 w ramach utworzonej wówczas WTO  wiatowej Organizacji Handlu. Porozumienie TRIPS ustali³o minimalny standard ochrony i jej dochodzenia w stosunku do dóbr w³asnoci intelektualnej.
Stanowi ono przy tym dogodn¹ podstawê do wyk³adu obejmuj¹cego podstawowe
formy praw w³asnoci intelektualnej, jak prawo z patentu, prawa autorskie, prawo
ochronne na znak towarowy oraz prawo do tajemnicy przedsiêbiorstwa. Co wiêcej,
reguluje piêæ innych form ochrony w³asnoci intelektualnej, które mog¹ byæ przedmiotem kursu na poziomie studiów wy¿szych jednolitych lub drugiego stopnia. S¹
17

P. K. Yu, op. cit., s. 933.
Ibidem, s. 942.
19 Konwencja paryska o ochronie w³asnoci przemys³owej z dnia 20 marca 1883 r. zmieniona
w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada
1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 padziernika 1958 r. i w Sztokholmie
dnia 14 lipca 1967 r.  Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r., nr 9, poz. 51).
20 Konwencja berneñska o ochronie dzie³ literackich i artystycznych z dnia 9 wrzenia 1886 r.,
przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., ratyfikowana
zgodnie z ustaw¹ z dnia 5 marca 1934 r. (Dz. U. z 1935 r., nr 84, poz. 515).
21 Por. szerzej: A. Adamczak, A. Szewc, Konwencja paryska o ochronie w³asnoci przemys³owej.
Komentarz, Warszawa 2008, s. 11.
22 Ch. McManis, Teaching current trends and future developments in intellectual property, Saint
Louis University Law Journal 2008, t. 52, s. 856.
23 Dz. Urz. UE z 23 grudnia 1994 r., L 336/214.
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to: prawo z rejestracji oznaczeñ geograficznych, wzorów przemys³owych, prawo
wy³¹czne do nowych odmian rolin, prawo z rejestracji topografii uk³adów scalonych oraz rozszerzone prawo do ochrony informacji poufnych.
Porozumienie TRIPS uwzglêdnia dwie dziedziny technologii, które wyznaczaj¹
obecnie kierunki rozwoju, a co za tym idzie: dyskursu o ochronie w³asnoci intelektualnej  chodzi o rozwój technologii cyfrowych oraz biotechnologii. Akt wskazuje,
¿e programy komputerowe powinny byæ chronione w oparciu o re¿im dotycz¹cy
dzie³ literackich. Przedmiotem ochrony, wed³ug jego postanowieñ, powinny byæ
równie¿ bazy danych. Programy komputerowe podlegaj¹ zatem ochronie w ramach
prawa autorskiego, jednak kod ród³owy mo¿e byæ chroniony jako tajemnica przedsiêbiorstwa, w Stanach Zjednoczonych natomiast dopuszczalne jest patentowanie
programów komputerowych24. Na tle rozwa¿añ dotycz¹cych technologii cyfrowych
mo¿na podnosiæ kwestie zwi¹zane z kompatybilnoci¹ oprogramowania, dopuszczalnoci¹ analizy budowy programu, licencjonowaniem oprogramowania, ochron¹
baz danych, ochron¹ nazw domen internetowych oraz zjawiskiem cybersquattingu.
Z kolei w zakresie biotechnologii warto poruszyæ temat mikroorganizmów i procesów mikrobiologicznych jako kategorii mog¹cych byæ przedmiotem ochrony patentowej. Równie¿ nowe odmiany rolin stosownie do postanowieñ porozumienia
TRIPS winny byæ chronione w ramach systemu patentowego lub innego prawa
wy³¹cznego25. Ponadto studentom zaproponowaæ mo¿na omówienie szeregu aktualnych problemów, takich jak bioró¿norodnoæ, ochrona wiedzy tradycyjnej, zdrowie publiczne oraz tzw. biopiractwo polegaj¹ce na uzyskaniu wiedzy tradycyjnej
i materia³u genetycznego od rodzimych spo³ecznoci w celu uzyskania prawa wy³¹cznego26.
Wyodrêbnienie miêdzynarodowego prawa w³asnoci intelektualnej w przypadku kursu niemaj¹cego charakteru wyspecjalizowanego pod k¹tem prawa miêdzynarodowego nie jest koniecznoci¹. Wydaje siê, ¿e mo¿e byæ zast¹pione poprzez
przedstawienie miêdzynarodowych podstaw ochrony przed omawianiem ochrony
kolejnych dóbr niematerialnych.
Poznanie miêdzynarodowych norm dotycz¹cych ochrony w³asnoci intelektualnej, aktualnych trendów i problemów umo¿liwi lepsze zrozumienie globalnych stosunków gospodarczych, a w konsekwencji lepsz¹ pozycjê na rynku pracy. Wskazywanie
na wspó³czesne problemy ochrony w³asnoci intelektualnej powinno nastêpowaæ
wraz z zapoznawaniem s³uchaczy z poszczególnymi formami ochrony dóbr niematerialnych. Istotna bowiem jest wiedza o sposobach uzyskiwania ochrony praw w³asnoci intelektualnej zarówno w systemie krajowym, jak i miêdzynarodowym, kompetencje z zarz¹dzania i komercjalizacji w³asnoci intelektualnej, np. zawierania
24

A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa
1995, s. 80 i n.
25 Por. szerzej: K. Felchner (red.), Ustawa o ochronie prawnej odmian rolin. Komentarz, Warszawa 2009, s. 34 i n.
26 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 344 i n.
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porozumieñ w zakresie transferu technologii czy wniesienia dobra niematerialnego
jako aportu, tudzie¿ metody zapobiegania i zwalczania naruszeñ praw w³asnoci
intelektualnej oraz egzekwowania poszanowania tych¿e praw. Ponadto w efekcie
kszta³cenia student powinien uzyskaæ wiedzê na temat struktury miêdzynarodowego
systemu ochrony w³asnoci intelektualnej oraz nabyæ umiejêtnoæ pos³ugiwania siê
normami prawa miêdzynarodowego w praktyce. Bardzo wa¿ne s¹ kompetencje do
samodzielnego uzyskiwania wiedzy i umiejêtnoci tak, aby móc rozwi¹zaæ problemy
prawne z zakresu w³asnoci intelektualnej. Istotna jest postawa otwartoci na wspó³pracê ze specjalistami z innych dziedzin, np. in¿ynierami, techniami, rzecznikami
patentowymi.
4.2. Prawo patentowe
Rozwa¿ania na temat poszczególnych praw w³asnoci intelektualnej powinny
obejmowaæ nie tylko uzyskanie, zakres ochrony czy zwalczanie naruszeñ praw, ale
tak¿e ich komercjalizacjê, zarz¹dzanie, w tym licencjonowanie oraz przeniesienie
praw. Wywód z zakresu prawa patentowego mo¿na rozpocz¹æ od rysu historycznego. Mo¿e on polegaæ na wskazaniu pierwszych, redniowiecznych patentów udzielanych w formie przywilejów monarszych, równie¿ na ziemiach polskich. Jako przyk³ady wskazuje siê czêsto weneck¹ ustawê o wynalazkach z 1474 r. oraz angielsk¹
ustawê o monopolach 16231624 r.27 W dalszej kolejnoci nale¿a³oby wskazaæ
amerykañskie ustawy patentowe z 1790 i 1793 r. oraz ustawy francuskie z 1791
i 1793 r. Pomo¿e to w uwiadomieniu ekonomicznych podstaw systemu patentowego i zrozumieniu jego istoty28.
W dalszym toku rozwa¿añ nale¿a³oby porównaæ prawo z patentu na wynalazek
do innych praw w³asnoci intelektualnej29. Bazuj¹c na uwagach dotycz¹cych miêdzynarodowego prawa w³asnoci intelektualnej, wskazaæ nale¿y na unormowania
konwencyjne dotycz¹ce prawa patentowego, m.in. zawarte w konwencji paryskiej
pierwszeñstwo konwencyjne i zasadê terytorialnoci, jak równie¿ zasadê traktowania narodowego, system rozwiniêty przez uk³ad o wspó³pracy patentowej  tzw.
PCT30. W odniesieniu do porozumienia TRIPS istotny jest minimalny standard
ochrony wynalazków oraz mo¿liwoæ udzielania licencji przymusowych, jak te¿
dopuszczalnoæ ingerencji poszczególnych pañstw w sferê wykonywania praw
27

Ibidem, s. 21 i n.
P. Torremans, Intellectual property law, Oxford 2010, s. 41; T. Cook, EU intellectual property
law, Oxford 2010, s. 480 i n.; R. Cooper Dreyfus, R. Rosenthal Kwail, Intellectual property. Cases,
materials on trademark copyright and patent law, New York 2004, s. 564; D. Chisum, M. Jacobs,
Understanding intellectual property law, New York 1999, § 2A; M. Barrett, Intellectual property,
Aspen Publishers 2008, s. 27.
29 J. Straus, Teaching patents, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of intellectual property..., s. 17.
30 Uk³ad o wspó³pracy patentowej sporz¹dzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony 2 padziernika 1979 r. i zmieniony 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 70, poz. 303).
28
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z patentu na wynalazek, je¿eli dana praktyka ma charakter antykonkurencyjny, stanowi¹cy nadu¿ycie prawa wy³¹cznego.
Z perspektywy polskiej nie sposób pomin¹æ tocz¹cej siê 50 lat dyskusji na
temat patentu europejskiego. Istotnym osi¹gniêciem w tym wzglêdzie by³o podpisanie
i ratyfikacja Konwencji z 5 padziernika 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich,
sporz¹dzonej w Monachium31. Dziêki niej mo¿liwe jest uzyskanie tzw. patentu pakietowego w szeregu pañstw europejskich. Przytoczenia i omówienia wymagaj¹ tak¿e
argumenty podnoszone w toku gor¹cej dyskusji wokó³ pakietu patentowego zmierzaj¹cego do utworzenia jednolitego patentu europejskiego oraz jednolitego s¹du
patentowego. Chodzi tu przede wszystkim o projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzaj¹cego wzmocnion¹ wspó³pracê w dziedzinie tworzenia
jednolitego systemu ochrony patentowej32 oraz projekt rozporz¹dzenia Rady wprowadzaj¹cego wzmocnion¹ wspó³pracê w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej w odniesieniu do ustaleñ maj¹cych zastosowanie do t³umaczeñ33 ,
a tak¿e projekt porozumienia w sprawie jednolitego s¹du patentowego34. Niezale¿nie
od wyników dyskusji omówienie argumentów za i przeciw bêdzie mieæ znaczny walor
dydaktyczny i poznawczy. Stanowiæ to mo¿e doskona³y przyczynek do refleksji na
temat problemów, jakie stoj¹ przed wspó³czesnym prawem patentowym, m.in. problemem wojen patentowych, tzw. s³abymi patentami, patentowaniem programów komputerowych czy niektórych procesów biologicznych, nadu¿ywaniem praw z patentu35.
Podstawowym zagadnieniem z zakresu nauczania prawa patentowego jest definicja wynalazku oraz zakres przedmiotowy ochrony patentowej. Wymaga to analizy
przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r.  Prawo w³asnoci przemys³owej36. Wska31 Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (tzw. konwencja o patencie europejskim) sporz¹dzona w Monachium dnia 5 padziernika 1973 r., zmieniona aktem zmieniaj¹cym art. 63 konwencji
z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej
z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 padziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia
1998 r., wraz z Protoko³ami stanowi¹cymi jej integraln¹ czêci¹ (Dz. U. z 2004 r., nr 79, poz. 737). Akt
z dnia 29 listopada 2000 r. rewiduj¹cy Konwencjê o udzielaniu patentów europejskich, sporz¹dzon¹
w Monachium dnia 5 padziernika 1973 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 236, poz. 1736).
32 Przedstawiony przez Komisjê Europejsk¹ 13 kwietnia 2011 r., KOM (2011) 215 oraz wersje
póniejsze; sprawozdanie komisji prawnej Parlamentu Europejskiego z 11 stycznia 2012 r., dokument
nr A7-0001/2012.
33 Przedstawiony przez Komisjê Europejsk¹ 13 kwietnia 2011 r., KOM (2011) 216 oraz wersje
póniejsze, sprawozdanie komisji prawnej Parlamentu Europejskiego z 9 stycznia 2012 r., dokument
nr A7-0002/2012.
34 Zob. dokument Rady nr 16222/12 z 14 listopada 2012 r.
35 Zob. szerzej: A. Nowicka, Kontrowersje dotycz¹ce utworzenia jednolitej ochrony patentowej
oraz Jednolitego S¹du Patentowego, Rzecznik Patentowy 2012, nr 24(6972), s. 6 i n. oraz eadem,
Finalizacja procesu tworzenia jednolitej ochrony patentowej i jednolitego s¹du patentowego (stan na
26 listopada 2012 r.), [online] <www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolity_patent.Aktualizacja.listopad_2012.pdf> (dostêp: 24.12.2012); S. So³tysiñski, O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej, [w:] Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Ksiêga
pami¹tkowa Profesora Mariana Kêpiñskiego, Warszawa 2012, s. 385 i n.
36 Tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.
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zaæ nale¿y te wytwory myli ludzkiej oraz odkrycia, które nie mog¹ byæ opatentowane. S¹ to: teorie naukowe, metody matematyczne, utwory estetyczne, metody biznesowe, programy komputerowe, sposoby prezentacji informacji, metody chirurgiczne
i terapeutyczne leczenia ludzi i zwierz¹t. Jednak zastrzec nale¿y, ¿e niektóre sporód
wymienionych osi¹gniêæ podlegaj¹ ochronie patentowej w poszczególnych pañstwach. Koniecznie trzeba te¿ przedstawiæ s³uchaczom kryteria zdolnoci patentowej, tj. nowoci, poziomu wynalazczego, przemys³owej stosowalnoci. Niezbêdne
bêdzie do tego przybli¿enie znaczenia wyra¿eñ stan techniki, znawcy danej dziedziny techniki, krok wynalazczy. W tym kontekcie warto porównaæ systemy
first-to-file oraz first-to-invent obowi¹zuj¹ce do niedawna w Stanach Zjednoczonych, a ostatnio poddane istotnej nowelizacji.
Kolejn¹ kwesti¹ jest uprawnienie do uzyskania patentu na wynalazek. Nale¿y tu
w szczególnoci przybli¿yæ pojêcie twórcy, wspó³twórców, jak równie¿ kategoriê
wynalazku pracowniczego. W tym kontekcie warto podkreliæ rolê wynalazków
kreowanych w ramach uczelni wy¿szych oraz okreliæ zakres uprawnieñ uczelni,
twórców, a tak¿e prywatnych inwestorów w czerpaniu korzyci z komercjalizacji
nowych technologii.
Tematyka kursu powinna obejmowaæ: zastrze¿enia patentowe jako wyznacznik
zakresu przedmiotowego ochrony, rodzaje wynalazków (produkt lub sposób wytwarzania produktu) i relacje miêdzy patentami (patent g³ówny i dodatkowy), procedurê
uzyskania patentu, zg³oszenie badania stanu techniki, procedurê opozycyjn¹, mo¿liwoci ewentualnego uniewa¿nienia patentu, zakres i charakter prawa z patentu na
wynalazek, jego maj¹tkowy charakter, mo¿liwoæ komercjalizacji, wyczerpanie prawa, prawa u¿ywacza uprzedniego oraz zakaz nadu¿ywania prawa jako ograniczenia
zakresu prawa z patentu37. Istotne bêdzie tak¿e zarysowanie problematyki sporów
o naruszenie patentu, przybieraj¹cych niejednokrotnie formê wojen patentowych.
Kurs obejmuj¹cy prawo patentowe powinien równie¿ uwzglêdniaæ problematykê
udzielenia licencji oraz umowy o przeniesienie prawa. Te elementy mog³yby byæ
przedstawione w toku æwiczeñ z przedmiotu. Rozwa¿ania dotycz¹ce umów z zakresu obrotu w³asnoci¹ intelektualn¹ mog¹ stanowiæ osobny temat i byæ omawiane po
przedstawieniu praw w³asnoci intelektualnej38.
W wyniku realizacji tej czêci przedmiotu student powinien nabyæ wiedzê
o istocie systemu patentowego, charakterze prawnym i zakresie ochrony wynalazków. Zdobytej wiedzy powinna towarzyszyæ umiejêtnoæ pos³ugiwania siê bazami
patentowymi, redagowania umów z zakresu obrotu prawem z patentu oraz pism
procesowych w zwi¹zku z naruszeniami praw. Student powinien potrafiæ zidentyfikowaæ sytuacje wymagaj¹ce podjêcia okrelonych rodków prawnych i je podj¹æ np.
37

Por. J. Straus, European Patent Academy. Patent teaching kit, Monachium 2011, s. 41 oraz
Intellectual property course design manual, European Patent Organisation 2011, s. 15 i n.; por. plan 20-godzinnego kursu.
38 A. Jolly, J. Philpott, The handbook of European intellectual property management, London and
Philadelphia 2009, s. 177.
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w razie zaistnienia ryzyka naruszenia cudzego prawa, naruszenia prawa klienta czy
potrzeby uzyskania ochrony. Mo¿e i powinno to zaowocowaæ w nabyciu kompetencji do kreowania lub doradzania w zakresie strategicznych decyzji w sferze zarz¹dzania prawami z patentów.
4.3. Prawo autorskie i prawa pokrewne
Niejednokrotnie prawo autorskie stanowi osobny przedmiot, g³ównie na kierunkach humanistycznych i spo³ecznych. Jednak nawet wówczas program powinien byæ
wzbogacony o niektóre zagadnienia prawa w³asnoci przemys³owej. Przyk³adowo
wiedza na temat ochrony prawnoautorskiej wzornictwa przemys³owego bez ukazania mo¿liwoci uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemys³owego bêdzie niewystarczaj¹ca, analogicznie mo¿liwoæ zastrzegania utworu posiadaj¹cego zdolnoæ
odró¿niaj¹c¹ jako znaku towarowego. Nauczanie prawa w³asnoci przemys³owej
bez odniesienia do prawa autorskiego równie¿ zubo¿y³oby niezmiernie treæ wyk³adu. Podstawy prawa autorskiego pozwalaj¹ bowiem lepiej zrozumieæ istotê takich
instytucji, jak autorstwo wynalazku, daj¹ te¿ mo¿liwoæ cennych porównañ. S¹ to
argumenty przemawiaj¹ce za szerszym ni¿ tylko prawo autorskie ujmowaniem problematyki ochrony w³asnoci intelektualnej.
Nale¿a³oby w toku kursu przedstawiæ miêdzynarodowe podstawy prawa autorskiego, tj. przede wszystkim konwencjê berneñsk¹ i rzymsk¹39 o prawach pokrewnych, jak równie¿ konwencje WIPO w zakresie Internetu. Warto rozpocz¹æ od okrelenia roli ochrony prawnej utworów w pobudzaniu twórczoci, kreatywnoci
i innowacyjnoci wspó³czesnych spo³eczeñstw. Ochrona prawnoautorska utworów
jest szczególnie donios³a wobec technicznej ³atwoci sporz¹dzania kopii. Nie bez
znaczenia mo¿e byæ odwo³anie siê do praw cz³owieka, takich jak: wolnoæ ekspresji,
swoboda wypowiedzi, wolnoæ nauczania i prowadzenia badañ, prawo do informacji
i prawo do prywatnoci40.
Podstawowym polskim aktem normatywnym w omawianym zakresie jest ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych41. Oprócz przedstawienia przedmiotu prawa autorskiego  utworu i jego rodzajów, kurs powinien
obejmowaæ zagadnienie podmiotów praw autorskich, w tym kwestiê wspó³autorstwa, utworów pracowniczych, a tak¿e dzie³ osieroconych. Kolejna kwestia to
treæ praw autorskich, tj. autorskie prawa maj¹tkowe i autorskie prawa osobiste.
W tym zakresie na szczególne uwzglêdnienie zas³uguj¹ instytucje dozwolonego
u¿ytku, przedruku oraz swoboda cytowania. Dziêki wiedzy dotycz¹cej wymienionych instytucji student powinien nabyæ umiejêtnoæ oceny, czy i kiedy korzystanie
z cudzego utworu wymaga zgody i jest odp³atne, a kiedy jest naruszeniem praw
39

Konwencja rzymska, czyli Miêdzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów
fonogramów i organizacji nadawczych przyjêta w Rzymie w dniu 26 padziernika 1961 r.
40 M. Ficsor, Teaching copyright and related rights, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.),
Teaching of intellectual property..., s. 36.
41 Test jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.
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autorskich42. Ponadto s³uchacz winien uzyskaæ wiedzê na temat zasad redakcji
umów z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy o przeniesienie praw autorskich
oraz umowy licencyjnej, a w konsekwencji nabyæ umiejêtnoæ sporz¹dzenia takowej
umowy43.
Kurs prawa autorskiego powinien ukazaæ specyfikê ochrony programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych. Nie sposób tak¿e pomin¹æ roli organizacji zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi w ochronie interesów twórców.
U³atwieniem w zrozumieniu skomplikowanego systemu ustalania i poboru wynagrodzeñ oraz ich repartycji jest pos³u¿enie siê przyk³adem tabel op³at pobieranych np.
od w³acicieli obiektów gastronomicznych czy DJ-ów dyskotekowych. Ciekawym
rozwiniêciem zagadnienia by³aby prezentacja za³o¿eñ ruchu open source czy creative commons. W efekcie tak pozyskanej wiedzy student bêdzie potrafi³ ustaliæ,
w jakiej sytuacji jego klient ma obowi¹zek odprowadzania op³at do organizacji
zbiorowego zarz¹dzania prawami autorskimi.
Niezbêdne z perspektywy wykszta³cenia prawniczego jest te¿ przedstawienie
roszczeñ przys³uguj¹cych wobec zagro¿enia naruszeniem lub naruszenia praw autorskich osobistych lub maj¹tkowych. Stanowi to podstawê do nabycia umiejêtnoci
pos³ugiwania siê dostêpnymi rodkami ochrony, sporz¹dzania stosownych pism,
w tym pism procesowych, pozyskiwania dowodów na wymagaj¹ce udowodnienia
okolicznoci.
Cennym uzupe³nieniem zajêæ by³oby przedstawienie zagadnienia ochrony
prawnej baz danych w wietle ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych44.
W tej kategorii nale¿y rozpatrywaæ kwestiê praw pokrewnych, w tym praw do
artystycznego wykonania, do nadañ radiowych i telewizyjnych, do fonogramów
i wideogramów, do pierwszych wydañ, tudzie¿ wydañ naukowych i krytycznych.
Warto ukazaæ specyfikê tych¿e praw, podmioty uprawnione oraz zakres czasowy,
przedmiotowy i terytorialny wspomnianych uprawnieñ.
4.4. Prawo znaków towarowych i innych nazw handlowych
Oprócz aktów miêdzynarodowych, w zakresie prawa znaków towarowych du¿e
znaczenie maj¹ tzw. regionalne i krajowe ród³a prawa znaków towarowych. Chodzi
tu w szczególnoci o cytowan¹ ju¿ ustawê  Prawo w³asnoci przemys³owej oraz
rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego45. Centralne tematy to: pojêcie znaku towarowego,
jego podstawowe cechy, czyli graficzna przedstawialnoæ i zdolnoæ odró¿niaj¹ca,
rodzaje znaków towarowych. Analizê warto poprzeæ licznymi przyk³adami dostar42 M. M. Bieczyñski, Plagiat jako immanentna granica wolnoci twórczoci artystycznej, Studia
Prawnicze 2011, z. 2(188), s. 10.
43 P. Torremans, op. cit., s. 173; T. Cook, op. cit., s. 67 i n.; R. Cooper Dreyfus, R. Rosenthal
Kwail, op. cit., s. 218; D. Chisum, M. Jacobs, op. cit., § 4A; M. Barrett, op. cit., s. 101.
44 Dz. U. z 2006 r., nr 128, poz. 1402 ze zm.
45 Dz. Urz. UE z 24 marca 2009 r., L 78/1.
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czanymi przez praktykê, zastanowiæ siê, jakie oznaczenia nie mog¹ byæ znakami
towarowymi, czyli wskazaæ na bezwzglêdne i wzglêdne przeszkody w rejestracji,
jak równie¿ procedury uzyskiwania ochrony: krajow¹, regionaln¹ w ramach Unii
Europejskiej realizowan¹ poprzez Urz¹d ds. Harmonizacji Rynku Wewnêtrznego
(OHIM) w Alicante oraz miêdzynarodow¹ poprzez Biuro WIPO w Genewie. Pierwszorzêdne znaczenie ma zaprezentowanie charakteru prawnego i zakresu prawa
ochronnego na znak towarowy, w tym zasady terytorialnoci i specjalizacji oraz
sposobów naruszeñ praw ochronnych na znak towarowy (reprodukcja i imitacja),
jak te¿ rodków prawnych s³u¿¹cych ich zwalczaniu46. Zró¿nicowanie ochrony
prawnej ze wzglêdu na u¿ywanie znaku towarowego w obrocie warto przybli¿yæ
przez kategorie znaku powszechnie znanego, znaku renomowanego oraz konsekwencje prawne nieu¿ywania znaku. Dla lepszego zrozumienia problematyki nale¿y
porównaæ znak towarowy do innych praw i oznaczeñ, w tym do firmy, oznaczenia
przedsiêbiorstwa, oznaczenia geograficznego, wzoru przemys³owego, utworu, domeny internetowej i wskazaæ, kiedy wystêpuje kumulacja ochrony, czy jest ona
dopuszczalna, jakie s¹ tego konsekwencje. Na wyobraniê s³uchaczy dzia³a przedstawienie rankingu czo³owych marek na wiecie i w Polsce. Pozwala to ukazaæ
wartoæ, jak¹ mo¿e osi¹gn¹æ znak towarowy oraz rolê tego dobra w³asnoci przemys³owej w obrocie gospodarczym i budowaniu potencja³u rynkowego47.
Kurs móg³by zostaæ wzbogacony o przedstawienie problematyki oznaczeñ geograficznych. Mo¿na to zrobiæ na przyk³adzie produktów spo¿ywczych lub napojów
alkoholowych i porz¹dku prawnego obowi¹zuj¹cego w tej mierze w ramach Unii
Europejskiej48. Niezwykle obrazowe s¹ przyk³ady produktów regionalnych, których
nazwy s¹ chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi czy gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnociami. Je¿eli dany kurs przewiduje æwiczenia, to wartociowe bêdzie pokazanie funkcjonowania rejestru oznaczeñ geograficznych prowadzonego przez Komisjê Europejsk¹ oraz rejestru znaków
towarowych wspólnoty prowadzonego przez OHIM.
W wyniku tak przeprowadzonych zajêæ student wzogaci wiedzê na temat zakresu ochrony oraz funkcji prawa ochronnego na znak towarowy. Nabytej wiedzy
powinna towarzyszyæ umiejêtnoæ skutecznego uzyskania ochrony prawnej znaku
towarowego, m.in. identyfikacji przeszkód bezwzglêdnych i wzglêdnych w uzyskaniu ochrony. Kolejn¹ przydatn¹ umiejêtnoci¹ jest skuteczna komercjalizacja prawa
46 J. Philips, Teaching trademark law, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of
intellectual property..., s. 76 i n.
47 G. Tritton, Intellectual property law in Europe, London 2002, s. 191; L. Bently, B. Sherman,
Intellectual property law, Oxford 2004, s. 691; P. Torremans, op. cit., s. 383; T. Cook, op. cit., s. 227
i n.; R. Cooper Dreyfus, R. Rosenthal Kwail, op. cit., s. 6 i n.; D. Chisum, M. Jacobs, op. cit., §5A;
M. Barrett, op. cit., s. 223.
48 Rozporz¹dzenie 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeñ geograficznych i nazw pochodzenia
produktów rolnych i rodków spo¿ywczych; Rozporz¹dzenie 509/2006 w sprawie produktów rolnych
i rodków spo¿ywczych bêd¹cych gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnociami.
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ochronnego na znak towarowy. Mo¿e siê ona przejawiaæ w formie umiejêtnoci
negocjacji i zredagowania umowy licencyjnej lub umowy o wniesienie prawa tytu³em aportu do spó³ki. Istotn¹ umiejêtnoci¹ bêdzie tak¿e zdolnoæ do identyfikacji
naruszeñ prawa ochronnego na znak towarowy i dobór odpowiednich rodków
w celu zapewnienia skutecznej ochrony uprawnionemu. Powinno to w konsekwencji
daæ szerokie kompetencje do aktywnego, fachowego i rzetelnego reprezentowania
strony w sprawach dotycz¹cych czynnoci prawnych i naruszeñ prawa ochronnego
na znak towarowy.
4.5. Prawo wzornictwa przemys³owego
Przyk³ady zewnêtrznych postaci produktów stanowi¹ wdziêczny i sugestywny
instrument w nauczaniu prawa wzornictwa przemys³owego. S³uchacze jako konsumenci na co dzieñ stykaj¹ siê z produktami, a co za tym idzie z bardziej lub mniej
wyszukanym wzornictwem przemys³owym. St¹d mo¿na w literaturze spotkaæ postulaty, aby nauczanie prawa w³asnoci intelektualnej rozpoczynaæ w³anie od tego
dzia³u. Nie zawsze bowiem prezentacja wynalazku z okrelonej dziedziny techniki
bêdzie tak pomocna w zrozumieniu istoty praw na dobrach niematerialnych jak
przyk³ad wzoru przemys³owego popularnego produktu, takiego jak np. krzes³o, butelka czy szczoteczka do zêbów49.
Tak¿e w przypadku kursu obejmuj¹cego prawn¹ ochronê wzornictwa przemys³owego nale¿y odwo³aæ siê do aktów miêdzynarodowych. Otó¿ konwencja paryska
statuowa³a tzw. pierwszeñstwo konwencyjne, które polega na tym, ¿e w okresie
6 miesiêcy od zg³oszenia mo¿liwe jest zg³oszenie w innych krajach z dat¹ pierwszeñstwa. Obowi¹zuje przy tym zasada traktowania narodowego. Do praw z rejestracji
wzorów przemys³owych tzw. licencja przymusowa nie ma zastosowania. Z kolei
porozumienie TRIPS w art. 25(1) wyznacza dwie definicyjne cechy wzoru przemys³owego, tj. nowoæ i oryginalnoæ. Konkretyzacja tych dwóch pojêæ pozostawiona
zosta³a w gestii pañstw-stron porozumienia. Wymieniony akt zastrzega przy tym,
aby wzór przemys³owy nie by³ zdeterminowany techniczn¹ u¿ytecznoci¹. Warto
podkreliæ mo¿liwoæ jego kumulatywnej ochrony przez prawo autorskie oraz prawo z rejestracji. Omawiaj¹c zakres prawa z rejestracji, warto podnieæ problem
dopuszczalnoci kopiowania lub naladownictwa, a tak¿e kwestiê niezale¿nego rozwoju. Nale¿y wskazaæ na akt genewski z 1999 r. reformuj¹cy hask¹ umowê dotycz¹c¹ miêdzynarodowej rejestracji wzorów przemys³owych50.
Podkreliæ trzeba istnienie dwóch modeli uzyskiwania ochrony wzorów przemys³owych. Jednym z nich jest tzw. system rejestracyjny, w którym nie bada siê
nowoci, a jedynie spe³nienie formalnych wymogów zg³oszenia. Ewentualna weryfikacja nowoci nastêpuje w drodze sporu (czêsto s¹dowego) z podmiotem uprawnio49 W. Freyer, Teaching industrial law, [w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of
intellectual property..., s. 76 i n.
50 Pierwotnie konwencja haska z 1925 r. dotyczy³a miêdzynarodowego depozytu wzorów przemys³owych.
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nym z prawa z rejestracji. Drugi z systemów, który obowi¹zuje m.in. przed Urzêdem
Patentowym RP na podstawie ustawy  Prawo w³asnoci przemys³owej, okrelany
jest jako system badawczy. Warunkiem uzyskania prawa z rejestracji jest pozytywna
weryfikacja nowoci dokonywana ka¿dorazowo przez Urz¹d. Si³¹ rzeczy powoduje
to wyd³u¿enie okresu oczekiwania na prawo z rejestracji oraz zwiêkszenie kosztów
postêpowania, jednak uzyskane w ten sposób prawo wy³¹czne jest silniejsze. Porównanie wad i zalet wymienionych systemów mo¿e stanowiæ przedmiot ciekawej dyskusji w toku zajêæ dydaktycznych51, tym bardziej ¿e wymieniona umowa miêdzynarodowa umo¿liwia rejestracjê w obydwu tych systemach.
W toku zajêæ z zakresu prawa wzorów przemys³owych warto omówiæ cechy
systemu regionalnego, który funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej. Podstawê
normatywn¹ tego systemu stanowi m.in. rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 6/2002
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych52. Uzyskanie prawa
wy³¹cznego na wzór przemys³owy wspólnoty odbywa siê w systemie rejestrowym.
Wymienione rozporz¹dzenie przewiduje równie¿ ochronê wzorów niezarejestrowanych, która trwa trzy lata od momentu wprowadzenia produktu na rynek. Treæ
prawa do niezarejestrowanego wzoru przemys³owego, a w szczególnoci mo¿liwoæ
zakazu naladownictwa stanowi istotne ograniczenie wolnoci gospodarczej. Wady
i zalety takiego rozwi¹zania mog¹ byæ przedmiotem dyskusji w trakcie zajêæ. Na
ograniczony zakres prawa z rejestracji wzoru przemys³owego obejmuj¹cego czêæ
wytworu z³o¿onego przemo¿ny wp³yw ma klauzula napraw. Inne problemy to: naruszenie prawa z rejestracji, ryzyko wprowadzenia odbiorców w b³¹d poprzez takie
samo ogólne wra¿enie, jakie wzór wywo³uje na zorientowanym u¿ytkowniku, kumulacja ochrony z prawem znaków towarowych, autorskim oraz nieuczciwej konkurencji. W wiêkszoci systemów po wyganiêciu prawa z rejestracji wzoru przemys³owego istnieje mo¿liwoæ jego dalszej ochrony jako np. przestrzennego znaku
towarowego, o ile spe³nia on odpowiednie kryteria, tj. przede wszystkim posiada
zdolnoæ odró¿niaj¹c¹53.
Po kursie z zakresu wzorów przemys³owych student pozyska wiedzê na temat
cech produktu, które mog¹ byæ chronione jako wzór przemys³owy. Nabêdzie umiejêtnoæ dokonywania porównañ pomiêdzy poszczególnymi produktami i oceny ryzyka naruszenia cudzych praw w³asnoci intelektualnej. Dziêki temu zyska kompetencjê do aktywnych i fachowych zachowañ w sferze potencjalnych sporów lub
transakcji dotycz¹cych wzorów przemys³owych i chroni¹cych je praw z rejestracji.
4.6. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
Zakres kursu z prawa w³asnoci intelektualnej powinien uwzglêdniaæ zagadnienia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, jak równie¿ podstawowe informacje
51

W. Freyer, op. cit., s. 110.
Dz.U. L 3 z 5 stycznia 2002 r., s. 1.
53 G. Tritton, op. cit., s. 390; L. Bently, B. Sherman, op. cit., s. 593; P. Torremans, op. cit., s. 333;
T. Cook, op. cit., s. 601; D. Chisum, M. Jacobs, op. cit., § 6 B; M. Barrett, op. cit., s. 75.
52
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na temat relacji do prawa antymonopolowego. Uzasadnione jest to bliskoci¹ wymienionych dziedzin. W toku rozwa¿añ nad prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji wskazaæ wypada na jego miêdzynarodowe ród³a, m.in. art. 10 bis cytowanej
ju¿ konwencji paryskiej. Przepis ten nak³ada na pañstwa-strony obowi¹zek zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciw¹ konkurencj¹, przez któr¹ rozumie siê
ka¿dy akt konkurencji sprzeczny z uczciwymi zwyczajami przemys³owymi lub handlowymi54. Traktat wymienia przy tym enuncjacyjnie typowe czyny nieuczciwej konkurencji. Zaliczono do nich wszelkie dzia³ania mog¹ce w jakikolwiek sposób spowodowaæ wprowadzenie w b³¹d klienteli oraz podawanie fa³szywych danych w zwi¹zku
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, które mog¹ zdyskredytowaæ produkty konkurenta.
W zasadniczej czêci prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji nie zosta³o
zunifikowane lub zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej. Wyj¹tkiem s¹ tu
akty reguluj¹ce prawo reklamy oraz nieuczciwe praktyki rynkowe. Pomiêdzy poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej istniej¹ w tym obszarze
istotne ró¿nice, dlatego skoncentrowaæ sie nale¿y na analizie unormowañ ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji55. Odwo³uj¹c siê do
struktury aktu, trzeba przedstawiæ klauzulê generaln¹ z art. 3 wymienionej ustawy,
a nastêpnie poszczególne czyny nieuczciwej konkurencji, analizuj¹c ich znamiona
ustawowe w wietle wyk³adni doktrynalnej i orzecznictwa56. Czynami nieuczciwej
konkurencji, którymi warto zaj¹æ siê bli¿ej z perspektywy ochrony w³asnoci intelektualnej, s¹: wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie przedsiêbiorstwa, fa³szywe lub
oszukañcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo us³ug, wprowadzaj¹ce w b³¹d oznaczenie towarów lub us³ug, naruszenie tajemnicy przedsiêbiorstwa, naladownictwo produktów. Zakres prawnej ochrony tajemnicy przedsiêbiorstwa mo¿na porównaæ z ochron¹ patentow¹ wynalazku jako alternatywnymi lub
uzupe³niaj¹cymi formami ochrony. Z kolei w toku rozwa¿añ na temat niedozwolonego naladownictwa produktów mo¿na usystematyzowaæ wiedzê o chronie cech
produktu (funkcjonalnych lub estetycznych). W dalszej kolejnoci mo¿na uczyniæ
przedmiotem kursu takie czyny, jak: nak³anianie do rozwi¹zania lub niewykonania
umowy, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostêpu do rynku,
przekupstwo osoby pe³ni¹cej funkcjê publiczn¹.
Wdziêcznym i wartym poruszenia tematem z perspektywy praktycznej jest prawo reklamy. Nale¿y odwo³aæ siê tak¿e do innych aktów normatywnych reguluj¹cych
tê problematykê, jak np. ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r.  Prawo farmaceutyczne57, ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji58 oraz akty wykonaw54 T. Cottier, Ch. Germann, Teaching intellectual property, unfair competition and anti-trust law,
[w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of intellectual property..., s. 143 i n.
55 Tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.
56 E. Nowiñska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2013, s. 41 i n.
57 Tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.
58 Tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 ze zm.
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cze. Wiele barwnych, niejednokrotnie kuriozalnych przyk³adów dostarcza orzecznictwo oraz wypowiedzi Rady Etyki Mediów. Sprawy mo¿na dobraæ tak, aby przedstawione zosta³y podstawowe rodzaje reklam, m.in. kryptoreklama, reklama porównawcza, dzieciêca, wprowadzaj¹ca w b³¹d, naruszaj¹ca dobre obyczaje59.
Ze wzglêdu na charakter studiów prawniczych osobnego omówienia wymaga
kwestia dochodzenia roszczeñ na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wskazanie na relacje z ochron¹, jak¹ daje prawo w³asnoci przemys³owej. W efekcie student uzyska wiedzê na temat poszczególnych czynów nieuczciwej
konkurencji i nabêdzie umiejêtnoci w zakresie odpowiedniej kwalifikacji konkretnych praktyk rynkowych i formu³owania odpowiednich roszczeñ na gruncie poszczególnych ustaw. Powinno to zaowocowaæ kompetencj¹ w postaci przygotowania do aktywnego uczestniczenia w czynnociach s¹dowych i pozas¹dowych
dotycz¹cych ochrony przedsiêbiorców przed nieuczciw¹ konkurencj¹.
Szczegó³owe omawianie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê nie wydaje siê
zasadne w toku kursu z prawa w³asnoci intelektualnej, zw³aszcza gdy program
studiów obejmuje prawo ochrony konkurencji jako osobny przedmiot, natomiast
warto okreliæ stosunek obu tych dziedzin. Prawa w³asnoci intelektualnej, bêd¹c
prawami wy³¹cznymi, s³u¿¹ ze swej istoty w praktyce ograniczaniu konkurencji.
Niejednokrotnie taki prawny monopol le¿y u podstaw silnej pozycji rynkowej. Prawo ochrony konkurencji ma natomiast zwalczaæ negatywne przejawy monopolizacji,
choæ nie mo¿e ingerowaæ w istnienie i zakres praw wy³¹cznych. Ma zastosowanie
do praktyk wykonywania praw w³asnoci intelektualnej, w tym do umów licencyjnych, które mog¹ stanowiæ niedopuszczalne ograniczenie konkurencji60. Student
powinien uzyskaæ wiedzê na temat z³o¿onych relacji pomiêdzy prawem antymonopolowym a prawem w³asnoci intelektualnej. W szczególnoci warto wskazaæ na
uregulowania art. 8.2. i 40 TRIPS, który daje podstawê do okrelania przez poszczególne pañstwa praktyk wykonywania praw w³asnoci intelektualnej stanowi¹cych
nieuzasadnione ograniczenie konkurencji.

5. Podsumowanie. Zalecane metody i materia³y
Przed rozpoczêciem kursu, niezale¿nie od stopnia studiów, s³uchaczom powinien byæ udostêpniony sylabus z tematami i zagadnieniami podzielonymi na poszczególne godziny. Winien on równie¿ zawieraæ przyporz¹dkowane im materia³y, a tak¿e
kwestie, które nie bêd¹ poruszane na zajêciach lub nie bêd¹ omawiane kompleksowo,
a maj¹ lub mog¹ byæ przedmiotem pracy w³asnej kursanta wraz z materia³ami61.
Poleciæ nale¿y bezp³atne, ale stoj¹ce czêsto na wysokim poziomie materia³y umiesz59 E. Nowiñska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy: zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2002,
s. 12 i n.; E. Traple, Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007, s. 35 i n.
60 J. Goyder, EC competition law, Oxford 2009, s. 262.
61 L. Allman, M. Sinjela, Y. Takagi, Recent trends..., s. 10.
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czane na stronie wiatowej Organizacji W³asnoci Intelektualnej. Jest to bogaty
zbiór spraw i praktycznych przyk³adów oraz potê¿na baza aktów normatywnych z
zakresu w³asnoci intelektualnej. Wartociowe s¹ tak¿e materia³y udostêpnione na
stronie Europejskiego Urzêdu Patentowego w Monachium oraz Urzêdu Patentowego RP. Oprócz tego wydzia³y prawa zapewniaj¹ dostêp do baz informacji prawnej,
gdzie student mo¿e z ³atwoci¹ zapoznaæ siê z orzecznictwem.
Na polskim rynku wydawniczym jest obecnie dostêpnych wiele znakomitych
podrêczników akademickich z prawa autorskiego, np. autorstwa profesorów Jana
Barty i Ryszarda Markiewicza62, z prawa w³asnoci przemys³owej, np. profesorów
Ewy Nowiñskiej, Urszuli Promiñskiej i Micha³a du Valla63, pod redakcj¹ profesor
Urszuli Promiñskiej64, profesorów Andrzeja Szewca i Gabrieli Jy¿65, z prawa w³asnoci intelektualnej podrêcznik profesor Joanny Sieñczy³o-Chlabicz66 i inne, których nie sposób wyczerpuj¹co wymieniæ. Ponadto dziêki opracowaniom takim jak:
Prawo autorskie pod redakcj¹ profesora Janusza Barty67 i Prawo w³asnoci przemys³owej pod redakcj¹ profesora Ryszarda Skubisza68 oraz komentarzom69 studenci
zyskali mo¿liwoæ dodatkowego pog³êbienia wiedzy.
Metoda kazusowa, studium przypadków jest jak najbardziej wskazana w toku
jednolitych studiów prawniczych. Tak¿e przedmiot prawo w³asnoci intelektualnej
dostarcza bogatego materia³u orzeczniczego do formu³owania kazusów. Nawet gdy
program nie przewiduje æwiczeñ, wyk³ad mo¿e zawieraæ elementy problemowe. Na
podstawie obserwacji metodyki prowadzenia zajêæ w kraju i za granic¹ przychyliæ
siê nale¿y do postulatu, aby w toku wyk³adu mia³a miejsce interakcja, aby nie tylko
prowadz¹cy, ale i s³uchacze mogli zadawaæ pytania i zabieraæ g³os. Oczywicie
wymagany jest do tego odpowiedni poziom kultury dyskursu. Przy czym ów poziom
to równie¿ jeden z po¿¹danych efektów kszta³cenia. Wyk³ad powinien byæ raczej
dialogiem ni¿ monologiem, gdy¿ jest wówczas ¿ywy, nie sprawia wra¿enia schematycznego. Metod¹ zachêcaj¹c¹ s³uchaczy do analizy przepisów prawa w³asnoci
intelektualnej jest zarysowanie hipotetycznego stanu faktycznego, w którym zawarty
jest problem wymagaj¹cy wyk³adni poszczególnych przepisów. Zró¿nicowane interpretacje rodz¹ czêsto ciekaw¹ dyskusjê. A zatem chodzi o pracê z tekstami aktów
normatywnych i nastêpnie próbê ich wykorzystania do zarysowanych okolicznoci.
Dla studentów kierunku prawo szczególnie przydatne bêdzie szkolenie z zakresu
pos³ugiwania siê bazami patentów oraz analiza opisu patentowego. Da im to narzê62
63

ss. 597.

64

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010, ss. 512.
E. Nowiñska, U. Promiñska, M. du Vall, Prawo w³asnoci przemys³owej, Warszawa 2011,

U. Promiñska (red.), Prawo w³asnoci przemys³owej, Warszawa 2005, ss. 332.
A. Szewc, G. Jy¿, Prawo w³asnoci przemys³owej, Warszawa 2011, ss. 506.
66 J. Sieñczy³o-Chlabicz (red.), Prawo w³asnoci intelektualnej, Warszawa 2011, ss. 529.
67 J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007, ss. 920.
68 System Prawa Prywatnego, t. 14A i 14B: R. Skubisz (red.), Prawo w³asnoci przemys³owej,
Warszawa 2012, ss. 1071 (t. 14A) i ss. 1732 (t. 14B).
69 P. Kostañski, Prawo w³asnoci przemys³owej. Komentarz, Warszawa 2010, ss. 1345.
65
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dzia do weryfikacji stanu ochrony praw na dobrach niematerialnych, wzglêdnie
ryzyka naruszenia cudzych praw.
Multimedia s¹ coraz czêciej i szerzej wykorzystywane w toku zajêæ dydaktycznych70. Z uwagi na korzystanie np. z utworów rozpowszechnionych w celach naukowo-dydaktycznych jest ono legalne i uzasadnione. Nic tak dobrze nie zobrazuje
sporu, jak zdjêcie spornych produktów czy znaków towarowych, tak aby sami studenci mogli sobie wyrobiæ opiniê np. na temat ryzyka pomy³ki czy skojarzenia.
Spory walor dydaktyczny mo¿e mieæ odtworzenie utworu czy prezentacja baz danych. Zjawiskiem coraz powszechniejszym jest utrwalanie wyk³adów, a tak¿e udostêpnianie studentom materia³ów dydaktycznych poprzez platformê cyfrow¹ z limitowanym dostêpem zabezpieczonym has³em. Rola wyk³adowcy w obliczu
powszechnie dostêpnych róde³ informacji bêdzie bowiem ewoluowaæ w stronê
mentora i przewodnika w zakresie doboru róde³ i rozwi¹zywania konkretnych problemów, z jakimi spotka³ siê s³uchacz.
Form¹ zaliczenia mo¿e byæ np. wyg³oszenie eseju na wybrany temat, którego
zakres i brzmienie mog³yby podlegaæ uprzedniej weryfikacji ze strony wyk³adowcy.
Umo¿liwi³oby to pog³êbion¹ analizê problematyki, która bezporednio interesuje
s³uchacza. Taka forma, po³¹czona np. z testem jednokrotnego wyboru, spe³ni³aby
rolê egzaminu w toku studiów jednolitych. Z kolei umiejêtnoci i kompetencje
z przedmiotu mo¿na zweryfikowaæ poprzez sprawdzenie projektu umowy, zg³oszenia, pozwu lub innego pisma sporz¹dzonego przez studenta lub grupê.
Jak wykaza³y badania, preferowan¹ przez studentów prawa w Polsce form¹
dydaktyczn¹ jest prezentacja multimedialna po³¹czona z elementami problemowymi
i dyskusj¹71. Nie stroni¹ oni te¿ od pracy w zespo³ach. Doæ powszechne jest te¿
przekonanie o potrzebie rozwi¹zywania kazusów. Do umiejêtnoci, które studenci
wskazuj¹ jako szczególnie wa¿ne, nale¿y zaliczyæ pos³ugiwanie siê bazami i rejestrami obejmuj¹cymi prawa wy³¹czne, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi czy
miêdzynarodowymi. Du¿¹ wagê m³odzi ludzie przyk³adaj¹ równie¿ do wiedzy
z zakresu dozwolonego u¿ytku, swobody cytowania oraz prawa przedruku, czyli
instytucji prawa autorskiego zwi¹zanych z tworzeniem przez nich prac dyplomowych. Co charakterystyczne, zdecydowana wiêkszoæ widzi potrzebê poruszania
zagadnieñ prawa autorskiego tak¿e w toku zajêæ z przedmiotu prawo w³asnoci
przemys³owej. Optymistyczne jest to, ¿e studenci prawa dostrzegaj¹ przydatnoæ
70 P. Griffith, Using the new technologies in teaching intellectual property (distance learning),
[w:] Y. Takagi, L. Allman, M. Siniela (red.), Teaching of intellectual property...; R. Tushnet, Sight,
sound, and meaning: teaching intellectual property with audiovisual material, Saint Louis University
Law Journal 2008, t. 52.
71 Przedstawione stwierdzenia znajduj¹ oparcie w ankiecie przeprowadzonej w roku akademickim
2012/13 wród studentów czwartego roku studiów prawniczych po ukoñczeniu kursu z prawa w³asnoci
przemys³owej. W przygotowaniu samej ankiety twórczo uczestniczyli cz³onkowie Ko³a Naukowego
Prawa Konkurencji i W³asnoci Intelektualnej IPR Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie: Alicja Suberlak, Anna Stañko, Magdalena Serabacha.
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kursu z prawa w³asnoci intelektualnej i mo¿liwoæ wykorzystania zdobytej wiedzy,
umiejêtnoci i kompetencji tak¿e po ukoñczeniu studiów. Pogl¹d taki jest wyra¿any
niezale¿nie od obranej cie¿ki kariery zawodowej.

Summary
Intellectual property law as the subject within the legal studies
(scope, methods and effects of academic training)
Key words: intellectual property, academic teaching, knowledge, skills, competences.

The paper presents current trends in academic teaching in the field of protection
of intellectual property rights in the course of legal studies. Focused on domestic
issues, also the reference to foreign experience was made, enabling comparisons.
Content of the article is based on research conducted in conjunction with the authors experience abroad during the scholarship and carried out didactic activities in
the country. Another argument to take the problem of academic teaching in the field
of intellectual property rights was the establishment of the National Qualifications
Framework, which impose obligation to identify these learning outcomes. Hence the
article is a proposal for the scope, methods and learning outcomes of the above
subject-matter. It also takes into account the preferences of the law students to the
scope, meaning and relevance of academic education in the field of intellectual
property. A specific knowledge, skills and competencies acquired in this field are
rated by the students as useful in further work, even in a situation when particular
person is not intend to specialize in this area of law. The presence of the academic
teaching of the subject of intellectual property rights in all Polish public universities
conducting studies in law constitutes a recognition of the role of knowledge of the
major issues in legal education. This reflects the international trend, which continues
to increase the role of intangible goods in the course of legal and economic transactions.
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Pojêcie szkody przysz³ej (préjudice futur)
w prawie francuskim. Rozwa¿ania na tle polskich
uregulowañ prawnych
Wprowadzenie
Pojêcie szkody we francuskim prawie cywilnym, podobnie jak w prawie polskim,
nie zosta³o ustawowo zdefiniowane. Bezsporny jest w nauce francuskiej fakt, ¿e odpowiedzialnoæ cywilna wykszta³ci³a siê na bazie odpowiedzialnoci karnej. Podkrela
siê równie¿, i¿ w prawie rzymskim dwa wy¿ej wymienione typy odpowiedzialnoci
nie by³y w sposób trwa³y i klarowny rozdzielone. Definitywna separacja obu rodzajów
odpowiedzialnoci, zdaniem przedstawicieli francuskiej doktryny, nast¹pi³a dopiero
w okresie wielkich kodyfikacji Napoleona. Z uwagi na fakt, i¿ szkoda uznawana jest
za podstawow¹ przes³ankê odpowiedzialnoci, doktryna okrela j¹ jako wszelkie
uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany
dozna³ wbrew swej woli. Zastrze¿enie takie sformu³owano, aby odró¿niæ szkodê od
uszczerbków spowodowanych decyzj¹ samego zainteresowanego podmiotu1.
Podstawowe znaczenie dla ewolucji opisywanego pojêcia maj¹ dwa kluczowe
artyku³y francuskiego kodeksu cywilnego z 1804 r.  art. 1382 i 1383. Pierwszy
z nich stanowi, i¿ ka¿de dzia³anie cz³owieka, który powoduje u innego szkodê,
zobowi¹zuje tego, z którego winy to siê sta³o, aby szkodê naprawiæ2. Natomiast
art. 1383 doprecyzowuje, i¿ ka¿dy jest odpowiedzialny za szkodê spowodowan¹
nie tylko przez swoje dzia³anie, ale tak¿e przez swoje zaniedbanie lub nieostro¿1

s. 685.

Y. Laquette, Ph. Simler, F. Terré, Droit civil. Les obligations, 10e ed., Dalloz, Pary¿ 2009,

2 Article 1382 du Code civil: „Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
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noæ3. Sposób redakcji ww. przepisów, polegaj¹cy na przyznaniu takich samych
konsekwencji wiadomemu dzia³aniu, zaniedbaniu i nieostro¿noci, podkrela znaczenie i koniecznoæ naprawienia wyrz¹dzonej szkody  pod warunkiem jej udowodnienia przez poszkodowanego. W podobny sposób zredagowane zosta³y nastêpne artyku³y  odnosz¹ce siê do odpowiedzialnoci za czyny osób trzecich (art. 1384, 1385) oraz
do odpowiedzialnoci za rzeczy (art. 1386). Francuski kodeks cywilny, pocz¹wszy od
1804 r., faworyzuje pozycjê poszkodowanego, zwalnia go nawet w pewnych wypadkach z obowi¹zku dowodzenia winy sprawcy i wprowadza liczne jej domniemania.
W literaturze francuskiej podkrela siê stopniowe przejcie od zasady winy
(teorii subiektywnej) w stronê zasady ryzyka (teorii obiektywnej) zaproponowanej
przez V. R. Saleillesa w 1897 r.4, co umo¿liwi³o nastêpnie dalszy rozwój ró¿nego
rodzaju odpowiedzialnoci5. Opisana wy¿ej ewolucja odpowiedzialnoci odszkodowawczej pozwoli³a na sformu³owanie stanowiska, i¿ bez wzglêdu na rodzaj szkody
(materialna, cielesna) poszkodowanemu przys³uguje pewna obiektywna gwarancja
jej naprawienia bez wzglêdu na to, czy sprawcy mo¿na przypisaæ winê, czy te¿ nie6.
Ponadto zasada, i¿ ka¿de zdarzenie powoduj¹ce szkodê wymaga naprawienia, zosta³a decyzj¹ Conseil Constutitionnel7 z dnia 22 padziernika 1982 r.8 podniesiona do
rangi zasady konstytucyjnej. Francuski Trybuna³ Konstytucyjny nawi¹za³ w omawianym orzeczeniu do art. 4 Deklaracji Praw Cz³owieka z 1789 r., który stanowi³, i¿
wolnoæ polega na czynieniu tego wszystkiego, co nie szkodzi innej osobie9. Uzna³
zatem, i¿ skoro nikt nie ma prawa szkodziæ innej osobie, to je¿eli jakakolwiek osoba
dozna³a uszczerbku, mo¿e w myl zasady ogólnej domagaæ siê jego naprawienia.
W literaturze francuskojêzycznej podkrela siê, i¿ w kontekcie rozwoju prawa
ubezpieczeñ spo³ecznych nastêpuje stopniowy odwrót, a wrêcz zanik odpowiedzialnoci indywidualnej oraz coraz wiêksze przenikanie regulacji zaczerpniêtych z prawa
anglosaskiego, zw³aszcza w kontekcie tworzenia nowych produktów ubezpieczeniowych oraz tzw. punitives damages10. Zas¹dzenie wy¿ej opisanego odszkodowania
z nawi¹zk¹ (fr. dommages et intérêts exemplaires, ou dommages punitifs) dopusz3

Article 1383 du Code civil: „Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
4 Teoria ta zosta³a wy³o¿ona w Les accidents de travail et la responsabilité civile, które to dzie³o
odnosi³o siê do wypadków przy pracy zwi¹zanych z postêpuj¹c¹ rewolucj¹ przemys³ow¹ i wymusza³o
nowe spojrzenie na kwestie odpowiedzialnoci cywilnej oderwanej od klasycznego pojêcia winy.
5 A. Bénabent, Droit des obligations, 13 éd., Pary¿ 2012, s. 490 i n.
6 Y. Laquette, Ph. Simler, F. Terré, Droit civil..., s. 695.
7 Conseil Constutitionnel mo¿na uznaæ za odpowiednik polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego,
jednak posiada szersze kompetencje.
8 Cons. Const. 22 10.1082, D. 1983.189.
9 Fr. Art. 4. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: „La liberté consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”.
10 Y. Laquette, Ph. Simler, F. Terré, Droit civil..., s. 698699. Na ten temat tak¿e I. Kuska-¯ak,
M. ¯ak, Kierunki proponowanych zmian francuskiego prawa zobowi¹zañ, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2008, z. 4, s. 1095, a tak¿e V. Wester-Oisse, T. Thiede, Punitive damages in France. A New Deal?,
Journal of European Tort Law 2012, nr 3.
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czalne jest w systemie common law tylko pod pewnymi warunkami, a nad Sekwan¹
jest przedmiotem gor¹cej dyskusji przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Pomimo to sposób redakcji przepisów kodeksu cywilnego, praktycznie niezmieniony od
1804 r., ca³y czas wskazuje na powi¹zanie odpowiedzialnoci cywilnej z  wydawa³oby siê wypart¹  zasad¹ winy, zostawiaj¹c bardzo du¿e pole do interpretacji dla
orzecznictwa i doktryny. Francja nale¿y bowiem do pañstw, których systemy prawne
nie zawieraj¹ rygorystycznych ograniczeñ co do hierarchii róde³ prawa  uznaj¹, i¿
prawo tworz¹ nie tylko ustawodawcy, ale równie¿ sêdziowie prawodawcy11. Dodatkowo, zw³aszcza w prawie francuskim, nastêpuje o wiele dalej id¹ca refleksja doktrynalna zwi¹zana z zasadami przeciwdzia³ania i prewencji w zakresie szkód wyrz¹dzonych ryzykiem zwi¹zanym z rozwojem cywilizacyjnym.
Postêp technologiczny zachodzi we wszystkich dziedzinach ¿ycia spo³ecznego,
a jego skutki odczuwalne bêd¹ dopiero w d³u¿szej perspektywie, co niejako wymusza refleksjê nad koncepcj¹ szkody przysz³ej. Dlatego te¿ coraz czêciej na bazie art.
1382 francuskiego kodeksu cywilnego dopuszcza siê mo¿liwoæ prewencyjnych
dzia³añ odnosz¹cych siê do potencjalnych, a nie tylko aktualnych szkód wyrz¹dzonych przez szkody natury ekologicznej, sanitarnej czy te¿ genetycznej12. Omawiana
wy¿ej refleksja ma swoje korzenie w art. 174 Traktatu o Unii Europejskiej, jak
równie¿ we wprowadzonej symultanicznie francuskiej ustawie z dnia 2 lutego 1995 r.,
zwanej ustaw¹ Barnier (loi Barnier). Ustawa ta wprowadzi³a art. L.110-113 do ko11 We francuskim bloku konstytucyjnym znajduj¹ siê: Konstytucja z 4 padziernika 1958 r.,
Deklaracja Praw Cz³owieka i Obywatela z 1789 r., Preambu³a Konstytucji z 1946 r., podstawowe zasady
uznane przez ustawy Republiki ustalane przez orzecznictwo Conseil Constitutionnel, zasady i cele
o wa¿noci konstytucyjnej ustalone przez orzecznictwo.
12 Y. Laquette, Ph. Simler, F. Terré, Droit civil..., s. 708.
13 Art. L110-1:
I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces
animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation.
II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de
développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants:
1o Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût
économiquement acceptable;
2o Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable;
3o Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;
4o Le principe selon lequel toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques;
5o Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente.
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deksu ochrony rodowiska, który stanowi, i¿ ochrona zasobów naturalnych le¿y
w interesie ogólnym i wpisuje siê w strategiê d³ugofalowego rozwoju uwzglêdniaj¹cego interesy przysz³ych generacji. Tym samym brak pewnoci w wietle aktualnej
wiedzy naukowej i technicznej nie mo¿e opóniaæ przyjêcia skutecznych i proporcjonalnych rodków w celu unikniêcia ryzyka powa¿nych i nieodwracalnych szkód
w akceptowalnych ekonomicznie kosztach.
Powy¿sza logika zosta³a potwierdzona ustaw¹ konstytucyjn¹ z dnia 1 marca
2005 r.14 W efekcie w preambule Konstytucji z 1958 r. znalaz³o siê odes³anie do
Karty rodowiska w zmienionej redakcji i art. 5 stanowi, i¿ nawet niepewna
w stanie wiedzy naukowej szkoda mog¹ca powa¿nie i nieodwracalnie wp³yn¹æ na
rodowisko mo¿e byæ przedmiotem prewencyjnych i proporcjonalnych dzia³añ zapobiegaj¹cych jej realizacji15. W doktrynie francuskiej podkrela siê, i¿ pocz¹tkowy
opór s¹dów w zakresie ww. odpowiedzialnoci zosta³ z³agodzony transpozycj¹ do
francuskiego porz¹dku prawnego dyrektywy nr 2004/35/CE, która nast¹pi³a ustaw¹
z 1 sierpnia 2008 r.16, co w znacznym stopniu przyczyni³o siê do rozwoju opisanej
w punkcie 2 niniejszego artyku³u koncepcji szkody potencjalnej.

1. Cechy charakterystyczne i rodzaje szkody
W wietle ogólnej zasady prawa francuskiego odpowiedzialnoæ cywilna mo¿e
zostaæ zastosowana jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia ze szkod¹, któr¹ jedna ze
stron jest w stanie udowodniæ. Dawna linia orzecznicza stanowi³a, i¿ aby otrzymaæ
odszkodowanie, trzeba udowodniæ istnienie prawa do tego odszkodowania. Pogl¹d
ten zosta³ jednak podwa¿ony na skutek kluczowego w omawianej materii orzeczenia
z dnia 27 lipca 1937 r., wydanego przez Cour de Cassation (odpowiednik S¹du
Najwy¿szego w Polsce)17. S¹d ten stwierdzi³, ¿e szkoda wymaga odszkodowania
w zakresie, w jakim polega ona na naruszeniu uzasadnionego interesu18. Orzeczenie
to skutkowa³o m.in. tym, i¿ s¹dy francuskie odmawia³y konkubentom odszkodowania z racji wypadku miertelnego partnera z uwagi na brak tego¿ uzasadnionego
interesu prawnego19. Obecnie do podstawowych cech szkody nale¿¹ jej pewny oraz
personalny (osobisty) i bezporedni charakter.
14

Loi constitutionnelle de 1 mars 2005 relative a la Charte de l’environnement.
Article 5: „Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques
veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en
œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du dommage”.
16 Ch. Huglo, La prévention et la réparation des dommages de l’environnement après la loi du
1er août 2008, LPA, 2008, nr 235, s. 6 i n.
17 Potwierdzone póniej orzeczeniem wydanym przez Cour de Cassation w pe³nym sk³adzie dnia
27 lutego 1970 r.
18 „Cour de Cassation a estimé que le dommage ne mérite réparation que dans la mesure où il
consiste dans la lésion d’un intérêt légitime”.
19 Fr. intérêt légitime.
15
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Cecha wskazuj¹ca, ¿e szkoda powinna byæ pewna, odwo³uje siê w prawie francuskim do istotnego naruszenia czyjego interesu, a jej naprawa b¹d do pojêcia
straty (damnum emergens), b¹d to do pojêcia utraconych korzyci (lucrum cessans). Problem pojawia siê w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze szkod¹ przysz³¹
(préjudice futur), tzn. gdy czyje dobro b¹d interes nie zosta³y jeszcze materialnie
naruszone. W przypadku szkody przysz³ej przes³anka pewnoci wymaga drobnych
modyfikacji. Szkoda musi byæ bowiem pewna w przysz³oci i mo¿liwa do oszacowania pod wzglêdem finansowym. Przeciwieñstwem szkody klasycznej i szkody
przysz³ej jest szkoda ewentualna (dommage éventuel). Szczególnie trudne wydaje
siê precyzyjne rozró¿nienie szkody przysz³ej od szkody ewentualnej, która to nie
podlega naprawieniu w wietle obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa francuskiego20. Tak te¿ przyk³adowo w doktrynie i orzecznictwie francuskich s¹dów przyznaje siê naprawczy charakter tzw. utracie mo¿liwoci (perte dune chance), je¿eli
tylko utrata tych mo¿liwoci (np. w przypadku odebrania mo¿liwoci wziêcia udzia³u w konkursie na dane stanowisko) dotyczy kwestii realnych i pewnych, gdzie
utracona szansa (mo¿liwoæ) przedstawia³a sama w sobie pewn¹ wartoæ21.
W kwestii osobistego charakteru szkody ustawodawca francuski podkrela, i¿
co do zasady tylko ofiara lub jej przedstawiciel mog¹ domagaæ siê odszkodowania,
a nie osoby trzecie. Szkoda mo¿e jednak dotyczyæ wspólnych interesów danej grupy,
dlatego niektóre korporacje mog¹ razem domagaæ siê odszkodowania za naruszenie
ich interesów prawnie chronionych.
Bezporedni charakter szkody oznacza, ¿e musi ona pochodziæ wprost ze zdarzenia, które j¹ generuje. Tak te¿ sprawca szkody odpowiada jedynie za najbli¿sze
nastêpstwa swojego dzia³ania, a nie za wszystkie nawet najodleglejsze konsekwencje swojego czynu. Warunek ten wydaje siê pochodziæ od ogólnej idei wystarczaj¹co
silnego zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy win¹ a szkod¹22. Tym samym generalnie
nie podlegaj¹ naprawie szkody wyrz¹dzonych tzw. rykoszetem (dommages survenus
par ricochet)23, aczkolwiek prawo francuskie dopuszcza sytuacje, w których takie
szkody zostan¹ uwzglêdnione24.
Francuskie prawo i orzecznictwo wyró¿nia trzy zasadnicze rodzaje szkody: cielesn¹, materialn¹ i moraln¹25. Pierwsza (fr. dommage corporel) polega na naruszeniu integralnoci fizycznej danej osoby. Jeli jest to naruszenie niepowoduj¹ce
20

A. Bénabent, op. cit., s. 490491.
Y. Laquette, Ph. Simler, F. Terré, Droit civil..., s. 714715.
22 A. Bénabent, op. cit., s. 488 i n.
23 Tak te¿ wierzyciele nie mog¹ domagaæ siê odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za mieræ
ich d³u¿nika.
24 Np. w przypadku mierci poszkodowanego bêd¹cego jedynym ¿ywicielem rodziny rodzina ta
mo¿e dochodziæ odszkodowania na zasadzie rykoszetu od sprawcy miertelnego zdarzenia. Odpowiedzialnoæ ta zosta³a wyodrêbniona w orzeczeniu Wydzia³u Cywilnego francuskiego Cour de Cassation
z dnia 13 lutego 1923 r. (arrêt: Lejars C. Consorts Templier, chambre civile de la Cour de Cassation,
13 février 1923).
25 C. Renault-Brahinsky, Droit des obligations, 10 éd., Pary¿ 2013, s. 147 i n.
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mierci, odszkodowanie obejmuje zarówno wydatki na ochronê zdrowia odpowiadaj¹ce rzeczywistej szkodzie, jak i utracone korzyci. Jeli chodzi o naprawê lub
rekompensatê bólu fizycznego, przesz³ego b¹d te¿ przysz³ego, to judykatura pos³uguje siê ju¿ pojêciem tzw. petium doloris. Szkoda materialna (fr. dommage matériel)
obejmuje natomiast swoim zakresem zarówno stratê, jak i utracone korzyci wynikaj¹ce z uszczuplenia maj¹tku danej osoby poprzez zniszczenie b¹d te¿ pogorszenie
stanu elementów wchodz¹cych w jego sk³ad. We Francji jednym z rodzajów szkody
materialnej jest szkoda ekonomiczna (zamach na interes finansowy danego podmiotu), tudzie¿ szkoda wyrz¹dzona rykoszetem. Szkoda moralna (fr. dommage moral)
definiowana jest natomiast jako odmienna od szkody cielesnej i maj¹tkowej, wykazuj¹ca niemaj¹tkowy charakter. Wzbudza³a ona w przesz³oci najwiêcej kontrowersji z uwagi na fakt, i¿ za nieetyczne uznawano zarabianie i czerpanie korzyci z bólu
i cierpienia. Obecnie francuskie orzecznictwo do tego typu szkody podchodzi doæ
liberalnie26, a za kluczowe uznaje siê tzw. orzeczenie Perruche z dnia 17 listopada
2000 r.27, gdy Cour de Cassation przyzna³ odszkodowanie upoledzonemu dziecku
za sam fakt ¿ycia w takim, a nie innym stanie  spowodowany przez b³¹d medyczny,
w wyniku którego matka tego¿ dziecka nie zdecydowa³a siê na przerwanie ci¹¿y.

2. Szkoda przysz³a a szkoda potencjalna
W doktrynie francuskiej co do zasady pojêcie szkody potencjalnej (le dommage
potentiel) rozumiane jest a priori jako szkoda przysz³a, której realizacja jest jednak
niepewna lub te¿ jako ryzyko powstania przysz³ej szkody28. Zastosowanie konstrukcji szkody potencjalnej prowadziæ mo¿e do przyznania odszkodowania prewencyjnego bazuj¹cego tylko na samym ryzyku wyst¹pienia szkody, co wymusi³o, zw³aszcza w dobie rozwoju opisanego wczeniej prawa ochrony rodowiska, refleksjê
doktrynaln¹ na ten temat. Wed³ug s³ownikowej definicji potencjalny to mog¹cy
zdarzyæ siê w odpowiednich warunkach, mo¿liwy, przewidywany, przypuszczalny,
teoretyczny, hipotetyczny. St¹d te¿ szkoda potencjalna jest form¹ szkody przysz³ej,
która co do zasady jest naprawialna, gdy jej realizacja jest pewna, albo gdy stanowi
bezporedni¹ i pewn¹ konsekwencjê aktualnego stanu rzeczy. Problemem dla s¹dów
w przypadku tego rodzaju szkody jest koniecznoæ oceny stopnia pewnoci jej realizacji, przybieraj¹ca bardzo czêsto formê stwierdzenia, czy jest on wystarczaj¹cy, czy
26 Np. w jednym z orzeczeñ izby cywilnej S¹du Najwy¿szego orzeczono jako s³uszne odszkodowanie dla w³aciciela konia wycigowego z uwagi na stratê tego zwierzêcia (arrêt de la Ch. Civ. de la
C. Cass. du 16 janvier 1962).
27 Orzeczenie Cour de Cassation z 17 listopada 2000 r. (D.2001.332), zwane arrêt Perruche od
nazwiska rodziny, która wytoczy³a w imieniu swojego dziecka proces i ostatecznie wygra³a sprawê
s¹dow¹.
28 P. Jourdain, Comment traiter le dommage potentiel?, Responsabilité civile et assurances
2010, nr 3(11), s. 40.
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te¿ nie. Dodatkowo szkoda potencjalna znacznie bardziej ni¿ szkoda przysz³a charakteryzuje siê pewnym stopniem niepewnoci i znacznie czeciej odwo³uje siê do
rekompensaty samego ryzyka powstania danej szkody29.
Przeanalizowania wymaga zatem sytuacja, w której szkoda jest potencjalna,
a jej ryzyko jest znane i pewne, oraz sytuacja, w której na hipotetyczny charakter
szkody nak³ada siê niepewnoæ co do charakteru ryzyka z ni¹ zwi¹zanego. Powy¿sze rozwa¿ania s¹ tym bardziej istotne, ¿e w prawie francuskim szkoda ewentualna
nie ma charakteru naprawczego.
2.1. Potencjalna szkoda przy ryzyku pewnym
Analizuj¹c zatem sytuacjê, w której mamy do czynienia ze szkod¹ potencjaln¹,
zwi¹zan¹ jednak z ryzykiem pewnym i udowodnionym, mo¿liwa jest naprawa samej
szkody przysz³ej b¹d te¿ tzw. ryzyka odszkodowawczego (risque préjudiciable).
W tym przypadku s¹dy francuskie dosyæ ³atwo przyjmuj¹ pozwy, w których udowodniony jest pewny charakter ryzyka, pos³uguj¹c siê g³ównie sankcjami prewencyjnymi w naturze30 b¹d te¿ powoduj¹cymi neutralizacjê ród³a szkody. Najczêciej sankcje te przybieraj¹ postaæ pieniê¿n¹ w postaci odszkodowania za nak³ady
poniesione na sfinansowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobie¿enie przysz³ej szkodzie lub zminimalizowanie pogorszenia siê stanu rzeczy w przysz³oci. Godnym
odnotowania jest fakt, i¿ w projekcie zmian francuskiego kodeksu cywilnego (projet
Catala)31 przewidziano wprowadzenie nowego art. 1344, w którym doprecyzowano,
¿e wydatki poniesione w celu zapobie¿enia bezporednim szkodom lub zapobie¿enia nasileniu tych szkód b¹d zmniejszeniu ich skutków, podlegaj¹ naprawieniu,
je¿eli s¹ wydatkami racjonalnie poniesionymi32. Francuskie orzecznictwo w omawianym zakresie nie wykszta³ci³o jeszcze jednolitej wyk³adni. Z jednej strony, s¹dy
potrafi¹ przyznaæ odszkodowanie osobom pracuj¹cym przy usuwaniu azbestu, którzy skorzystali z ustawowego prawa przejcia na wczeniejsz¹, a zarazem ni¿sz¹
emeryturê. W orzeczeniu z dnia 18 wrzenia 2008 r. S¹d Apelacyjny w Pary¿u za
szkodê uzna³ nie tyle okrelony wydatek, co zmniejszenie wiadczenia emerytalnego
wynik³ego z przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê na skutek obcowania z azbestem33.
Z drugiej strony, francuski Cour de Cassation wyda³ te¿ bardzo krytykowane orzeczenie z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycz¹ce wszczepiania sond (stymulatorów) kardiologicznych, które mog¹ powodowaæ w skrajnych przypadkach nawet zgon34. Osoby,
którym wszczepiono te sondy, w obawie o swoje ¿ycie zdecydowa³y siê na ich
29

F. Terré, Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz 2011, s. 15.
Które przybieraj¹ postaæ zamkniêcia danej dzia³alnoci, wykonania okrelonych prac, zniszczenia okrelonego elementu itp.
31 P. Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
32 Art. 1344 du Code civil (projet): „Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente
d’un dommage ou pour éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent
un préjudice réparable, des lors qu’elles ont été raisonnablement engagées”.
33 CA Paris, 18 sept. 2008, RG nr 07/00454: JurisData nr 2009-003329; D. 2009, p. 2091.
34 Cass. 1re civ., 19 déc. 2006, nr 05-15.719: JurisData nr 2006-036698; JCP G 2007, II, 10052.
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usuniêcie, lecz s¹d odmówi³ wyp³aty odszkodowania w postaci pokrycia kosztów
tego zabiegu, motywuj¹c to faktem, ¿e potencjalna szkoda w postaci mierci zainteresowanego by³a jedynie ewentualna, a ryzyko jej zaistnienia znikome. Czytaj¹c
wprost uzasadnienie omawianego wyroku, zdaniem wielu przedstawicieli francuskiej doktryny mo¿na dojæ do wniosku, i¿ odszkodowanie przys³ugiwa³oby jedynie
w przypadku zmaterializowania siê ryzyka  tj. mierci zainteresowanego35.
Cytowane wy¿ej orzeczenia zdaj¹ siê potwierdzaæ fakt, i¿ same ryzyko wyst¹pienia szkody nie jest wystarczaj¹ce, musi ono przedstawiaæ wystarczaj¹co du¿y
stopieñ pewnoci. Szkoda mo¿e byæ natomiast aktualna lub przysz³a b¹d te¿ czêciowo aktualna i czêciowo przysz³a, ale zawsze wystarczaj¹co pewna, jak to mia³o
miejsce w przypadku orzeczenia w sprawie pracowników zatrudnionych do prac
z azbestem. Doktryna francuska wskazuje, i¿ nie przyznaje siê odszkodowania tylko
i wy³¹cznie za same ryzyko wyst¹pienia szkody, lecz za wydatki zwi¹zane z tym
ryzykiem36. Z projektu Catala wynika, i¿ wydatki te powinny dotyczyæ ryzyka rzeczywistego i powa¿nego oraz byæ niezbêdne do jego zapobie¿enia oraz rozs¹dne.
Ponadto wydatki poniesione przez poszkodowanego nie zrywaj¹ zwi¹zku przyczynowego szkody potencjalnej z jej pierwotn¹ podstaw¹, je¿eli tylko mo¿na im przypisaæ ww. cechy. Tym samym w doktrynie francuskiej mo¿na niekiedy odnaleæ
stwierdzenia, i¿ ryzyko samo w sobie mo¿e byæ przedmiotem odszkodowania na
zasadzie naprawienia szkody ekonomicznej czy moralnej, wykazuj¹cej z tym ryzykiem odpowiedni zwi¹zek przyczynowy. Przyk³adem szkody ekonomicznej mo¿e byæ
np. obni¿enie wartoci lokacyjnej danej nieruchomoci dotkniêtej okrelonym ryzykiem37, natomiast przyk³adem szkody moralnej mo¿e byæ odczuwanie niepokoju
b¹d cierpienia zmniejszaj¹cego b¹d to d³ugoæ ¿ycia38 , b¹d to jego jakoæ39
w wyniku zaistnienia okrelonego zdarzenia lub zagro¿enia.
2.2. Potencjalna szkoda przy ryzyku hipotetycznym
W niniejszym punkcie autorzy analizie poddadz¹ stan faktyczny, w którym
mamy do czynienia ze szkod¹ potencjaln¹, zwi¹zan¹ jednak z sytuacj¹, gdy na
hipotetyczny charakter szkody nak³ada siê niepewnoæ co do charakteru ryzyka z ni¹
zwi¹zanego. Pozostaje zatem zadaæ sobie pytanie, czy w przypadku nawi¹zuj¹cym
do szkód zwi¹zanych z postêpem technologicznym lub te¿ GMO mo¿liwe jest jeszcze posi³kowanie siê odpowiedzialnoci¹ cywiln¹, czy te¿ niezbêdne jest odwo³anie
siê do innego rodzaju odpowiedzialnoci czysto prewencyjnej.
35

P. Jourdain, op. cit., s. 43 i n.
Np. wydatki zwi¹zane z ryzykiem osuniêcia siê gruntu, a polegaj¹ce na zapobie¿eniu przysz³ej
szkody w postaci zawalenia siê b¹d uszkodzenia konstrukcji danego budynku.
37 Np. ryzykiem zwi¹zanym z osuniêciem siê gruntu na tê nieruchomoæ.
38 Tak w orzeczeniu S¹du Apelacyjnego w Pary¿u z dnia 12 wrzenia 2008 r. (CA Paris, 12 sept.
2008, RG nr 07/05802: D. 2008, p. 2429) czy II wydzia³u francuskiego S¹du Kasacyjnego z dnia 13 marca
1967 r. (Cass. 2e civ., 13 mars 1967: D. 1967, p. 591).
39 Tak w odniesieniu do tzw. anormalnych utrapieñ s¹siedzkich Cass. 2e civ., 10 juin 2004,
nr 03-10.434: JurisData nr 2004-024017; Bull. civ. 2004, II, nr 291.
36
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W przypadku odwo³ania siê w omawianej sytuacji do odpowiedzialnoci cywilnej podstawow¹ przeszkod¹ zdaje siê byæ brak pewnego ryzyka, a tym samym
pewnej szkody nie tylko teraniejszej, ale nawet przysz³ej40. Przeszkoda ta staje siê
jednak coraz czêciej dyskusyjna na skutek wp³ywu niemieckiej filozofii d³ugofalowego rozwoju Hansa Jonasa, w ramach której pojawi³a siê nowa koncepcja odpowiedzialnoci. Jonas przeciwstawia nieodpowiedzialnemu utopizmowi, tworz¹cemu
wizjê wietlanej przysz³oci, zasadê odpowiedzialnoci, której istotê stanowi misja
utrzymania przy ¿yciu wyj¹tkowej formy ¿ycia, jak¹ jest rasa ludzka. Podejcie to
narzuca zobowi¹zania zarówno wobec ¿yj¹cych, jak i przysz³ych pokoleñ w myl
zasady ostro¿noci (zapobiegliwoci) nakazuj¹cej unikania dzia³añ, jeli mog¹
z nich wynikaæ stosunkowo niewielkie i hipotetyczne, lecz nieodwracalne zagro¿enia dla przysz³oci. Bêd¹c pod wp³ywem ww. koncepcji, niektórzy francuscy prawnicy odnotowuj¹ mo¿liwoæ oparcia nowej prewencyjnej odpowiedzialnoci na
obecnie obowi¹zuj¹cych przepisach cywilnoprawnych w tym zakresie41. Odpowiedzialnoæ ta by³aby mo¿liwa dziêki odwo³aniu siê do wywodz¹cych siê z prawa
ochrony rodowiska zasad prewencyjnoci oraz ostro¿noci (prévention et précaution), co pozwoli³oby na interwencjê nawet w przypadku w¹tpliwoci co do charakteru ryzyka. Koncepcja ta jednak z du¿ym trudem znajduje zastosowanie w praktyce, choæ w literaturze francuskiej podaje siê ju¿ przyk³ady orzeczeñ s¹dowych, które
zdaj¹ siê t¹ logik¹ kierowaæ42. Przyk³adem mo¿e byæ tutaj wyrok S¹du Apelacyjnego w Wersalu z dnia 4 lutego 2009 r.43 Orzeczono wówczas naprawê szkód moralnych wynikaj¹cych z nara¿enia na dzia³anie fal z anteny nadajnika operatora telefonii komórkowej. S¹d skaza³ bowiem operatora sieci komórkowej nie tylko na
zap³atê odszkodowania, ale równie¿ nakaza³ demonta¿ potencjalnie szkodliwej anteny. Motywowane by³o to za³o¿eniem, i¿ w przypadku wyst¹pienia ryzyka, nawet
hipotetycznego, niepewnoæ co do bezpieczeñstwa fal emitowanych przez anteny
pozostaje (mimo braku wykazania w oparciu o aktualn¹ wiedzê ich jednoznacznego
wp³ywu na zdrowie ludzkie), a zatem ryzyko to mo¿e byæ w tym konkretnym przypadku uznane za powa¿ne i uzasadnione.
Opisane orzeczenie odwo³uje siê do znacznego poziomu subiektywizmu, co
powoduje, i¿ w zale¿noci od s¹du czy te¿ charakteru potencjalnych poszkodowanych s¹dy mog³yby kwalifikowaæ dane ryzyko jako uzasadnione b¹d te¿ nie.
Z uwagi na powy¿sze wiêkszoæ francuskiej doktryny opowiada siê za nieadekwatnoci¹ zasad odpowiedzialnoci cywilnej w przypadku dzia³añ prewencyjnych
w ramach jedynie hipotetycznego i nie w pe³ni udowodnionego ryzyka. Wykorzystanie tradycyjnej, opartej za zasadzie naprawienia szkody, odpowiedzialnoci cywilnej
40 Jedna z podstawowych zasad francuskiego prawa cywilnego: Nie ma odpowiedzialnoci, gdy
szkoda nie jest pewna (pas de responsabilité en labsence de dommage certain).
41 C. Corgas-Bernard, Le préjudice d’angoisse consécutif à un dommage corporel: quel avenir?,
„Responsabilité civile et assurances” 2010, nr 4, s. 5 i n.; F. Terré, op. cit., s. 15, 131, 185 i n.
42 P. Jourdain, op. cit., s. 45 i n.
43 CA Versailles, 4 févr. 2009, nr 08/08775: JurisData nr 2009-000135.
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do celów prewencyjno-ostro¿nociowych mo¿e byæ jedynie akcesoryjne. Innymi s³owy, mo¿liwe jest orzeczenie, w którym poza klasycznym odszkodowaniem za szkodê teraniejsz¹ b¹d przysz³¹ i pewn¹ pojawi¹ siê elementy prewencyjne, stanowi¹ce
jedynie dope³nienie danego wyroku. Zas¹dzenie odszkodowania prewencyjnoostro¿nociowego w przypadku braku elementu szkody (nawet przysz³ej, ale pewnej) by³oby wynaturzeniem tradycyjnej kodeksowej odpowiedzialnoci cywilnej. Zasadne wydaje siê wiêc dla tego typu dzia³añ wyró¿nienie odrêbnej od cywilnej
odpowiedzialnoci odszkodowawczej44.

3. Zagro¿enie szkod¹ w prawie polskim
W polskiej doktrynie  jak ju¿ zosta³o to nadmienione we wstêpie  nie ma
jednorodnej definicji szkody45. Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza jest niezwykle
ró¿norodna i trudno by³oby stworzyæ definicjê obejmuj¹c¹ ka¿dy z mo¿liwych przypadków. Nawi¹zuje siê przy tym do orzecznictwa S¹du Najwy¿szego z 1957 r.,
w którym ustalono, ¿e szkoda to ró¿nica w maj¹tku pomiêdzy stanem obecnym
a stanem, jeli szkoda nie nast¹pi³aby w ogóle46.
Problematyka szkody przysz³ej w polskiej doktrynie nieco siê komplikuje, jeli
rozwa¿y siê funkcjê samej odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e jest ni¹ przede wszystkim funkcja kompensacyjna. Wyrównanie doznanej
szkody to cel podstawowy, podobnie jak w prawie francuskim47. Jednak¿e nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e sam fakt istnienia odpowiedzialnoci za dany czyn w kodeksie
z pewnoci¹ bêdzie tak¿e dzia³a³ prewencyjnie  podobnie jak to siê dzieje z przepisami kodeksu karnego, sprawca jest wiadomy czy te¿ powinien byæ wiadomy, ¿e
fakt wyrz¹dzenia szkody jest zjawiskiem negatywnym w spo³eczeñstwie, a obowi¹zek naprawienia jej powinien sk³oniæ do refleksji przy ewentualnie podobnej sytuacji w przysz³oci48. Oczywicie prewencja samego przepisu bêdzie dzia³a³a w przypadku odpowiedzialnoci na zasadzie winy, gdy podmiot jest wiadomy, ¿e za swoje
dzia³ania zostanie poci¹gniêty do odpowiedzialnoci, a tylko nieznacznie przy odpowiedzialnoci na zasadzie ryzyka49. Zreszt¹ w tym drugim przypadku uchylenie siê
od potencjalnej odpowiedzialnoci na wypadek zagro¿enia szkod¹ czêsto wi¹za³oby
44

F. Terré, op. cit., s. 131 i n.; P. Jourdain, op. cit., s. 45 i n.
M. Balwicka-Szczyrba, Przedawnienie roszczeñ z tytu³u odpowiedzialnoci deliktowej za szkody przysz³e na osobie, Poznañ 2008, s. 16; M. Kaliñski, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa
2011, s. 186187 i n.
46 M. Balwicka-Szczyrba, op. cit., s. 17.
47 Tak m. in. W. Czachórski, [w:] Z. Radwañski (red.), System Prawa Cywilnego. Prawo zobowi¹zañ. Czêæ ogólna, Ossolineum 1981, s. 653.
48 M. Balwicka-Szczyrba, op. cit., s. 31.
49 A. mieja, [w:] A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowi¹zañ. Czêæ
ogólna, Warszawa 2009, s. 620, a tak¿e J. Kaspryszyn, Podstawa odpowiedzialnoci prewencyjnej z art.
439 k.c., Palestra 1998, z. 1112, s. 45.
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siê z niepodejmowaniem dzia³alnoci w ogóle50, st¹d te¿ pogl¹dy w zakresie odpowiedzialnoci za zagro¿enie raczej siê zwracaj¹ ku odpowiedzialnoci na zasadzie
winy51. Niemniej jednak s¹ te¿ opinie, i¿ charakter samej odpowiedzialnoci uzale¿niony jest od tego, na jakich zasadach podmiot odpowiada³by, gdyby szkoda faktycznie siê wydarzy³a.
Rozwi¹zania francuskie wydaj¹ siê byæ zarówno przystaj¹ce, jak i kontrastuj¹ce
w stosunku do rozwi¹zañ polskiej doktryny w zakresie stosowania siatki pojêciowej
wszystkich szkód dotycz¹cych szeroko rozumianej przysz³oci. Nie oznacza to, ¿e
polski kodeks cywilny i doktryna nie zajmuj¹ siê szkod¹ przysz³¹ w ogóle, gdy¿
mo¿na siê spotkaæ z terminami szkoda przysz³a oraz stan zagro¿enia szkod¹,
przy czym to ten drugi wydaje siê byæ bli¿szy francuskiej prejudice futur.
Artyku³ 439 polskiego kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wprost mówi o stanie
zagro¿enia szkod¹. Artyku³ ten nie by³ poddawany nowelizacji i realizuje w za³o¿eniu prewencjê w zakresie odpowiedzialnoci odszkodowawczej, gdy¿ ma za zadanie
eliminowanie powstania samej szkody52. Na jego niedoskona³oæ mo¿e wskazywaæ
fakt, i¿ pomimo tak d³ugiego okresu obowi¹zywania trudno mówiæ o bogatym
orzecznictwie w tym zakresie.
Konstrukcja samego przepisu jest obarczona du¿¹ iloci¹ klauzul generalnych
i pojêæ nieostrych  nie jest np. zdefiniowany sam stan zagro¿enia szkod¹, a przede
wszystkim to, jak bardzo bezporednia winna byæ szkoda. Powy¿szy fakt nie jest
oceniany jednoznacznie negatywnie, niemniej jednak jego wieloznacznoæ powoduje
brak konkretnego kierunku interpretacji i istnieje ryzyko, ¿e stanie siê przepisem
martwym, pomimo i¿ prewencja w zakresie odpowiedzialnoci odszkodowawczej jest
mniej dokuczliwa i uci¹¿liwa dla stron ni¿ doznanie szkody i wyrównywanie jej53.
Dyskusyjne mo¿e byæ samo pojêcie szkody zwi¹zane z wy¿ej opisan¹ regulacj¹.
Wszak w systematyce omawiany przepis zosta³ umieszczony w czêci dotycz¹cej
czynów niedozwolonych, jednak¿e w tym przypadku za³o¿yæ mo¿na, ¿e przy zastosowaniu odpowiednich rodków zapobiegawczych szkoda mo¿e nie wyst¹piæ, a zatem nie bêdzie odszkodowania. Podkrelenia wymaga, i¿ polska doktryna nie wypracowa³a dla pojawiaj¹cego siê wiadczenia jednoznacznego nazewnictwa.
Wydaje siê, ¿e polemikê w zakresie przynajmniej pewnej czêci siatki pojêciowej, przy braku trafnoci wyk³adni jêzykowej, mog³oby rozwiaæ odniesienie siê do
wyk³adni historycznej. Wskazuje siê, ¿e konstrukcja przepisu art. 439 k.c. jest zdecydowanie szersza od historycznego pierwowzoru w postaci art. 151 § 2 kodeksu
zobowi¹zañ54. Siêgniêcie do wyk³adni historycznej mog³oby w przynajmniej kilku
50

W. Czachórski, op. cit., s. 658.
P. Bogdalski, Roszczenie o usuniêcie stanu bezporednio zagra¿aj¹cego powstaniem szkody,
[w:] idem, rodki ochrony autorskich praw maj¹tkowych oraz ich dochodzenie w wietle prawa polskiego, Zakamycze 2003, Lex, dostêp: 27.06.2014.
52 A. mieja, op. cit., s. 620.
53 Ibidem, s. 622, przypis 758.
54 Ibidem, s. 620.
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przypadkach sprawiæ, ¿e stosowanie przepisu by³oby bardziej klarowne i nieobarczone brakiem interpretacji doktryny czy te¿ orzeczeñ s¹dowych, jak to siê dzieje
wspó³czenie. Tak jak przed wejciem w ¿ycie nowego powojennego kodeksu cywilnego, mo¿na by³oby go stosowaæ przynajmniej do tych przypadków, gdy stan
zagro¿enia pochodzi z s¹siedniej nieruchomoci budynkowej55.
Wyk³adnia historyczna mog³aby przyczyniæ siê tak¿e to uciêcia pewnych w¹tpliwoci doktryny w zakresie interpretacji samego zagro¿enia szkod¹  rozumianej
tak¿e jako biernoæ wobec samego zagro¿enia. Czêæ pogl¹dów przychyla siê do
tego stanowiska, szczególnie ¿e spotkaæ siê mo¿na z uto¿samianiem bezprawnoci
i braku nale¿ytego nadzoru56. Mo¿na tak¿e pokusiæ siê o teoriê, i¿ w niektórych
przypadkach  chocia¿by przy rozwa¿aniu zagro¿eñ ze strony nieruchomoci budynkowych  w³aciwy nadzór w postaci wykonywania remontów, wzmacniania fundamentów spowodowa³by, ¿e stan zagro¿enia nie powsta³by w ogóle i ¿adne roszczenie
nie by³oby konieczne, a brak prac konserwacyjnych to nic innego jak zaniechanie ze
strony w³aciciela.
Niejednolitoæ pogl¹dów wystêpuje nie tylko w tym przypadku, kolejne to m.in.
zapobieganie naruszania dóbr osobistych czy te¿ unikanie zagro¿eñ ze strony szkód
górniczych i geologicznych57. Wskazuje siê jednak, ¿e w Polsce brak jest systematyki w zakresie odpowiedzialnoci prewencyjnej i trudno orzec, czy istnieje jaki
re¿im w tym zakresie58.
Wskazany powy¿ej przepis art. 439 k.c. nie jest jedynym przyk³adem prewencji
w polskim prawie cywilnym. Do tej samej grupy roszczeñ nale¿a³oby zaliczyæ roszczenie z art. 24 o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych59 oraz art. 222 § 2
dotycz¹cego naruszenia w³asnoci. Na tle pogl¹dów, i¿ w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje re¿im odpowiedzialnoci prewencyjnej, klasyfikacja poszczególnych przepisów wydaje siê byæ znacznie utrudniona. Dyskutuje siê np. nad wzajemn¹ zale¿noci¹ tych rozwi¹zañ, czy na ich tle art. 439 stanowi lex specialis, czy
mo¿e jednak odwrotnie  jest to norma generalna. Pogl¹dy te nie s¹ oczywicie
jednolite, a na pewno na korzyæ regulacji z art. 439 k.c. nie dzia³a fakt, i¿ pojawiaj¹
siê w doktrynie opinie, ¿e jest to przepis martwy, a zatem pozbawiony nadrzêdnej
roli w stosunku do pozosta³ych60. Niemniej jednak ka¿dy z nich, niezale¿nie od
swojego charakteru, powoduje, ¿e art. 439 znajduje jeszcze wê¿sze zastosowanie61.
Niektórzy twierdz¹, ¿e wynika to z nieufnoci spo³eczeñstwa wobec tego typu rod55 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 27 padziernika 1933 r.  Kodeks zobowi¹zañ (Dz.U.
nr 82, poz. 598).
56 A. mieja, op. cit., s. 629.
57 Por. art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo górnicze i geologiczne (Dz. U.
nr 163, poz. 981 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
58 A. mieja, op. cit., s. 630.
59 W. Czachórski, op. cit., s. 654.
60 A. mieja, op. cit., s. 644.
61 W. Czachórski, op. cit., s. 656.
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ków ochrony62. Tymczasem spotkaæ mo¿na pogl¹d, i¿ znajduje on zastosowanie np.
w ochronie autorskich praw maj¹tkowych. W przypadku wykorzystania np. cudzego
utworu samo oszacowanie szkody nastrêcza trudnoci i niekiedy mo¿e doprowadziæ
do nieodwracalnych skutków  chocia¿by w zakresie zniszczenia obrazu czy te¿
mylnego przypisania autorstwa utworu muzycznego63. Przy obecnym rozwoju technologii i mediów spo³ecznociowych szkoda mo¿e nast¹piæ b³yskawicznie oraz dodatkowo prowadziæ do szybkiego rozpowszechnienia.
Andrzej mieja co prawda przy okazji prezentowania pogl¹dów na temat cywilnej odpowiedzialnoci prewencyjnej o tym nie wspomina, ale Witold Czachórski
wskazuje, i¿ charakter prewencyjny ma równie¿ roszczenie z art. 347 k.c. o wstrzymanie budowli przeprowadzanej na s¹siednim gruncie w sytuacji zagro¿enia dla
posiadacza tej¿e nieruchomoci64.
Na tle rozwa¿añ dotycz¹cych systematyki art. 439 k.c. warto nadmieniæ, i¿
poprzedzony by³ on  jak zosta³o wspomniane  art. 151 § 2 kodeksu zobowi¹zañ,
ten za wzorowa³ siê na rzymskim damnum infectum65, gdzie spotkaæ siê mo¿na z
jej klasyfikacj¹ jako ograniczonego prawa rzeczowego, a jednoczenie jako ochrony
w³asnoci gruntu s¹siedniego66.
Pozakodeksow¹ form¹ odpowiedzialnoci prewencyjnej s¹ uznawane za lex
specialis w stosunku do art. 439 k.c. regulacje z ustawy  Prawo ochrony rodowiska. Artyku³ 323 zawiera podstawê do odpowiedzialnoci prewencyjnej, za samo
roszczenie oparte jest na przes³ance bezprawnoci oraz obejmuje rodki ochrony,
³¹cznie z zakazaniem prowadzenia dzia³alnoci, która niekorzystnie oddzia³uje na
rodowisko67. Ju¿ sam ten fakt wskazuje na du¿o bardziej precyzyjn¹ regulacjê,
mimo i¿ art. 322 tej samej ustawy nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów
kodeksu cywilnego68. Przy takim stanie rzeczy ³atwo dojæ do wniosku, ¿e przepis
art. 439 k.c. do szkód ekologicznych jednak nie bêdzie mia³ zastosowania, skoro
istnieje regulacja bardziej precyzyjna. Spotkaæ siê te¿ mo¿na z pogl¹dem, i¿ odpowiedzialnoæ w zakresie ewentualnych szkód wyrz¹dzonych rodowisku opiera siê
na zasadzie ryzyka, a nie winy69.
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J. Kaspryszyn, op. cit., s. 46.
P. Bogdalski, op. cit., Lex dostêp: 27.06.2014.
64 W. Czachórski, op. cit., s. 654.
65 F. Zoll, Zobowi¹zania w zarysie wed³ug polskiego Kodeksu zobowi¹zañ, Warszawa 1945, s. 95.
Na temat damnum infectum w prawie rzymskim por.: M. Sobczyk, Protection from the injury threatening from Neighbouring Property in Romand Law and Protection from the Anticipated Injury in the
Art. 439 of the Polish Civil Code, “UWM Law Review”, t. 2; M. Zieliñska Some remarks on threatening damage from comparative perspective, Bratislavske Pravnice Forum, Bratislava 2013.
66 A. Dêbiñski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2007, s. 225.
67 A. mieja, op. cit., s. 647.
68 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z pón. zm.).
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Co ciekawe, to w³anie przy poruszaniu tematyki szkód rodowiskowych
w polskiej doktrynie pojawi³ siê termin prejudice futur  konkretnie w publikacji
Doroty Maniak dotycz¹cej szkód ekologicznych. Autorka okrela je jako szkody,
które maj¹ nast¹piæ w przysz³oci, gdy pomiêdzy wyst¹pieniem szkody a samym
zdarzeniem up³yn¹³ czas, ponadto cechuje je ci¹g³oæ i odró¿nia je od szkody ewentualnej, zaznaczaj¹c, i¿ co do zasady ta w polskim systemie prawnym raczej nie jest
pokrywana w sytuacji, gdy stopieñ prawdopodobieñstwa wyst¹pienia szkody jest
nik³y do ustalenia70. Brakuje odpowiedzi na pytanie, w jakiej relacji znajduje siê
szkoda ewentualna do stanu zagro¿enia szkod¹ w myl art. 323 ustawy  Prawo
ochrony rodowiska.

4. Szkoda przysz³a a prawo polskie
Co znamienne, w polskiej doktrynie pojawia siê dyskusja na temat samej szkody przysz³ej, czyli takiej, która nie zawsze powstaje jednoczenie ze zdarzeniem,
które j¹ wywo³a³o, ale ma charakter dynamiczny i mo¿e zmieniaæ siê w czasie71. Co
do zasady nie jest zdefiniowana w polskim kodeksie cywilnym, nie posiada tak¿e
odrêbnej ustawowej podstawy, a dyskusja na ten temat pojawia siê przy okazji
przedawnienia roszczeñ deliktowych, za dopuszczalnoæ ewentualnej skargi wynika z mo¿liwoci wniesienia powództwa o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c., swoj¹
drog¹ znanej równie¿ w prawie francuskim72. Dyskutowany jest zarówno moment
jej powstania, ale du¿o bardziej przedawnienie samej szkody i w tym zakresie pojawiaj¹ siê pogl¹dy oraz orzeczenia s¹dowe.
Trudnoci powoduje te¿ fakt, i¿ szkodê przysz³¹ okrela siê mianem damnum
futurum73. £aciñski termin wskazywa³by na rzymskie pochodzenie szkody i nie jest
to pozbawione racji, bo taki termin w Digestach wystêpuje74. Jednak¿e Rzymianie
mianem damnum futurum okrelali szereg sytuacji, w których miêdzy przyczyn¹
powstania szkody a sam¹ szkod¹ nast¹pi³ du¿y up³yw czasu lub gdy szkoda ujawni³a
siê w wyniku dodatkowych okolicznoci  np. w wyniku zjawisk atmosferycznych75. Przyk³ady, które wystêpuj¹ w polskiej doktrynie w kwestii naprawienia
szkody przysz³ej, odnosz¹ siê chocia¿by do sytuacji zagro¿enia zawaleniem siê
domu wskutek robót budowlanych76  trudno uznaæ, czy do koñca trafnie.
Uchwa³a 7 sêdziów S¹du Najwy¿szego z 17 kwietnia 1970 r. ustanowi³a zasadê
prawn¹, w wietle której I w sprawie o naprawienie szkody wynik³ej z uszkodzenia
70
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cia³a lub wywo³ania rozstroju zdrowia zas¹dzenie okrelonego wiadczenia nie wy³¹cza jednoczesnego ustalenia w sentencji wyroku odpowiedzialnoci pozwanego za
szkody mog¹ce powstaæ w przysz³oci z tego samego zdarzenia77. S¹d wskaza³ m.in.
w uzasadnieniu, ¿e w praktyce takie zjawiska ju¿ wystêpowa³y, szczególnie w przypadkach ciê¿kiego uszkodzenia cia³a i by³y przez s¹d uznawane za uzasadnione78.
Co wiêcej, powództwo w zakresie ustalenia odpowiedzialnoci za szkodê przysz³¹ przerywa bieg przedawnienia79, tak¿e jeli roszczenie nie zosta³o wskazane
w pozwie. Ponadto zasadnoæ samego pozwu nie ma tu znaczenia, gdy¿ liczy siê
samo podjêcie czynnoci, a na zasadzie analogii nale¿y traktowaæ sytuacjê, w której
powód w ogóle nie dochodzi roszczenia, jednak s¹d decyduje siê obj¹æ wyrokiem
skutki istniej¹ce, jak i te, które mog¹ powstaæ w przysz³oci80. W glosie do tego
orzeczenia Alfred Ohanowicz odniós³ siê szczególnie do przes³anek samego powództwa o ustalenie, które w jego opinii jest dopuszczalne m.in. ze wzglêdu na
szerokie ujêcie samego przepisu  powództwo o ustalenie jest dopuszczalne dla
ka¿dego, kto ma w tym interes prawny, czyli faktycznie dla doæ szerokiego krêgu
odbiorców81. Pomimo to polska doktryna w wiêkszoci prezentuje stanowisko, ¿e
jeli po wydaniu wyroku nast¹pi¹ nowe uszczerbki, to wymagaj¹ one oddzielnego
rozpoznania, jako ¿e s¹ to wydarzenia, które nast¹pi³y po wyrokowaniu i zasada
powagi rzeczy os¹dzonej nie powinna mieæ znaczenia82. Pogl¹d ten wydaje siê byæ
dyskusyjny, gdy¿ faktycznie przewód s¹dowy bêdzie dotyczy³ nowych faktów, jednak¿e bêdzie siê opiera³ na tym samym materiale dowodowym. Ma³gorzata Balwicka-Szczyrba akcentuje za M. K. Chmielewsk¹, ¿e szkody przysz³e co do zasady nie
s¹ konsekwencj¹ szkody wczeniejszej, gdy¿ taka sytuacja sprowadzi³aby j¹ bardziej
do miana szkody ewolucyjnej, chocia¿ twierdz¹, ¿e sama szkoda nie zmienia siê,
a zmianie ulega tylko sam uszczerbek83.
Nie jest to jedyny pogl¹d, w którym samo wyodrêbnienie znaczenia szkody
przysz³ej wydaje siê trudne. Spotkaæ siê mo¿na z opini¹, ¿e szkod¹ przysz³¹ jest te¿
stan niebezpieczeñstwa, i¿ w przysz³oci dozna siê szkody wynikaj¹cej z pewnego
zdarzenia84. Takie ujêcie wydaje siê byæ ryzykowne  blisko mu bowiem do staniu
zagro¿enia szkod¹ wynikaj¹cego z omawianego wczeniej art. 439 k.c.
77 Uchwa³a Sk³adu Siedmiu Sêdziów S¹du Najwy¿szego, Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych
z dnia 17 kwietnia 1970 r., III PZP 34/69, Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych 1971,
z. 10.
78 Ibidem.
79 A. Jodkowski, Powstanie szkody a moment rozpoczêcia biegu przedawnienia deliktowych roszczeñ odszkodowawczych, [w:] M. Warciñski, K. Zaradkiewicz (red.), Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Warszawa 2006, s. 120.
80 M. Balwicka-Szczyrba, op. cit., s. 9495.
81 A. Ohanowicz, Glosa do uchwa³y z dnia 17 kwietnia 1970 r., III PZP 34/69, OSP 1971, z. 10,
s. 419.
82 M. Kaliñski, op. cit., s. 456.
83 M. Balwicka-Szczyrba, op. cit., s. 34.
84 A. Jodkowski, op. cit., s. 118.
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Pojawiaj¹ siê te¿ opinie, ¿e niektóre uszczerbki ujawniaj¹ siê jednoczenie ze
zdarzeniem, inne za dopiero po up³ywie czasu i mog¹ one byæ przewidziane, chocia¿ nie zawsze mo¿na od razu je ustaliæ czy te¿ oszacowaæ ich wartoæ, a takie
zjawisko to tzw. szkoda dynamiczna85.

Podsumowanie
Prowadz¹c rozwa¿ania dotycz¹ce szkód mog¹cych wyst¹piæ w przysz³oci,
zwróciæ nale¿y uwagê na pewien chaos pojêciowy. Terminy szkoda przysz³a,
szkoda dynamiczna czy te¿ szkoda ewentualna bardzo czêsto wystêpuj¹ jako
synonimy i dopiero uwa¿ne przeledzenie przepisu, a niejednokrotnie tak¿e orzeczeñ dookrela rodzaj szkody czy te¿ mo¿e stan zagro¿enia. Nic zatem dziwnego, ¿e
oba pojêcia wystêpuj¹ rzadko w praktyce, a na tle art. 439 k.c. niemal¿e brak jest
jakichkolwiek orzeczeñ. Istniej¹ tak¿e g³osy, ¿e niska wydolnoæ s¹dów szczególnie
w tym przypadku nie zachêca do codziennego stosowania przepisów, gdy¿ procedura s¹dowa mo¿e byæ zbyt d³uga, by ewentualnej szkodzie zapobiec. Oba jednak
przypadki  zarówno szkody przysz³ej, jak i ewentualnej czy te¿ gro¿¹cej  wydaj¹
siê mieæ racjê bytu, chocia¿ byæ mo¿e faktycznie w ograniczonym zakresie. Bezdyskusyjne s¹ przypadki, w których stan zagro¿enia szkod¹ mo¿e dotyczyæ ¿ycia
i zdrowia ludzkiego, a tak¿e ochrony rodowiska. ¯ycia ludzkiego przywróciæ siê
nie da, a ¿adne odszkodowanie nie przywróci unikatowych walorów rodowiska na
danym terenie, gdy¿ w pewnych przypadkach mo¿e byæ to zwyczajnie niemo¿liwe
lub wymagaæ bardzo d³ugiego up³ywu czasu86.
Podsumowuj¹c refleksje na temat pojêcia szkody przysz³ej w prawie francuskim na tle polskich uregulowañ, autorzy pragn¹ podkreliæ, i¿ artyku³ ten stanowiæ
mo¿e asumpt do dyskusji nad tym rodzajem odpowiedzialnoci w prawie polskim,
niejednokrotnie bardzo do prawa francuskiego zbli¿onym. Postêp technologiczny
oraz przyspieszenie i wirtualizacja ¿ycia gospodarczego czyni rozwi¹zania oraz
orzecznictwo francuskie niezmiernie interesuj¹cymi, gdy¿ uwzglêdniaj¹ one rozwój
nauki pozwalaj¹cy przewidzieæ przysz³e i odleg³e skutki ludzkich dzia³añ b¹d zaniechañ.

s. 63.

85

P. Sobolewski, M. Warciñski, Przedawnienie roszczeñ deliktowych, Wolters Kluwer 2007,

86

Np. wyciek ropy naftowej czy te¿ zniszczenie lasów tropikalnych.
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Summary
Future damages in the French Law. Considerations
under the Polish Law regulations
Key words: anticipated damage, future damage, tort law, préjudice futur, damages, future injuries.

Under the discussion on the renewal of French Civil Code there was considered
question of responsibilities for future injuries  préjudice futur which is very controversial matter since there are going to be doubts whether the any damage is going to
be done or how far the remedies should go. The same discussion is provided in the
Polish law but in this law system the distinction between anticipated damage  so
harm not yet done, and future damages seems to be so far more visible, but yet as
well controversial on the material and procedural background. Comparison of this
two legal systems is another voice in the discussion on the future and damages in
general and can be helpful in drafting the line between present and future responsibility.
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Wp³yw skargi na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy cywilnej
w rozs¹dnym terminie na wizerunek s¹dów
Uwagi wprowadzaj¹ce
Jedn¹ z wielkich zdobyczy w rozwoju cywilizacji jest zagwarantowanie jednostce ludzkiej prawa dostêpu do s¹du jako podstawowej gwarancji jej bezpieczeñstwa
prawnego1. Prawo do s¹du, okrelane równie¿ jako prawo do wymiaru sprawiedliwoci lub prawo do ochrony prawnej, wyra¿a ideê zapewnienia ka¿demu cz³owiekowi uprawnienia do przedstawienia swej sprawy przed organami pañstwa, stwarzaj¹ce gwarancje podejmowania decyzji sprawiedliwych, obiektywnych i s³usznych2.
Z jednej strony Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej3 w art. 45 ust. 1 gwarantuje: ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d. Co
do zasady, mo¿na powiedzieæ, ¿e przepis ten wprowadza konstytucyjne prawo do
s¹du i rozstrzygniêcia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki, a gwarancje konstytucyjne obejmuj¹ prawo do uruchomienia postêpowania przed s¹dem  prawo do
wyroku s¹dowego, czyli uzyskania wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia sprawy przez s¹d.
Z drugiej za strony nie bez racji zwraca siê uwagê na to, ¿e prawo do rozpoznania
sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki mieci siê w pojêciu prawa do rzetelnego procesu s¹dowego, przewidzianym w art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka
i Podstawowych Wolnoci sporz¹dzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.4
1
2

s. 21.

3

Por. szerzej M. A. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej, Warszawa 1992, s. 42 i n.
Por. H. Pietrzykowski, Zarys metodyki pracy sêdziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2007,

Dz.U. z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
Dz. U. z 1993 r., nr 61, poz. 284 z pón. zm. Polska podpisa³a konwencjê w brzmieniu nadanym
przez protoko³y 3, 5 i 8 w dniu 26 padziernika 1991 r., uzupe³nionym protoko³em nr 2, a ratyfikowa³a
w dniu 2 padziernika 1992 r. Ratyfikacja nast¹pi³a z dniem 19 stycznia 1993 r.
4
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Znaczenie ochrony prawa jednostki ludzkiej do zachowania rozs¹dnego terminu rozpatrzenia sprawy ilustruje maksyma: Justice delayed, is justice denied (sprawiedliwoæ nierychliwa jest zaprzeczeniem sprawiedliwoci). Powszechna jest wiadomoæ negatywnych skutków przewlek³ego postêpowania s¹dowego. Proces
przewlek³y i w konsekwencji póno wydany wyrok nale¿y oceniaæ jako niesprawiedliwoæ.
Trudno odmówiæ s³usznoci twierdzeniu, ¿e sprawnoæ postêpowania s¹dowego
wymaga skoncentrowanego dzia³ania w zwartych ramach czasowych. Nie sposób
zaprzeczyæ tak¿e i temu, ¿e znaczny up³yw czasu prowadzi do przewlek³oci postêpowania i mo¿e utrudniæ lub uniemo¿liwiæ ustalenie prawdy w stopniu czyni¹cym
jej poznanie pe³nym i niew¹tpliwym. Nie pozwala te¿ zrealizowaæ funkcji efektywnego rozstrzygniêcia, mo¿liwoci kszta³towania przez niego po¿¹danych postaw,
umacniania poszanowania prawa, zaufania obywateli do prawa. Czêsto, zw³aszcza
w sprawach cywilnych, mo¿e prowadziæ do braku mo¿liwoci wykonania orzeczenia i zaspokojenia wierzyciela. Jest to wa¿ny aspekt tego prawa. Otó¿ nie mo¿e
budziæ w¹tpliwoci fakt, ¿e sprawnoæ postêpowania s¹dowego, w ramach którego
obywatel poszukuje ochrony swych praw, jest jednym z podstawowych elementów
kszta³towania wizerunku o s¹dach w spo³eczeñstwie.

Prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki
Wprowadzenie do polskiego porz¹dku prawnego unormowania ustawy z dnia
17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej5 zw³oki s³u¿y realizacji przepisu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych
Wolnoci z dnia 4 listopada 1950 r., przyznaj¹cego ka¿demu prawo do rzetelnego
i publicznego rozpoznania jego sprawy w rozs¹dnym terminie przez niezawis³y s¹d
ustanowiony ustaw¹, przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowi¹zkach o charakterze cywilnym albo o zasadnoci ka¿dego oskar¿enia w wytaczanej przeciwko niemu
sprawie karnej, a tak¿e art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Dodatkowo w literaturze
wskazuje siê, ¿e rozwi¹zania przyjête w tej ustawie maj¹ stanowiæ nie tylko skuteczny instrument przeciwdzia³ania przewlek³oci postêpowañ sadowych, ale tak¿e s³u¿yæ dochodzeniu od Skarbu Pañstwa na podstawie art. 4171 § 3 k.c. odszkodowania za
niewydanie orzeczenia s¹dowego w rozs¹dnym terminie. Zatem nie sposób zaprzeczyæ
temu, ¿e skarga na przewlek³oæ postêpowania pozostaje w cis³ym zwi¹zku z regulacj¹ odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez niezgodne z prawem dzia³ania lub zaniechania przy wykonywaniu w³adzy publicznej6.
5
6

Dz. U. nr 179, poz. 1843 ze zm., dalej: ustawa.
Por. H. Pietrzykowski, op. cit., s. 34.
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Mo¿na obecnie przyj¹æ, ¿e postêpowanie ze skargi na przewlek³oæ nie jest
samodzielnym postêpowaniem zmierzaj¹cym do stwierdzenia przewlek³oci i ewentualnie zas¹dzenia z tego tytu³u odpowiedniego odszkodowania (zadoæuczynienia)7. Wniosek taki, w pe³ni aktualny, wynikaæ musi z za³o¿enia, ¿e celem skargi jest
przeciwdzia³anie przewlek³oci postêpowania w trakcie jego trwania i ewentualne
przyznanie odpowiedniej sumy pieniê¿nej jako wstêpnej (tymczasowej) rekompensaty, a skarga stanowi doran¹ interwencjê przeciwdzia³aj¹c¹ trwaj¹cej przewlek³oci postêpowania.
S¹d Najwy¿szy wielokrotnie zwraca³ uwagê na to, ¿e publicznoprawnym celem
ustawy jest stworzenie realnego i skutecznego rodka zapobiegaj¹cego przewlek³oci postêpowania, czyli takiego rodka, którego funkcj¹ jest przede wszystkim wymuszanie nadania sprawie odpowiedniego, sprawnego biegu, a wiêc stworzenie
mechanizmu prawnego wymuszaj¹cego rozpoznanie sprawy przez s¹d8. Innymi
s³owy, mo¿na pokusiæ siê o spostrze¿enie ogólniejszej natury. Otó¿ celem skargi jest
przeciwdzia³anie trwaj¹cej przewlek³oci, za jej funkcj¹ przede wszystkim wymuszenie nadania sprawie odpowiedniego, sprawnego biegu procesowego. Wniesienie
skargi na przewlek³oæ postêpowania ma w istocie s³u¿yæ dyscyplinowaniu czynnoci podejmowanych na danym etapie tocz¹cego siê jeszcze postêpowania w okrelonej sprawie. S³u¿y temu zarówno samo stwierdzenie wyst¹pienia przewlek³oci
w postêpowaniu (art. 12 ust. 2 ustawy), jak i mo¿liwoæ zalecenia podjêcia przez s¹d
rozpoznaj¹cy sprawê co do istoty odpowiednich czynnoci w wyznaczonym terminie (art. 12 ust. 3 ustawy).
Rozwa¿ania powiêcone aktualnie dyskutowanym kwestiom nale¿y poprzedziæ
stwierdzeniem, ¿e zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki, ustawa ta reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony,
której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki zosta³o naruszone
na skutek dzia³ania lub bezczynnoci s¹du lub prokuratora prowadz¹cego lub nadzoruj¹cego postêpowanie przygotowawcze. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy strona
mo¿e wnieæ skargê o stwierdzenie, ¿e w postêpowaniu, którego skarga dotyczy,
nast¹pi³o naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki,
je¿eli postêpowanie w tej sprawie trwa d³u¿ej ni¿ to konieczne dla wyjanienia tych
okolicznoci faktycznych i prawnych, które s¹ istotne dla rozstrzygniêcia.
Warto w tym miejscu wyranie zasygnalizowaæ, ¿e z przedmiotowej ustawy nie
wynika wprost, jakie kryterium czasowe wprowadzi³ ustawodawca przy ocenie przewlek³oci postêpowania. Wskaza³ on jedynie, ¿e postêpowanie przewlek³e to takie,
które m.in. trwa d³u¿ej ni¿ to konieczne do wyjanienia okolicznoci faktycznych
7

Por. uchwa³ê sk³adu siedmiu sêdziów SN z 16 listopada 2004 r., III SPP 42/04, OSNP 2005,
nr 5, poz. 7.
8 Por. postanowienie SN z dnia 8 lipca 2005 r., III SPP 120/05, OSNP 2006, nr 56, poz. 102;
uchwa³y SN z dnia: 19 stycznia 2005 r., III SPP 113/04, OSNP 2005, nr 9, poz. 134 i 19 stycznia 2005 r.,
III SPP 115/04, OSNP 2005, nr 9, poz. 135.
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i prawnych istotnych dla rozstrzygniêcia sprawy (art. 2 ust. 1 ustawy). Przepis art. 2
ust. 2 wskazanej ustawy nakazuje, by dla stwierdzenia, czy dosz³o do przewlek³oci
postêpowania, w szczególnoci oceniæ terminowoæ i prawid³owoæ czynnoci podjêtych przez s¹d w celu wydania w sprawie rozstrzygniêcia co do istoty, uwzglêdniaj¹c charakter sprawy, stopieñ faktycznej i prawnej jej zawi³oci, znaczenie dla strony, która wnios³a skargê, rozstrzygniêtych w niej zagadnieñ oraz zachowanie siê
stron, a w szczególnoci strony, która zarzuci³a przewlek³oæ postêpowania. Ocena,
czy wyst¹pi³a przewlek³oæ postêpowania, jest dokonywana na podstawie obiektywnych i ustawowych kryteriów w odniesieniu do realiów faktycznych i prawnych
danej sprawy. Dodatkowo wskazaæ nale¿y, i¿ o zasadnoci skargi nie mo¿e decydowaæ sam tylko ogólny czas trwania postêpowania w danej sprawie, lecz konieczne
jest wskazanie konkretnych czynnoci procesowych, których s¹d nie podj¹³ lub które przeprowadzi³ wadliwie w toku kontrolowanego pod wzglêdem terminowoci
postêpowania.
Punktem wyjcia do dalszych rozwa¿añ w kwestii oceny przewlek³oci postêpowania, a w szczególnoci zdefiniowania przewlek³oci postêpowania nale¿y uczyniæ
tezê prezentowan¹ w postanowieniu SN z dnia 22 kwietnia 2010 r.9 W orzeczeniu tym
S¹d Najwy¿szy zaj¹³ w moim przekonaniu s³uszne stanowisko, ¿e przewlek³oæ
zachodzi wtedy, gdy okres ten przekracza rozs¹dne granice, przy uwzglêdnieniu
terminowoci i prawid³owoci czynnoci podjêtych przez s¹d, charakteru sprawy,
stopnia faktycznej i prawnej jej zawi³oci, znaczenia dla strony, która wnios³a skargê, rozstrzygniêtych w niej zagadnieñ oraz zachowania siê stron, a w szczególnoci
strony, która zarzuci³a przewlek³oæ postêpowania. Równie¿ w innych orzeczeniach,
w tym w postanowieniu z dnia 16 czerwca 2011 r.10 S¹d Najwy¿szy odwo³a³ siê do
tego stanowiska, stwierdzaj¹c, ¿e przewlek³oæ postêpowania nale¿y rozumieæ jako
nieuzasadnione ¿adn¹ z okolicznoci wymienionych w art. 2 ust. 2 powo³anej ustawy d³ugotrwa³e zaniechanie przez s¹d czynnoci lub podejmowanie czynnoci nieefektywnych b¹d pozornych.
W zwi¹zku z tym nasuwaæ siê musi oczywisty wniosek, ¿e przez przewlek³oæ
postêpowania rozumie siê w praktyce brak czynnoci zmierzaj¹cych do wydania
rozstrzygniêcia zachodz¹cy d³u¿ej, ni¿ jest to konieczne do rozwa¿enia sprawy.
Chodzi o to, by czynnoci zmierzaj¹ce do wydania orzeczenia koñcz¹cego zabiera³y
odpowiedni¹ iloæ czasu, to jest odbywa³y siê bez zbêdnej zw³oki. Tak¹ zbêdn¹
zw³ok¹ nie jest ka¿dy up³yw czasu, ale dopiero nadmierne odstêpstwo od czasu
zwykle koniecznego dla wykonania okrelonych czynnoci. W tym kontekcie wypada wyraziæ pogl¹d, ¿e przez przewlek³oæ postêpowania nale¿y rozumieæ brak
czynnoci zmierzaj¹cych do rozstrzygniêcia, zachodz¹cy d³u¿ej ni¿ jest to konieczne
do rozwa¿enia sprawy b¹d zgromadzenia dowodów. Oznacza to, ¿e przewlek³oæ
postêpowania zachodzi wtedy tylko, gdy zw³oka w czynnociach jest nadmierna
9
10

III SPP 6/10, LEX nr 602069.
III SPP 14/11, LEX nr 1095951.
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(ra¿¹ca) i nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych okolicznociach sprawy. Ocena, czy wyst¹pi³a przewlek³oæ postêpowania, nie mo¿e byæ oderwana od obowi¹zku s¹du rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do s¹du bez nieuzasadnionej
zw³oki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw wed³ug kolejnoci ich wp³ywu oraz uwzglêdnieniu przepisów nakazuj¹cych rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo okrelonych terminach. Powinna byæ dokonywana na podstawie obiektywnych i ustawowych kryteriów w odniesieniu do realiów faktycznych
i prawnych danej sprawy, gdy¿ szybkoæ orzekania nie mo¿e stanowiæ przeszkody
we w³aciwym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwoci.
W judykaturze utrwali³ siê pogl¹d, zgodnie z którym up³yw nieco ponad piêciu
miesiêcy od wniesienia apelacji bez wyznaczenia terminu jej rozpoznania nie mo¿e
byæ oceniony jako nieuzasadniona zw³oka s¹du w rozpoznaniu sprawy. Piêciomiesiêczny okres oczekiwania na wyznaczenie rozprawy mieci siê bowiem jeszcze
w pojêciu rozs¹dnego terminu, w którym sprawa mo¿e oczekiwaæ na jej rozpoznanie
poród innych wniesionych do s¹du spraw11. Z kolei, jak wskaza³ SN w postanowieniu z dnia 12 maja 2005 r.12, dwunastomiesiêczna bezczynnoæ s¹du drugiej instancji, polegaj¹ca na niewyznaczeniu rozprawy apelacyjnej, uzasadnia skargê na przewlek³oæ postêpowania.

Termin wniesienia skargi na przewlek³oæ postêpowania
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, skargê o stwierdzenie, ¿e w postêpowaniu,
którego skarga dotyczy, nast¹pi³a przewlek³oæ postêpowania, wnosi siê w toku
postêpowania w sprawie. Oznacza to, ¿e skarga na przewlek³oæ postêpowania mo¿e
byæ wniesiona jedynie w czasie tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego i nie jest
dopuszczalna, gdy przedmiotowe postêpowanie zakoñczy³o siê przed wniesieniem
skargi. Wniesiona po uprawomocnieniu siê wyroku s¹du jest niedopuszczalna
i podlega odrzuceniu. Tym samym granicê czasow¹ dla skargi stanowi prawomocne
zakoñczenie sprawy. Wniesienie jej po tym terminie powoduje, ¿e nie ma przedmiotu szczególnego postêpowania ze skargi13.
W judykaturze wskazuje siê, i¿ z treci art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. wynika, ¿e skargê o stwierdzenie, i¿ w postêpowaniu, którego skarga dotyczy, nast¹pi³a przewlek³oæ postêpowania, wnosi siê do s¹du w toku postêpowania
w sprawie, za zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy s¹dem w³aciwym do rozpoznania
skargi jest s¹d prze³o¿ony nad s¹dem, przed którym toczy siê postêpowanie. Niew¹t11

Por. m.in. postanowienia SN z dnia: 14 lutego 2006 r., III SPP 7/06, OSNP 2007, nr 56, poz. 88
oraz 18 padziernika 2007 r., III SPP 40/07, LEX nr 861707.
12 III SPP 96/05, OSNP 2005, nr 23, poz. 384.
13 Por. postanowienia SN z dnia: 10 maja 2006 r., III SPP 19/06, OSNP 2007, nr 1112, poz. 179;
26 lipca 2006 r., III SPP 30/06, OSNP 2007, nr 1516, poz. 240; 19 stycznia 2006 r., III SPP 165/05,
OSNP 2006, nr 2324, poz. 376; 6 stycznia 2006 r., III SPP 156/05, OSNP 2006, nr 2324, poz. 374.
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pliwie w powo³anych przepisach chodzi o etap postêpowania przed tym s¹dem,
przed którym to postêpowanie nadal siê toczy, czyli nie zosta³o jeszcze zakoñczone
(zamkniête) w wyniku wydania stosownych orzeczeñ. Wniesienie skargi na przewlek³oæ postêpowania ma bowiem w istocie s³u¿yæ dyscyplinowaniu czynnoci podejmowanych na danym etapie tocz¹cego siê jeszcze postêpowania w okrelonej sprawie14. Podobne stanowisko zaj¹³ SN w postanowieniu z dnia 27 lipca 2005 r.15,
stwierdzaj¹c, ¿e skarga na przewlek³oæ postêpowania mo¿e byæ wniesiona jedynie
do jego prawomocnego zakoñczenia oraz ¿e skarga wniesiona po prawomocnym
zakoñczeniu postêpowania co do istoty sprawy jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu. Tak¿e w postanowieniu z dnia 19 stycznia 2006 r.16 SN przyj¹³, ¿e skoro
sprawa zosta³a prawomocnie zakoñczona, a skarga na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki zosta³a
z³o¿ona po prawomocnym zakoñczeniu postêpowania, to okolicznoæ ta powoduje
niedopuszczalnoæ skargi z uwagi na wniesienie jej po up³ywie przepisanego terminu i stanowi przes³ankê odrzucenia skargi (art. 370 k.p.c. w zwi¹zku z art. 397 § 2
zdanie 1 k.p.c. i w zwi¹zku z art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki).
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 16 marca 2009 r.17 zwróci³ uwagê na to, ¿e ustawa
z 17 czerwca 2004 r. nie daje podstawy do stwierdzenia przewlek³oci, gdy uzasadnienie prawomocnego wyroku drugiej instancji nie zosta³o sporz¹dzone w terminie,
poniewa¿ jest to czynnoæ wykonywana ju¿ po rozpoznaniu sprawy. W uzasadnieniu
stwierdzono równie¿, ¿e nie oznacza to, i¿ strona nie ma ¿adnego instrumentu
w dochodzeniu prawa do sporz¹dzenia i dorêczenia jej bez zw³oki uzasadnienia
prawomocnego wyroku w terminie. S³u¿y temu tryb skargi administracyjnej (art. 37
ustawy z 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych).
Sporo uwagi judykatura powiêci³a kwestii wp³ywu uchylenia wyroku s¹du
pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania na ocenê zasadnoci skargi na przewlek³oæ postêpowania. S¹d Najwy¿szy zak³ada, ¿e w takich
sytuacjach prawid³owoæ wyroku s¹du drugiej instancji uchylaj¹cego wyrok s¹du
pierwszej instancji i przekazuj¹cego sprawê do ponownego rozpoznania nie podlega
ocenie przy rozstrzygniêciu o zasadnoci skargi na przewlek³oæ postêpowania. Istot¹ rozstrzygniêcia s¹du drugiej instancji jest orzeczenie o zasadnoci apelacji,
a przez to o prawid³owoci wyroku s¹du pierwszej instancji. Rozstrzygniêciem
co do istoty w postêpowaniu apelacyjnym jest wiêc nie tylko oddalenie apelacji
14

Por. m.in. postanowienie SN z dnia 18 lutego 2005 r., III SPP 19/05, OSNP 2005, nr 17, poz. 277.
III SPP 127/05, PiZS 2005, nr 11, s. 25.
16 III SPP 162/05, LEX nr 439157. Pogl¹d ten SN podzieli³ tak¿e w postanowieniu z dnia
16 czerwca 2005 r., SPK 12/05 (LEX nr 567515), w uzasadnieniu którego wywiedziono, ¿e zgodnie
z treci¹ art. 5 ust. 1 ustawy, skargê o stwierdzenie, ¿e w postêpowaniu nast¹pi³a przewlek³oæ, wnosi siê
w toku postêpowania w sprawie.
17 III SPP 3/09, OSNP 2010, nr 1718, poz. 225.
15
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(art. 385 k.p.c.) oraz zmiana zaskar¿onego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy
(art. 386 § 1 k.p.c.), ale tak¿e uchylenie zaskar¿onego wyroku (art. 386 § 24 k.p.c.).
Nawet je¿eli uznaæ mo¿liwoæ oceny przy rozpoznaniu skargi na przewlek³oæ postêpowania prawid³owoci czynnoci s¹du dokonanych w formie orzeczeñ, to mo¿e
to dotyczyæ tylko czynnoci podjêtych przez s¹d w celu wydania w sprawie rozstrzygniêcia co do istoty. Nie mo¿e wiêc to dotyczyæ oceny prawid³owoci samych
rozstrzygniêæ co do istoty, a wiêc w tym przypadku wyroku s¹du drugiej instancji
uchylaj¹cego wyrok s¹du pierwszej instancji i przekazuj¹cego sprawê do ponownego rozpoznania18. Wypada dodaæ w tym miejscu, i¿ zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili i podlegaj¹ tylko
Konstytucji oraz ustawom. Wydanie orzeczenia co do istoty jest niew¹tpliwie objête
zakresem niezawis³oci sêdziowskiej i jego kontrola mo¿e nast¹piæ tylko w granicach przewidzianej przepisami kontroli instancyjnej. Je¿eli wiêc odpowiednie procedury nie przewiduj¹ kontroli instancyjnej orzeczeñ (bezporednio lub porednio
 art. 380 k.p.c.), to niemo¿liwe jest przeprowadzenie oceny ich prawid³owoci przy
wykorzystaniu rodków procesowych s³u¿¹cych innym celom.
Warto odnotowaæ w moim przekonaniu s³uszne stanowisko S¹du Najwy¿szego,
w którym zwraca siê uwagê na to, ¿e uchylenie wyroku s¹du pierwszej instancji
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania mo¿e uzasadniaæ skargê na przewlek³oæ postêpowania, ale stanowisko to odnosi siê do przypadków, w których
dosz³o do uchylenia wyroku s¹du pierwszej instancji, mimo ¿e nie wyst¹pi³o nierozpoznanie istoty sprawy lub koniecznoæ przeprowadzenia postêpowania dowodowego w ca³oci (art. 386 § 4 k.p.c.)19.
W orzeczeniach tych SN wyszed³ bowiem z za³o¿enia, ¿e rozstrzygniêcie
o uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania nastêpuje
w razie stwierdzenia takich wad orzeczenia w postêpowaniu s¹du pierwszej instancji, których s¹d drugiej instancji nie mo¿e sam usun¹æ, wydaj¹c wyrok reformatoryjny. Oznacza to, ¿e w pierwszej kolejnoci s¹d drugiej instancji powinien dokonaæ
zmiany orzeczenia s¹du pierwszej instancji (orzec reformatoryjnie), a dopiero
w dalszej kolejnoci  w razie wyst¹pienia przes³anek powo³anych w art. 386 § 2 lub
§ 4 k.p.c.  uchyliæ wyrok i przekazaæ sprawê s¹dowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (orzec kasatoryjnie). Prowadzenie przez s¹d drugiej instancji uzupe³niaj¹cego postêpowania dowodowego i orzekanie reformatoryjne powinno stanowiæ regu³ê, albowiem przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania znacznie
przed³u¿a czas postêpowania dowodowego.
Jak widaæ, ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez proku18 Por. postanowienie z dnia 6 stycznia 2006 r., III SPP 167/05, OSNP 2006, nr 2324, poz. 375.
Pogl¹d ten zosta³ nastêpnie podtrzymany m.in. w postanowieniu SN z dnia 21 kwietnia 2011 r., III SPP
2/11, LEX nr 901647.
19 Takie stanowisko zaj¹³ SN w postanowieniach z dnia: 27 padziernika 2005 r., III SPP 142/05,
OSNP 2006, nr 910, poz. 167 oraz 29 listopada 2004 r., III SPP 48/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 75.
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ratora i postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki prowadzi do szeregu
w¹tpliwoci interpretacyjnych20. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ustawa ta da³a mo¿liwoæ stronom dochodzenia swoich roszeñ wynik³ych z przewlek³oci postêpowania
przed organami krajowymi bez koniecznoci wystêpowania do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. Dla przeciêtnego obywatela ma to istotne znaczenie. Jest to
niew¹tpliwie skuteczny instrument przyspieszaj¹cy tok postêpowania w danej sprawie. Nie mniej istotne z punktu widzenia wizerunku s¹downictwa jest tak¿e z³agodzenie negatywnego wydwiêku opiesza³oci s¹du. Stwierdzenie przewlek³oci postêpowania daje stronie poczucie, ¿e jego krzywda i ocena nieprawid³owego
procedowania w danej sprawie zosta³a dostrze¿ona przez s¹d (rozpoznaj¹cy skargê)
i zrekompensowana choæby czêciowo zas¹dzon¹ na jego rzecz sum¹ pieniê¿n¹.
Dzieje siê tak niezale¿nie od tego, ¿e sumy pieniê¿ne przyznawane przez polskie
s¹dy odbiegaj¹ od tych, które by³y orzekane przez ETPCz21.
Obywatel nie mo¿e ponosiæ ujemnych skutków aktualnej niekorzystnej sytuacji
s¹downictwa. Przyczyny opiesza³oci w rozpoznawaniu spraw w rozs¹dnym terminie mog¹ wynikaæ z ró¿nych czynników: zarówno obiektywnych, niezale¿nych od
s¹dów, do których zaliczyæ mo¿na np. wzrost wp³ywu spraw, niedoinwestowanie
wymiaru sprawiedliwoci, jak i zale¿nych od s¹dów (jako instytucji) i sêdziów, np.
z³ej organizacji pracy, nierównomiernego obci¹¿enia prac¹ sêdziów, braku w³aciwego nadzoru nad sprawami pozostaj¹cymi w referacie danego sêdziego itp. Dziêki
skardze na przewlek³oæ postêpowania mo¿liwe jest lepsze diagnozowanie takich
problemów i podejmowanie stosownych kroków eliminuj¹cych przyczyny przelêk³oci w rozpoznawaniu spraw. Szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw daje
szanse na polepszenie wizerunku s¹downictwa. Sama skarga, aczkolwiek  jak
wspomniano  ma istotne znaczenie i nawet je¿eli zaistnieje przewlek³oæ postêpowania, to ³agodzi jej skutki, wp³ywaj¹c przez to na spo³eczny obraz s¹downictwa,
nie wyeliminuje jednak jej przyczyn. Skarga jest niezbêdnym instrumentem prawnym, który winien funkcjonowaæ w systemie prawnym, jednak¿e wa¿ne s¹ dzia³ania
prewencyjne zapobiegaj¹ce przewlek³oci postêpowania.

20 Szeroko problematykê rozbie¿noci np. w interpretacji charakteru sumy pieniê¿nej omawia
Joanna Kumicka-Sulikowska, Suma pieniê¿na przyznawana z tytu³u przewlek³oci postêpowania, [w:]
E. Marsza³kowska-Krze (red.), Aktualne zagadnienia prawa prywatnego, Wroc³aw 2012, s. 85111.
21 Zob. wyroki z dnia: 18 maja 2004 r. w sprawie skargi 51599/99 Rychliccy przeciwko Polsce;
27 kwietnia 2004 r. w sprawie skargi 38564/97 Janik przeciwko Polsce; 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
skargi 38811/97 Góra przeciwko Polsce; 5 padziernika 2004 r. w sprawie skargi 64764/01 Sikora
przeciwko Polsce.
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Summary
The influence of complaint regarding the infringement of a partys right
to have a civil case heard by the court within reasonable time limits
on the image of courts
Key words: the infringement of the right to have a civil case heard by the court within reasonable time
limits, the image of courts, lengthiness of court proceedings, reasonable time limits of
hearing a case.

The article discusses the notion of a complaint regarding the infringement of
a partys right to have a civil case heard by the court within reasonable time limits in
the aspect of its influence on the image of courts. Lengthiness of proceedings does
not allow the realization of the functions of an effective courts decision, namely, its
possibility to shape desirable attitudes as well as strengthening citizens respect and
trust towards the law. In civil cases it may result in the lack of possibility to enforce
a decision and satisfy a creditor. The effectiveness of court proceedings, during
which a citizen is searching for the protection of their rights, constitutes one of the
basic elements shaping the image of courts in a society.
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Transgraniczne egzekwowanie kar pieniê¿nych
 praktyczne dowiadczenia w zakresie stosowania
Decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW w Niemczech
ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy z Polsk¹
1. Decyzja ramowa Rady 2005/214
W chwili przyjêcia Decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego
2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze
pieniê¿nym1 (dalej: Decyzja ramowa) pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
wkroczy³y na dot¹d nieznany teren. Wczeniej brak by³o bowiem skutecznego narzêdzia do egzekwowania kar pieniê¿nych na terytorium UE. Decyzja ramowa jest
wiêc instrumentem, którego przedmiot nie ma w³aciwie precedensu w klasycznym
prawie miêdzynarodowym publicznym2. Konwencja o wykonywaniu zagranicznych
orzeczeñ karnych z 13 listopada 1991 r., zawarta miêdzy pañstwami cz³onkowskimi
Wspólnot Europejskich, by³a stosowana jedynie przejciowo miêdzy Holandi¹, £o1 Dz.Urz UE z 22 marca 2005 r., L 76/16, zmieniony przez art. 3 Decyzji ramowej 2009/299
(Dz.Urz. UE z 27 marca 2009 r., L 81/24). Tytu³ angielskiej wersji Decyzji ramowej brzmi: [...] application of the principle of mutual recognition to financial penalties; w wersji francuskiej: [...] aux sanctions
pécuniaires; w wersji polskiej:[...] w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do [podkr.
aut.] kar o charakterze pieniê¿nym. W³aciwe by³oby wiêc u¿ycie równie¿ w niemieckim sformu³owaniu zwrotu Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Geldstrafen und Geldbußen (stosowanie zasady wzajemnego uznawania do kar pieniê¿nych i grzywien), a nie jak jest to
w obecnej wersji: stosowanie zasady wzajemnego uznawania kar pieniê¿nych i grzywien.
Praktyczne dowiadczenia zwi¹zane ze stosowaniem Decyzji ramowej zob. C. Johnson, First
Experiences in Germany with Mutual Recognition of Financial Penalties, Eucrim 2013, nr 2 s. 65;
H. Karitzky, F. Wannek, EU-weite Vollstreckung von Geldstrafen und Geldbußen, Neue Juristische
Wochenschrift 2010, Heft 47, s. 3393.
2 Por. R. Kierzynka, Wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniê¿nym, Europejski Przegl¹d
S¹dowy 2009, nr 8, s. 13.
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tw¹ i Niemcami3 i w praktyce nie mia³a wiêkszego znaczenia. Niemiecko-austriacki
Traktat o pomocy prawnej w sprawach urzêdowo-administracyjnych z 31 maja 1988 r.
by³ i jest nadal stosowany tylko w odniesieniu do grzywien orzeczonych urzêdowo4. Ponadto w Niemczech brak by³o jakiegokolwiek narzêdzia s³u¿¹cego wzajemnej pomocy przy egzekwowaniu kar pieniê¿nych, równie¿ w obrocie prawnym
z Polsk¹.
Nieograniczone mo¿liwoci migracji osób na terenie zjednoczonej Europy
i stopniowe znoszenie kontroli na wspólnych granicach sprawi³o, i¿ pañstwa
cz³onkowskie siêgnê³y po instrumenty umo¿liwiaj¹ce szybsze i efektywne wykonanie orzeczonych kar o charakterze pieniê¿nym, tj. takie, które umo¿liwi¹ ich
wykonanie niezale¿nie od tego, w jakim pañstwie kara zosta³a orzeczona i w jakim
osoba skazana aktualnie przebywa. Instrumenty te winny zatem stanowiæ realny
rodek zapobiegaj¹cy mo¿liwociom unikania odpowiedzialnoci karnej sprawców
przestêpstw i wykroczeñ, wobec których orzeczono kary o charakterze pieniê¿nym5.
Z now¹ Decyzj¹ ramow¹ wi¹zano jednoczenie du¿e oczekiwania. Reguluje
ona kwestie miêdzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych, ciesz¹cej siê
jak dot¹d zainteresowaniem jedynie w¹skiego grona specjalistów. W przeciwieñstwie
do wiêkszoci decyzji ramowych Rady omawiana tutaj Decyzja ramowa obejmuje
swym zakresem równie¿ wykroczenia, a do listy przestêpstw lub grup przestêpstw,
w przypadku których wzajemna karalnoæ nie powinna podlegaæ weryfikacji, w³¹czone zosta³y te¿ przestêpstwa drogowe. W³anie w odniesieniu do ruchu drogowego Decyzja ramowa zosta³a na pocz¹tku 2005 r. odebrana w prasie oraz w szerokiej
opinii publicznej jako regulacja dotycz¹ca mandatów drogowych6. Spodziewano
siê, ¿e od lata 2005 r. zarówno urlopowicze, jak i osoby przekraczaj¹ce granice w
ma³ym ruchu granicznym na terytorium UE bêd¹ musia³y p³aciæ za przekroczenia
prêdkoci oraz inne naruszenia przepisów drogowych.
Podchodz¹c w ten sposób do nowej Decyzji ramowej, zapomniano o dwóch
istotnych kwestiach. Po pierwsze, wymaga ona transpozycji do prawa krajowego.
Wskazany dwuletni termin na jej wdro¿enie, czyli do 22 marca 2007 r., zosta³
zachowany tylko przez nieliczne pañstwa cz³onkowskie. Niemcy, przyjmuj¹c swoj¹
3

Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) 1997 II, s. 1351; 1998 II, s. 896; 2005 II, s. 172.
Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) 1990 II, s. 357, 1334. Dalszego wyjanienia
wymaga relacja miêdzy Decyzj¹ ramow¹ (por. art. 18 Decyzji ramowej) a obowi¹zuj¹cym niemieckoaustriackim porozumieniem. W odniesieniu do niezale¿nych senatów administracyjnych w Austrii jako
w³aciwego s¹du w sprawach karnych w znaczeniu art. 1 lit. a, cyfra iii Decyzji ramowej zob.
wyrok ETS z 14 listopada 2013 r. w sprawie Marián Balá, C-60/12 (Dz.Urz.UE z 11 stycznia 2014 r.,
C 9, s. 56).
5 K. Szczechowicz, R. Dziembowski, Wystêpowanie do pañstw cz³onkowskich UE o wykonanie
kar o charakterze pieniê¿nym w wietle decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r.
i uregulowañ polskich po jej implementacji, Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 15, s. 129.
6 Zob. K. Geiger, Für Deutsche blieben EU-Knöllchen bisher folgenlos, Die Welt, Berlin
3 lipca 2011 r.
4
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ustawê implementuj¹c¹ z dnia 18 padziernika 2010 r.7, te¿ przekroczy³y ten termin.
Natomiast W³ochy, Grecja i Irlandia nadal nie wdro¿y³y Decyzji ramowej do prawa
krajowego. W Chorwacji znalaz³a ona zastosowanie z dniem przyst¹pienia do UE,
tj. 1 lipca 2013 r. Po drugie, Decyzja ramowa jest narzêdziem pomocy egzekucyjnej.
Chodzi tu w g³ównej mierze nie tyle o ciganie przestêpstw lub wykroczeñ, ile
o egzekwowanie w obcym pañstwie prawomocnie orzeczonych kar o charakterze
pieniê¿nym. Takie transgraniczne ciganie czêsto wi¹¿e siê z wieloma przeszkodami, a jedn¹ z nich s¹ wysokie koszty, co skutkuje zaniechaniem cigania wykroczeñ8. Ogólnie mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e Decyzja ramowa znajduje zastosowanie
do wielu przestêpstw i wykroczeñ (zastrzegaj¹c przy tym zasadê wzajemnego uznawania orzeczeñ na podstawie art. 5 ust. 3 Decyzji ramowej, jeli nie dotycz¹ one
katalogu przestêpstw zawartego w ustawie), nie tylko w zakresie naruszania przepisów ruchu drogowego9.
Decyzja ramowa jest ca³kiem nowym narzêdziem w zakresie stosowania prawa
miêdzynarodowego, co uwidoczni³o siê przede wszystkim w praktyce. Nie dysponowano bowiem do tej pory ¿adnymi danymi lub informacjami pozwalaj¹cymi na
wstêpne oszacowanie liczby orzeczeñ bêd¹cych podstaw¹ wniosków wp³ywaj¹cych
czy przekazanych do w³aciwego organu innego pañstwa cz³onkowskiego UE. Liczbê
orzeczeñ maj¹cych wp³yn¹æ do Niemiec szacowano w granicach od 0 do 150 000,
przypuszczano za, ¿e liczba orzeczeñ przekazanych za granicê bêdzie stosunkowo
ni¿sza. Brak jakichkolwiek dowiadczeñ lub spostrze¿eñ w zakresie praktycznego
stosowania Decyzji ramowej wynika z faktu, ¿e wiêkszoæ pañstw cz³onkowskich
UE dopiero niedawno implementowa³a do krajowego porz¹dku prawnego przepisy
umo¿liwiaj¹ce wykonanie orzeczeñ dotycz¹cych kar o charakterze pieniê¿nym.
Przes³ankami ka¿dego wniosku o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia na podstawie Decyzji ramowej s¹: zawiadczenie, którego standardowy formularz zawarty jest w za³¹czniku do niej, oraz podlegaj¹ce egzekucji prawomocne
orzeczenie s¹du lub organu administracyjnego danego pañstwa (art. 4 ust. 1 i 2
Decyzji ramowej). Wymagane jest, aby zawiadczenie przet³umaczone by³o na jêzyk
urzêdowy pañstwa wykonuj¹cego. Nie okrelono jednak, w jakim jêzyku powinna
odbywaæ siê dalsza korespondencja miedzy pañstwami  chodzi tu g³ównie o informacje dotycz¹ce przebiegu sprawy, wycofania lub odrzucenia wniosku. Praktyczne
stosowanie Decyzji ramowej przez pañstwa cz³onkowskie, w tym dokonywanie niezbêdnych t³umaczeñ wi¹¿e siê z bardzo wysokimi kosztami.

7

Szerzej w czêci II, s. 4.
W odniesieniu do skutków Dyrektywy 2011/82/UE por. F. Albrecht, Die Verfolgung von Verkehrsverstößen nach der Überführung der Richtlinie 2011/82/EU in deutsches Recht, Deutsches Autorecht 2013, s. 617.
9 Por. K. Szczechowicz, R. Dziembowski, op. cit., s. 130.
8
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2. Implementacja Decyzji ramowej do niemieckiego systemu
prawnego za pomoc¹ ustawy o miêdzynarodowej pomocy
prawnej w sprawach karnych
Ustawa implementuj¹ca z 18 padziernika 2010 r.10 wprowadzi³a do ustawy
o miêdzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych z 23 grudnia 1982 r.
(Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen)11 w czêci dziewi¹tej,
powiêconej stosunkom w zakresie pomocy prawnej miêdzy pañstwami cz³onkowskimi UE, odrêbny rozdzia³ dotycz¹cy kar o charakterze pieniê¿nym. Przepisy nt.
wniosków wp³ywaj¹cych zawarto w art. 87i, natomiast przepisy dotycz¹ce wniosków przekazanych w art. 87o i 87p IRG.
Stosowane w Decyzji ramowej doæ szerokie pojêcie kary o charakterze pieniê¿nym oznacza ka¿de zobowi¹zanie do zap³aty kwoty pieniê¿nej okrelone
w orzeczeniu skazuj¹cym za przestêpstwo, jak równie¿ zobowi¹zanie do zap³aty
kwoty pieniê¿nej na poczet kosztów postêpowania s¹dowego lub administracyjnego
prowadz¹cego do wydania danego orzeczenia. Formalne oraz materialne przes³anki
dotycz¹ce wniosków wp³ywaj¹cych, jak te¿ sposób ich wykonywania okrelono
w art. 87a i 87b ustawy o miêdzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych.
Pierwszym etapem po wp³yniêciu takiego wniosku do w³aciwego organu w Niemczech jest sprawdzenie jego dopuszczalnoci oraz przes³uchanie osoby ukaranej
w formie pisemnej za pomoc¹ tzw. Anhörungsschreiben (art. 87c IRG). Kolejnym
etapem jest wydanie przez ten¿e niemiecki organ decyzji zatwierdzaj¹cej zagraniczne orzeczenie, czyli tzw. Bewilligungsbescheid (art. 87d IRG), od której skazany
mo¿e wnieæ sprzeciw do w³aciwego s¹du rejonowego (postêpowanie odwo³awcze,
art. 87f87h IRG). Na postanowienie s¹du przys³uguje za¿alenie do Najwy¿szego
S¹du Okrêgowego (art. 87j87l IRG). Postêpowanie na podstawie ustawy o wykroczeniach (Ordnungswidrigkeitengesetz)12, zwane równie¿ pomocniczym postêpowaniem egzekucyjnym, nie przewiduje omówionego wy¿ej toku instancyjnego, gdy¿
procedura ta s³u¿y bezporedniej egzekucji orzeczonej prawomocnie grzywny
w pañstwie cz³onkowskim UE. Zarzut bezprawnoci i bezpodstawnoci zagranicznego orzeczenia, doæ czêsto podnoszony przez skazanego, nie jest uznawany przez
10

Ustawa implementuj¹ca Decyzjê ramow¹ Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniê¿nym z 18 padziernika 2010 r., Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) 2010 I, s. 1408; szerzej o przyczynach
powstania tej ustawy zob. S. Trautmann, [w:] W. Schomburg, O. Lagodny, S. Gleß, T. Hackner, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, München 2012, art. 86 ust. 1 i n.; C. Johnson, [w:] H. Grützner,
P.G. Pötz, C. Kreß (red.), Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen 2011, cz. 2, art. 86 ust. 1 i n.
11 Ustawa o miêdzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych z 23 grudnia 1982 r. (Gesetz
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), dalej jako IRG, Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) 1982, nr I, s. 2071.
12 Ustawa o wykroczeniach z 19 lutego 1987 r. (Ordnungswidrigkeitengesetz), Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) 1987, s. 602.
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niemiecki organ z uwagi na zasadê wzajemnego uznawania do kar, co w praktyce
spotyka siê z doæ du¿ym niezrozumieniem.
W przypadkach, gdy pañstwo wydaj¹ce orzeka karê o charakterze pieniê¿nym
wobec osób prawnych lub w formie zadoæuczynienia pokrzywdzonemu, a instytucja ta nie ma odzwierciedlenia w prawie niemieckim, w³aciwy s¹d rejonowy  po
uprzednim uznaniu i przekszta³ceniu w najbardziej odpowiadaj¹ce im kary pieniê¿ne na podstawie prawa niemieckiego  kieruje je do wykonania (tzw. postêpowanie
przekszta³caj¹ce Umwandlungsverfahren art. 87i IRG). Wspomniana ustawa o miêdzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych zak³ada wiêc, i¿ uznanie oraz
egzekucja kar o charakterze pieniê¿nym orzeczonych w pañstwach cz³onkowskich
UE odbywaæ siê bêdzie w drodze postêpowania administracyjnego wraz z przys³uguj¹cym skazanemu prawem wniesienia sprzeciwu od decyzji.
Regulacja prawna dotycz¹ca orzeczeñ przekazanych do pañstw cz³onkowskich
zawarta jest w dwóch przepisach ustawy o miêdzynarodowej pomocy prawnej w
sprawach karnych: art. 87o IRG okrela, ¿e wniosek na podstawie Decyzji ramowej
kierowany jest do w³aciwego organu danego pañstwa cz³onkowskiego UE, w którym osoba ukarana posiada mienie lub uzyskuje dochody, zwykle zamieszkuje lub
 w przypadku osoby prawnej  posiada zarejestrowan¹ siedzibê, art. 87p IRG
(odpowiednik art. 15 ust. 1 Decyzji ramowej) zastrzega za, i¿ pañstwo wydaj¹ce
z chwil¹ przekazania nie mo¿e prowadziæ egzekucji tego orzeczenia, aby nie dosz³o
w ten sposób do podwójnej karalnoci za ten sam czyn zabroniony.
W³aciwym niemieckim organem zajmuj¹cym siê miêdzynarodowym obrotem
prawnym oraz rozpatrywaniem wszystkich wp³ywaj¹cych i przekazanych wniosków
do pañstw cz³onkowskich jest Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci13  Bundesamt für
Justiz (art. 74 ust. 1 zd. 4 IRG) z siedzib¹ w Bonn, organ podlegaj¹cy instancyjnie
Ministerstwu Sprawiedliwoci i Ochrony Konsumentów w Berlinie.

3. Praktyczne dowiadczenia: wnioski wp³ywaj¹ce
3.1. Liczba i pochodzenie wniosków
Do Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci w Niemczech na podstawie Decyzji
ramowej w 2010 r. wp³ynê³o jedynie 6 wniosków o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia, w 2011 r. ich liczba siêgnê³a 2869, w 2012 r.  6103, a w 2013 r.
 9538 (³¹czna liczba wniosków w latach 20102013 to 18 516)14. Niekwestiono13 Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci (BfJ) utworzono na mocy ustawy o utworzeniu i regulacji
zakresu zadañ Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci z 17 grudnia 2006 r. (Gesetz über die Errichtung
des Bundesamts fürJustiz), Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) 2006, s. 3171, [online]
<www.bundesjustizamt.de>.
14 Statystyka prowadzona wewnêtrznie przez Referaty III 5 i III 6 Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci, Bonn (stan na 5.05.2014).
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wanie na samym szczycie pod tym wzglêdem wród pañstw wydaj¹cych15 znajduje
siê Holandia16, która to z ³¹cznej liczby 18 516 wniosków przekaza³a do Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci a¿ 18 157 (98%). Orzeczenia te dotycz¹ w g³ównej
mierze przestêpstw i wykroczeñ drogowych, takich jak przekroczenie dopuszczalnej
prêdkoci, naruszenie zakazu parkowania lub niezastosowanie siê do sygnalizacji
wietlnej.
W porównaniu z Holandi¹ liczba orzeczeñ przekazanych przez pozosta³e pañstwa cz³onkowskie UE jest stosunkowo niska, porównuj¹c jednak rok 2011, gdy do
niemieckiego organu trafi³o tylko 46 wniosków, z 2012 r., w którym by³o ich ju¿ 155,
zauwa¿yæ mo¿na, ¿e liczba ta uleg³a potrojeniu. Oprócz Holandii wiêksza czêæ
orzeczeñ przekazanych do Niemiec na podstawie Decyzji ramowej pochodzi
z takich pañstw, jak: S³owenia, Polska, Szwecja, Czechy, Rumunia, Austria, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Finlandia, Wêgry, Bu³garia, £otwa, Portugalia i Litwa. Równie¿ wród tych pañstw na pierwszy plan wysuwaj¹ siê orzeczenia dotycz¹ce przestêpstw i wykroczeñ drogowych. Kraje, które mimo implementacji
Decyzji ramowej do prawa krajowego nie korzystaj¹ ze wspó³pracy z Niemcami, to:
S³owacja, Belgia, Dania, Estonia, Luksemburg, Malta, Cypr i Chorwacja17. Powodem tak s³abych efektów w zakresie wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniê¿nym miêdzy tymi pañstwami (oprócz Holandii) jest fakt, i¿ Decyzja ramowa
bêd¹ca nowym instrumentem na arenie miêdzynarodowej w dalszym stopniu jest
doæ s³abo znana, a s¹dy lub organy administracyjne pañstw cz³onkowskich UE nie
próbuj¹ podj¹æ wysi³ku zwi¹zanego z przygotowaniem i przekazaniem wniosku za
granicê. Na liczbê orzeczeñ podlegaj¹cych wykonaniu wp³ywa równie¿ orzecznictwo pañstwa wydaj¹cego  tak du¿a iloæ niemieckich orzeczeñ przekazywanych do
pañstw cz³onkowskich UE jest efektem czêstszego orzekania kar o charakterze pieniê¿nym przez niemieckie s¹dy, ni¿ ma to miejsce w innych krajach. W niektórych
pañstwach zdarza siê równie¿, ¿e osoba skazana za przestêpstwo lub wykroczenie
drogowe zobowi¹zana jest do natychmiastowego uregulowania grzywny.
Transpozycja Decyzji ramowej do prawa krajowego niew¹tpliwie le¿y w interesie wymiaru sprawiedliwoci i daje realn¹ mo¿liwoæ niezw³ocznego podjêcia
15 W terminologii Decyzji ramowej (art. 1 lit. c i d) pañstwo wydaj¹ce oznacza pañstwo cz³onkowskie UE, w którym orzeczenie w rozumieniu niniejszej Decyzji ramowej zosta³o wydane, pañstwo
wykonuj¹ce oznacza natomiast pañstwo cz³onkowskie UE, do którego orzeczenie zosta³o przekazane
w celu jego wykonania. W stosownej pomocy prawnej stosuje siê tradycyjnie takie pojêcia, jak pañstwo
wzywaj¹ce i pañstwo wezwane.
16 W Holandii w³aciwym organem centralnym zajmuj¹cym siê wnioskami na podstawie Decyzji
ramowej jest Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) w Leeuwarden  urz¹d podlegaj¹cy holenderskiemu Ministerstwu Sprawiedliwoci. cis³y kontakt, który powsta³ miedzy CJIB a Federalnym Urzêdem
Sprawiedliwoci, pozwala na szybk¹ i regularn¹ wymianê informacji w jêzyku angielskim g³ównie
w zakresie konsultacji, powiadomieñ o zakoñczeniu postêpowania lub wycofaniu wniosku.
17 Dane statystyczne pochodz¹ce z pañstw cz³onkowskich UE nie s¹ znane, równie¿ Unia Europejska  w przeciwieñstwie do Decyzji ramowej dotycz¹cej europejskiego nakazu aresztowania  nie
powieci³a jak do tej pory nale¿ytej uwagi zagadnieniom zwi¹zanym z Decyzj¹ ramow¹ (zob. C. Johnson, First Experiences..., s. 65).
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wszelkich niezbêdnych rodków w celu wykonania takiego orzeczenia bez zbêdnych
formalnoci. W ¿adnym punkcie jednak nie przewidziano obowi¹zku przekazywania
orzeczeñ innym pañstwom cz³onkowskim UE. Omawiana tu Decyzja ramowa zyska
wiêksze znaczenie na szczeblu miêdzynarodowym dopiero wtedy, gdy pañstwa
cz³onkowskie UE, pomimo dokonanej ju¿ implementacji, podejm¹ dalsze kroki
w celu przygotowania i przekazania wniosków. Na uwagê zas³uguje te¿ regulacja
dotycz¹ca zysków uzyskanych z egzekucji orzeczeñ. Pañstwa cz³onkowskie UE
jednomylnie zadecydowa³y, i¿ na podstawie art. 13 Decyzji ramowej rodki te
przypadaj¹ z zasady pañstwu wykonuj¹cemu, a wiêc nie podlegaj¹ transferowi do
pañstwa wydaj¹cego. Celem takiej regulacji nie jest oczywicie próba rekompensaty
za koszty i nak³ady poniesione przez pañstwo wykonuj¹ce, lecz w g³ównej mierze
to, by pañstwa cz³onkowskie by³y gotowe ponieæ niezbêdne wydatki w celu przygotowania i przekazania prawomocnych orzeczeñ.
3.2. Wykonanie
Liczba zakoñczonych w Niemczech postêpowañ na podstawie Decyzji ramowej
wynios³a ³¹cznie 7144 (stan na 5 maja 2014 r.). Dziêki temu z egzekucji zagranicznych orzeczeñ (na terenie ca³ego kraju i poszczególnych landów) pobrano ³¹cznie
514 333,40 euro. Z ³¹cznej liczby 7144 wniosków, które wp³ynê³y do niemieckiego
organu, ponad po³owa, bo a¿ 4384, zakoñczy³a siê poprzez uiszczeniem orzeczonej
kary (z tego 3004 wp³at po pisemnym przes³uchaniu i wezwaniu do zap³aty, 783 wp³at
po nadaniu zagranicznemu orzeczeniu klauzuli wykonalnoci i 597 wp³at pochodz¹cych z przymusowej egzekucji nale¿noci). W ten sposób ju¿ ponad 60% wszystkich
postêpowañ zakoñczy³o siê w pierwszym etapie. Z pozosta³ej liczby 2760 wniosków
wp³ywaj¹cych 937 wycofano na wniosek pañstwa wydaj¹cego, w którym dokonano
wp³aty (art. 9 ust. 2 zd. 2 Decyzji ramowej)18. Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci
odmówi³ uznania i wykonania ³¹cznie 1823 zagranicznych orzeczeñ. Z poród nich
a¿ 1039 dotyczy³o przypadków, gdzie zakres stosowania Decyzji ramowej nie zosta³
zachowany (nieznane miejsce pobytu skazanego, zgon, nieistniej¹cy adres lub adres
w pañstwie trzecim). W 129 przypadkach odmówiono uznania wniosku ze wzglêdu
na zasadê zezwalaj¹c¹ na uznanie orzeczeñ, które uprawomocni³y siê dopiero po 28
padziernika 2010 r.  jest to data wejcia w ¿ycie niemieckiej ustawy implementuj¹cej Decyzjê ramow¹ (tzw. Stichtagsregelung art. 98 IRG)19.
Osoby, wobec których orzeczono karê o charakterze pieniê¿nym, czêsto podnosz¹ zarzut przedawnienia jej wykonalnoci, gdy¿ otrzymywane w Niemczech wezwanie do zap³aty niejednokrotnie dotyczy wykroczeñ pope³nionych za granic¹
18

Na podstawie wniosków wp³ywaj¹cych do Niemiec z Holandii osoba ukarana, oprócz prawomocnego orzeczenia, otrzymuje kopiê zawiadczenia, w którym podane s¹ dane konta bankowego CJIB,
co umo¿liwia uiszczenie orzeczonej kary w pañstwie wydaj¹cym (art. 87c ust.1 zd. 1, art. 87a nr 1 IRG).
19 Statystyka prowadzona wewnêtrznie przez Referaty III 5 i III 6 Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci, Bonn (stan na 5.05.2014).

178

Christian Johnson, Malwina Liweñ

przed dwoma lub trzema laty. Warto w zwi¹zku z tym zauwa¿yæ, ¿e termin przedawnienia karalnoci za przestêpstwa lub wykroczenia pope³nione za granic¹ podlega
regulacji prawnej pañstwa wydaj¹cego20. W przypadku przedawnienia karalnoci,
zgodnie z art. 12 ust. 1 Decyzji ramowej, pañstwo wydaj¹ce wycofuje swój wniosek.
Podstaw¹ odmowy wykonania orzeczenia jest równie¿ art. 87b ust. 3 nr 6 IRG, który
przewiduje, i¿ egzekucja kary o charakterze pieniê¿nym jest niedopuszczalna po
up³ywie terminu przedawnienia obowi¹zuj¹cego w Niemczech. Zgodnie z art. 5
ustawy o wykroczeniach, jeli wniosek obcego pañstwa dotyczy wykroczenia pope³nionego za granic¹, to jurysdykcja niemiecka nie ma zastosowania.

4. Praktyczne dowiadczenia: wnioski przekazane
4.1. Liczba i pochodzenie wniosków
Na podstawie art. 87 ust. 2 IRG wniosek o uznanie i wykonanie kary o charakterze pieniê¿nym przekazywany jest w³aciwemu organowi pañstwa cz³onkowskiego, w którym osoba ukarana posiada mienie, uzyskuje dochody lub zwykle zamieszkuje. Standardowe zawiadczenie na podstawie Decyzji ramowej dostêpne jest dla
niemieckich prokuratur oraz organów administracyjnych w formie elektronicznego
formularza na stronie internetowej Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci (www.bundesjustizamt.de). Organy s¹dowe i administracyjne przedk³adaj¹, ³¹cznie z prawomocnym orzeczeniem, wype³nione zawiadczenie zawieraj¹ce szczegó³owe informacje na temat osoby ukaranej, organu orzekaj¹cego i wysokoci na³o¿onej kary.
Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci po sprawdzeniu tych dokumentów przekazuje je
wraz z zawiadczeniem przet³umaczonym na jêzyk urzêdowy danego pañstwa bezporednio do w³aciwego organu pañstwa cz³onkowskiego. Ich uznanie i wykonanie
odbywa siê zgodnie z prawem pañstwa wykonuj¹cego. Na podstawie art. 10 Decyzji
ramowej Niemcy jako pañstwo wydaj¹ce  zaznaczaj¹c to wyranie w zawiadczeniu
 nie zezwoli³o na stosowanie kar zastêpczych w przypadku bezskutecznej egzekucji.
Z niemieckich prokuratur oraz organów administracyjnych do Federalnego
Urzêdu Sprawiedliwoci, jako organu centralnego przekazuj¹cego niemieckie orzeczenia do poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE, w 2011 r. przekazano 1802
wniosków, w roku 2012 ich liczba siêga³a 4035, a w roku 2013 ju¿ ponad 4410. A¿
2/3 niemieckich orzeczeñ z 2011 r. dotyczy³o kar pieniê¿nych, za 1/3 grzywien.
W pocz¹tkowych latach wiêkszoæ spraw przekazanych za granicê odnosi³a siê
g³ównie wykroczeñ. Orzeczenia dotycz¹ce przestêpstw lub wykroczeñ w ruchu drogowym stanowi¹ jednak mniej ni¿ 45% przekazanych spraw i s¹ to: przestêpstwo
20 Na podstawie art. 87n ust. 2 zd. 1 IRG, art. 34 ustawy o wykroczeniach (Ordnungswidrigkeitengesetz) decyzja o nadaniu klauzuli wykonalnoci zagranicznego orzeczenia w Niemczech podlega
w³asnemu terminowi przedawnienia karalnoci zob. C. Johnson, [w:] H. Grützner, P.G. Pötz, C. Kreß
(red.), Internationaler Rechtshilfeverkehr in Strafsachen, IRG 2011, cz. 2, art. 87n akap. 4.
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prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewoci art. 316 kodeksu karnego (Strafgesetzbuch), prowadzenie pojazdu bez odpowiednich uprawnieñ art. 21 ustawy o ruchu
drogowym (Straßenverkehrsgesetz) oraz przekroczenia dopuszczalnej prêdkoci.
Pozosta³e wnioski dotyczy³y przestêpstw lekkich (g³ównie kradzie¿y, lecz równie¿
oszustw podatkowych) i innych wykroczeñ21.
4.2. Uznanie i wykonanie niemieckich orzeczeñ na terytorium
Unii Europejskiej
Pañstwami cz³onkowskimi UE, wykonuj¹cymi niemieckie orzeczenia s¹
w szczególnoci Polska, Holandia i Rumunia22. Wnioski o uznanie i wykonanie
niemieckich orzeczeñ wysy³ane s¹ równie¿ do innych pañstw, z wyj¹tkiem tych,
które nie implementowa³y jeszcze Decyzji ramowej. Nie wszystkie jednak kraje
zdecydowa³y siê na centraln¹ w³aciwoæ jednego organu odpowiedzialnego za administracyjne przekazywanie i odbiór orzeczeñ, tak jak ma to miejsce w³anie
w Holandii czy Niemczech. Dla porównania: organem w³aciwym do wystêpowania
z wnioskiem do innych pañstw cz³onkowskich UE, jak te¿ do wykonania wniosków
w Polsce bêdzie w³aciwy miejscowo s¹d23, we Francji za prokuratury i urzêdy
finansowe.
Dotychczas uznano i wykonano w pañstwach cz³onkowskich UE oko³o 916
niemieckich orzeczeñ (stan na 5 maja 2014 r.), a ponad 100 jest obecnie wykonywanych. Na podstawie Decyzji ramowej wyegzekwowano ³¹cznie 329 454,93 euro.
Zakoñczenie postêpowania w 1697 przypadkach nast¹pi³o wskutek wycofania wniosku przez niemieck¹ stronê. Najczêstsz¹ tego przyczyn¹ jest uiszczenie orzeczonej
kary w Niemczech. Niektóre pañstwa cz³onkowskie UE, zanim przyst¹pi¹ do wykonania danego orzeczenia, daj¹ mo¿liwoæ skazanemu na uregulowanie orzeczonej
kary w pañstwie wydaj¹cym. Do tej pory pañstwa cz³onkowskie odmówi³y uznania
i wykonania orzeczeñ tylko w 318 przypadkach. Podstaw¹ tej odmowy by³ g³ównie
brak obustronnej karalnoci danego czynu (art. 5 ust. 3, art. 7 ust. 2 lit. b Decyzji
ramowej) lub inne powody wykluczaj¹ce wykonalnoæ orzeczenia w danym pañstwie (nieznany pobyt, pobyt w zak³adzie karnym, utrata maj¹tku lub zgon osoby
ukaranej)24.
Praktyczne dowiadczenia zwi¹zane ze stosowaniem Decyzji ramowej ukazuj¹,
i¿ w niektórych pañstwach cz³onkowskich UE uznawanie i wykonanie orzeczeñ
21 Statystyka prowadzona wewnêtrznie przez Referaty III 5 i III 6 Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci, Bonn (stan na 5.05.2014).
22 We wspó³pracy oraz praktycznym stosowaniu Decyzji ramowej we Francji w dalszym ci¹gu
pojawia siê wiele problemów i trudnoci. Z tego wzglêdu nie s¹ obecnie przekazywane do Francji ¿adne
orzeczenia na podstawie Decyzji ramowej.
23 E. Zieliñska, A. Serzysko, Wzajemne uznawanie kar o charakterze pieniê¿nym, Warszawa
2012, s. 17.
24 Statystyka prowadzona wewnêtrznie przez Referaty III 5 i III 6 Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci, Bonn (stan na 5.05.2014).
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dotycz¹cych wykroczeñ napotyka na doæ du¿e trudnoci, wynikaj¹ce najwyraniej
z jeszcze niepe³nej implementacji tego instrumentu do prawa krajowego. Równie
czêsto zdarza siê, ¿e w ramach obowi¹zku wzajemnego informowania o przebiegu
postêpowania w³aciwe organy przesy³aj¹ bardzo obszerne postanowienia o uznaniu
niemieckiego orzeczenia, chocia¿ na podstawie art. 14 Decyzji ramowej nie jest to
wymagane. Koniecznoæ dokonywania t³umaczeñ nie tylko zagranicznych powiadomieñ, lecz równie¿ zawiadczeñ bêd¹cych czêci¹ wniosku, poci¹ga za sob¹ ogromne koszty, które mo¿na by wyranie zredukowaæ poprzez cis³e ograniczenie siê do
udzielania informacji w taki sposób, jak przewiduje to art. 14 Decyzji ramowej.

5. Wspó³praca z Polsk¹
Wspó³praca z Polsk¹ ma dla Niemiec szczególne znaczenie nie tylko ze wzglêdu na liczbê przekazanych orzeczeñ. Rzeczpospolita Polska bêd¹ca pañstwem
cz³onkowskim UE zobowi¹zana by³a do wdro¿enia do krajowego porz¹dku prawnego przepisów umo¿liwiaj¹cych wykonanie orzeczeñ dotycz¹cych kar o charakterze
pieniê¿nym25. Implementacja Decyzji ramowej do prawa polskiego nast¹pi³a za
spraw¹ ustawy z 24 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw26 wprowadzaj¹cej do kodeksu postêpowania karnego rozdzia³y 66a i 66b, art. 611fa  611 fm27 oraz dzia³u XIIa do Kodeksu postêpowania
w sprawach o wykroczenia28.
Rozpoczêta dziêki temu wspó³praca z polskim wymiarem sprawiedliwoci przebiega nad wyraz dobrze. Do koñca 2013 r. przekazano polskim s¹dom ³¹cznie 3837
wniosków (2011  721; 2012  1443; 2013  1673). Do Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci w Niemczech trafi³o z Polski jedynie 68 wniosków (stan na 31 grudnia
2013 r.)29. Przyczyn¹ tego jest czêstsze orzekanie przez polskie s¹dy kar pozbawienia wolnoci ni¿ kar pieniê¿nych. Szczególnie w pocz¹tkowym okresie wspó³pracy
na podstawie Decyzji ramowej bardzo wiele polskich wniosków zosta³o odrzuconych ze wzglêdu na niemieck¹ zasadê Stichtagsregelung (art. 98 IRG), w tych
przypadkach postanowienia wydane w Polsce uprawomocni³y siê przed dniem
28 padziernika 2010 r. (tj. dat¹ wejcia w ¿ycie niemieckiej ustawy implementuj¹cej Decyzjê ramow¹).
Polska w odró¿nieniu do Niemiec okreli³a zdecentralizowan¹ w³aciwoæ organów w zakresie uznania i wykonywania orzeczonych kar. O dopuszczalnoci przejêcia orzeczenia do wykonania w RP decyduje ka¿dorazowo s¹d rejonowy miejsca
25

K. Szczechowicz, R. Dziembowski, op. cit., s. 130.
Dz.U. z 2008 r., nr 214, poz. 1344.
27 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postêpowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555).
28 K. Szczechowicz, R. Dziembowski, op. cit., s. 130.
29 Statystyka prowadzona wewnêtrznie przez Referaty III 5 i III 6 Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci, Bonn (stan na 31.12.2013).
26
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zamieszkania lub pobytu skazanego albo s¹d, w którego okrêgu znajduje siê mienie
nadaj¹ce siê do egzekucji. W praktyce niemiecki organ centralny (Federalny Urz¹d
Sprawiedliwoci) przekazuje swój wniosek do w³aciwego miejscowo polskiego
s¹du okrêgowego, który kieruje go dalej wed³ug w³aciwoci do s¹du rejonowego.
Adresy s¹dów okrêgowych s¹ wyszukiwane za pomoc¹ Europejskiej Sieci S¹dowej
w sprawach karnych30. Do tej pory polskim s¹dom uda³o siê wykonaæ 288 niemieckich orzeczeñ (stan na 5 maja 2014 r.). Kwota uzyskana z ich egzekucji wynios³a
111 818,27 euro31. W wielu przypadkach wykonanie kary okaza³o siê jednak bezskuteczne ze wzglêdu na zaistnia³e przeszkody w postêpowaniu wykonawczym (nieznany pobyt skazanego, pobyt w zak³adzie karnym, utrata maj¹tku lub zgon), choæ
równie¿ z tego wzglêdu, ¿e Niemcy jako pañstwo wydaj¹ce w przypadkach bezskutecznej egzekucji nale¿noci nie zezwoli³o na stosowanie kar zastêpczych, w tym
kary pozbawienia wolnoci (regulacja ta nie odnosi siê wy³¹cznie do spraw kierowanych do Polski, lecz obowi¹zuje wszystkie wspó³pracuj¹ce z Niemcami pañstwa
cz³onkowskie UE).
Zrozumia³e trudnoci w³aciwym organom w Polsce oraz w pozosta³ych pañstwach cz³onkowskich sprawia uznanie oprócz kar pieniê¿nych lub grzywien równie¿ kosztów s¹dowych powsta³ych w toku niemieckiego postêpowania. S¹dy karne
w Niemczech orzekaj¹ jedynie o wysokoci kary oraz o tym, czy koszty postêpowania poniesie skazany. Dok³adna ich wysokoæ nie wynika z wyroku lub nakazu
karnego, lecz dopiero z tzw. rachunku kosztów (Kostenrechnung) sporz¹dzanego
przez prokuraturê, która jest w³aciwym organem wykonawczym s¹dowych orzeczeñ. Tak¿e pisownia polskich nazwisk prowadzi w wielu przypadkach do utrudnieñ
i sprzecznoci, ze wzglêdu na wystêpuj¹ce znaki nieznane w jêzyku niemieckim
(przyk³ady: Go³êbiowski, ¯akowski, £azarenko). W niemieckim postêpowaniu rozpoznawczym s¹ one najczêciej opuszczane (przyk³ady: Golebiowski, Zakowski,
Lazarenko), co prowadzi w zrozumia³y sposób do w¹tpliwoci i problemów ze
zidentyfikowaniem skazanego.
Zdecentralizowany system w zakresie rozpatrywania wniosków przekazanych
do Polski wp³ywa na techniczne ró¿nice w procedurze, jako ¿e ka¿dy s¹d w odmienny sposób prowadzi dane postêpowanie. Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci otrzymuje regularnie (lecz nie zawsze) zawiadomienia od polskich s¹dów okrêgowych
o przekazaniu danego wniosku w celu rozpoznania do w³aciwego miejscowo s¹du
rejonowego. Polskie s¹dy rejonowe przesy³aj¹ z regu³y doæ obszerne postanowienie
o uznaniu i skierowaniu do wykonania niemieckiego orzeczenia, mimo i¿ art. 14
Decyzji ramowej tego nie wymaga. Póniejsze informacje o obecnym stanie sprawy
przekazywane s¹ bezporednio stronie niemieckiej zarówno przez s¹dy okrêgowe,
30 Zob. [online] <http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm>. W³aciwoæ polskich s¹dów okrelono w rozdziale 66 b art. 611 ff k.p.k.
31 Statystyka prowadzona wewnêtrznie przez Referaty III 5 i III 6 Federalnego Urzêdu Sprawiedliwoci, Bonn (stan na 5.05.2014).
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jak i w³aciwe s¹dy rejonowe. W niektórych przypadkach zawiadomienia te kierowane s¹ dodatkowo lub te¿ wy³¹cznie do niemieckich prokuratur lub organów administracyjnych (wskazanych w zawiadczeniu), mimo i¿ w Niemczech to w³anie
Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci jako organ centralny jest w³aciwy do prowadzenia postêpowañ na szczeblu miêdzynarodowym. Kolejne ró¿nice widoczne s¹
w jêzyku, w jakim polskie s¹dy udzielaj¹ informacji. Wiêkszoæ zawiadomieñ sporz¹dzana jest w jêzyku polskim, zdarzaj¹ siê jednak te¿ w jêzyku niemieckim
i angielskim. Dla niemieckiego organu by³oby pomocne, aby zawiadomienie o zakoñczeniu postêpowania w Polsce zawiera³o informacje dotycz¹ce daty i wysokoci
wykonanej kary (chodzi tu o porównanie, czy orzeczona kara zosta³a wykonana
w ca³oci, ³¹cznie z kosztami procesowymi).
W celu rozwoju i dalszej poprawy wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Niemcami dnia
1 padziernika 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwoci i Ochrony Konsumentów
w Berlinie (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) odby³o siê
spotkanie na temat praktycznego stosowania Decyzji ramowej z udzia³em przedstawicieli polskiego s¹downictwa. Kolejnym wydarzeniem by³a konferencja naukowa
zorganizowana 24 padziernika 2013 r. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
w S³ubicach, której tematem by³a m.in. polsko-niemiecka wspó³praca na podstawie
omawianej tu Decyzji ramowej. Podkreliæ zatem nale¿y coraz lepsze kontakty
i wspó³pracê miêdzy Federalnym Urzêdem Sprawiedliwoci a poszczególnymi s¹dami w Polsce, g³ównie dziêki szybszej i efektywniejszej komunikacji na drodze elektronicznej lub telefonicznej.

Podsumowanie i wnioski
Implementacja Decyzji ramowej Rady 2005/214/WSiSW przez pañstwa cz³onkowskie UE spowodowa³a, ¿e g³ównym przedmiotem wniosków na podstawie tej
decyzji sta³y siê przestêpstwa i wykroczenia drogowe, a nie fakt, ¿e jest to instrument s³u¿¹cy miêdzynarodowej pomocy w egzekucji prawomocnych orzeczeñ
w sprawach karnych. Jej implementacji do niemieckiego porz¹dku prawnego dokonano ustaw¹ z dnia 18 padziernika 2010 r. Odt¹d liczba spraw prowadzonych na
podstawie Decyzji ramowej przez Federalny Urz¹d Sprawiedliwoci znacznie wzros³a. Do grudnia 2013 r. wp³ynê³o do niego 18 516 wniosków a kolejne 10 247
przekazano do pañstw cz³onkowskich UE32. Najwiêksza liczba spraw skierowanych
do wykonania w Niemczech pochodzi z Holandii i obejmuje g³ównie grzywny wymierzane za wykroczenia drogowe, choæ coraz wiêksze znaczenie zyskuj¹ orzeczenia z pozosta³ych pañstw cz³onkowskich. Wiêkszoæ spraw podlegaj¹cych egzekucji
w Niemczech zostaje zakoñczona wskutek uiszczenia w ca³oci na³o¿onej na skazanego kary o charakterze pieniê¿nym. Mimo i¿ niemieckie orzeczenia przekazywane
32

Ibidem.
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s¹ do wszystkich pañstw cz³onkowskich, które implementowa³y Decyzjê ramow¹, to
do Polski kierowana jest jak do tej pory najwiêksza ich liczba. Dobra wspó³praca
z polskim wymiarem sprawiedliwoci odgrywa w tym przypadku znacz¹c¹ rolê.
Obecnie trudno przes¹dziæ o dalszym rozwoju pomocy prawnej w zakresie
uznania i wykonania orzeczeñ na podstawie Decyzji ramowej, gdy¿ dla wielu
pañstw jest to narzêdzie doæ ma³o znane. Nie mo¿na równie¿ przewidzieæ, czy
zwiêkszona popularnoæ tej instytucji w prawie miêdzynarodowym doprowadzi do
jej czêstszego stosowania. Jeli liczba orzeczeñ bêd¹cych przedmiotem Decyzji ramowej bêdzie nadal wyranie wzrasta³a, to dotychczasowa forma postêpowania,
a przede wszystkim wype³nianie omiostronnicowego zawiadczenia i nak³ady zwi¹zane z jego t³umaczeniem, stanie pod znakiem zapytania. Z praktycznego punktu
widzenia nie mo¿na nie zauwa¿yæ, ¿e obecna wspó³praca tysi¹ca s¹dów i organów
administracyjnych pañstw cz³onkowskich UE, chocia¿ omawiana tu Decyzja ramowa nie ma w³aciwie precedensu w klasycznym prawie miêdzynarodowym publicznym, mog³aby byæ na wiele sposobów ulepszona.
Niezmiernie istotnym elementem w celu poprawienia wspó³pracy bêdzie cis³e
zawê¿enie treci zawiadomieñ pochodz¹cych od pañstwa wykonania do informacji
przewidzianych w art. 14 Decyzji ramowej. Dyskusji na szczeblu europejskim poddano wiêc mo¿liwoæ opracowania specjalnego formularza dla pañstw cz³onkowskich UE w celu udzielania standardowych i bardziej zrozumia³ych informacji (standard form for providing information). Decyzja ramowa, jako nowy instrument
w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej, powinna staæ siê obiektem ewaluacji na
szczeblu europejskim. Na uwagê zas³uguje przy tym kompatybilnoæ przepisów
krajowych poszczególnych pañstw cz³onkowskich z Decyzj¹ ramow¹, a w szczególnoci regulacje prawne dotycz¹ce wykroczeñ. Nie jest jeszcze pewne, czy Komisja
Europejska na podstawie traktatu lizboñskiego ma zamiar przed³o¿yæ propozycjê
nowej regulacji Decyzji ramowej.

Summary
Cross-Border Enforcement of Financial Penalties
 Practical Experiences with Framework Decision 2005/214
in Germany especially with regard to the cooperation with Poland
Key words: The European Union, Framework Decision, financial penalties, fine.

Framework Decision 2005/214 on the application of the principle of mutual
recognition of financial penalties was adopted in 2005. This instrument has broken
new ground as before there was no EU instrument in place for the cross-border
enforcement of financial penalties. The article reports on the practical experiences in

184

Christian Johnson, Malwina Liweñ

Germany with Framework Decision 2005/214. The competent Federal Office of
Justice in Bonn has received more than 23.000 decisions from other Member States,
mostly from the Netherlands, since the German implementation law entered into
force in October 2010. Germany as issuing State, has sent more than 12.000 decisions to other member states, many of them to Poland.
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Odsetki za opónienie wiadczenia celnego
Wprowadzenie
Podstawowym obowi¹zkiem ci¹¿¹cym na osobie dokonuj¹cej przywozu towarów na unijny obszar celny lub dokonuj¹cej wywozu z tego obszaru jest uiszczenie
wiadczenia celnego1 w takiej samej wysokoci i na takich samych warunkach
niezale¿nie od pañstwa, do którego przywo¿ony jest towar. Jednym z zasadniczych
elementów prawid³owego wykonania tego obowi¹zku jest nale¿yte wykonanie przez
d³u¿nika celnego ci¹¿¹cego na nim wiadczenia celnego, które musi nast¹piæ we
w³aciwym czasie i miejscu. Nadejcie terminu realizacji wiadczenia powoduje, ¿e
staje siê ono wymagalne, a konsekwencj¹ tego jest prawo wierzyciela do ¿¹dania
zaspokojenia oraz obowi¹zek d³u¿nika polegaj¹cy na spe³nienia tego wiadczenia.
W przeciwnym wypadku bêdziemy mieli do czynienia ze wiadczeniem celnym,
które nie zosta³o spe³nione lub spe³niono je nienale¿ycie i powstaje tzw. zaleg³oæ
celna. Niewykonanie w terminie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przepisów prawa celnego powoduje skutki prawne w postaci uiszczenia zaleg³ego wiadczenia celnego
wraz z nale¿nymi odsetkami za zw³okê. Stan ten powstaje ipso iure, bez koniecznoci podejmowania dodatkowych dzia³añ ze strony organów celnych2. Instytucja odsetek w prawie celnym jest jednym ze sposobów oddzia³ywania na podmioty dokonuj¹ce obrotu towarowego z zagranic¹3.
Przedmiotem niniejszego opracowania bêdzie analiza instytucji odsetek za
opónienie wiadczenia celnego, a zw³aszcza jej relacja do przepisów prawa podat1 Dla potrzeb niniejszych rozwa¿añ poprzez wiadczenie celne nale¿y rozumieæ c³o, które jest
wiadczeniem ustalanym i pobieranym na podstawie taryfy celnej od podmiotów dokonuj¹cych obrotu
towarowego z zagranic¹ w zwi¹zku z przemieszczaniem siê towaru przez granicê celn¹ pañstwa lub
grupy pañstw tworz¹cych uniê celn¹.
2 Por. J. Zubrzycki, Zobowi¹zanie podatkowe, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski,
J. Zubrzycki (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wroc³aw 2009, s. 260.
3 Por. A. Wasilewski, Up³yw czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym, Pañstwo
i Prawo 1966, z. 2, s. 57.
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kowego. Jako ¿e odczuwalny jest brak opracowañ dotycz¹cych charakteru i istoty
odsetek za opónienie wiadczenia celnego, za orzecznictwo s¹dowoadministracyjne powiêca jej niewiele uwagi, skutkuje to niejednokrotnie b³êdn¹ wyk³adni¹
i stosowaniem przepisów obowi¹zuj¹cych w tym zakresie nie tylko przez organy
celne, ale tak¿e przez strony postêpowania.

Kompetencje unii celnej a prawo celne
Niew¹tpliw¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy by³o utrzymuj¹ce siê do niedawna
przekonanie, ¿e prawo celne nale¿y zaliczaæ do szeroko pojmowanego prawa finansowego. Jednak¿e ostatnio pojawiaj¹ siê argumenty wiadcz¹ce o coraz to wiêkszym
wyodrêbnianiu siê prawa celnego w samodzieln¹ dziedzinê prawa, a wród nich
nawet takie, które przyznaj¹ mu wiêksz¹ samodzielnoæ i autonomiê wobec prawa
finansowego ni¿ prawu podatkowemu. Prawo celne nale¿y do dziedziny prawa publicznego, które oparte jest na w³adztwie i podporz¹dkowaniu. Publicznoprawny
charakter prawa celnego wynika z zakresu regulowanej problematyki, która jest
unormowana w danej ga³êzi prawa, sposobu regulacji, rodzaju organów powo³anych
do stosowania i egzekwowania przepisów celnych oraz zadañ, jakie s¹ realizowane
przez prawo celne4.
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej wywar³o wp³yw na proces wyodrêbnienia prawa celnego jako samodzielnej ga³êzi prawa. Przyk³adem tego jest obowi¹zuj¹cy we wszystkich pañstwach cz³onkowskich UE Wspólnotowy Kodeks Celny5,
który sta³ siê tzw. konstytucj¹ unii celnej6. Prawo celne jako podstawowa ga³¹
prawa unijnego nie mo¿e byæ traktowane jedynie jako zharmonizowany  na podstawie dyrektyw unijnych  zbiór przepisów prawnych ustanowionych przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie. Jest ono bowiem ujednoliconym i skodyfikowanym
prawem celnym ca³ej UE. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e do wy³¹cznej kompetencji
nale¿y przyjêcie Wspólnej Taryfy Celnej w stosunkach z pañstwami trzecimi7, na
podstawie których ustanawiane s¹ w ca³ej Unii jednakowe stawki celne na towary.
Mimo i¿ regulacje prawne z zakresu prawa celnego zosta³y przekazane do
wy³¹cznej kompetencji unii celnej, prawodawca unijny przekaza³ czêæ obowi¹zków
w zakresie uregulowania problematyki odsetek pañstwom cz³onkowskim w przepi4

Szerzej zob. K. Machalica-Drozdek, Prawo celne jako samodzielna ga³¹ prawa, Monitor
Prawa Celnego i Podatkowego 2013, nr 8, s. 316 i n.
5 Rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 padziernika 1992 r. ustanawiaj¹ce Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L z dnia 19 padziernika 1992 r., polskie wydanie specjalne, 02/t. 4,
s. 307 i n. z pón. zm.)  dalej: WKC.
6 M. Ka³ka, [w:] M. Ka³ka, U. Ksieniewicz (red.), Wspólnotowy kodeks celny. Komentarz, Wroc³aw 2007, s. 7.
7 C. Kosikowski, Problem suwerennoci finansowej pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej,
[w:] L. Etel, M. Tyniewicki (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe  realia i perspektywy zmian.
Ksiêga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Rukowskiemu, Bia³ystok 2012, s. 99100.
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sach krajowych8. Organy celne na podstawie regulacji prawnych zawartych w unijnym i krajowym prawie celnym zosta³y zobowi¹zane do poboru nie tylko wiadczenia celnego, ale równie¿ nastêpuj¹cych odsetek celnych:
1) za zw³okê, je¿eli kwota wiadczenia celnego nie zosta³a uiszczona w terminie9;
2) w przypadku gdy kwota wynikaj¹ca z d³ugu celnego zosta³a zaksiêgowana
na podstawie nieprawid³owych lub niekompletnych danych, podanych przez zg³aszaj¹cego w zg³oszeniu celnym10;
3) w przypadku powstania d³ugu celnego w sytuacji naruszenia przepisów prawa celnego11;
4) w przypadku naruszenia przez operatora publicznego warunków lub/i terminów poboru wiadczenia celnego od odbiorcy przesy³ki pocztowej12 oraz
5)odsetek wyrównawczych13.
Dalsze rozwa¿ania zostan¹ ograniczone do pierwszego ze wskazanych powy¿ej
przypadków poboru odsetek przez organ celny, poniewa¿ szczegó³owe ich omówienie wykracza³oby poza ramy wyznaczone tematem niniejszego opracowania.

Charakter prawny odsetek celnych
Badaj¹c istotê odsetek za opónienie wiadczenia celnego, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
z cywilistycznego punktu widzenia, na gruncie przepisów kodeksu cywilnego14,
uprawnieniem wierzyciela jest prawo do ¿¹dania odsetek w przypadku zw³oki
w zap³acie d³ugu g³ównego. Je¿eli d³u¿nik opónia siê ze spe³nieniem wiadczenia
pieniê¿nego, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ odsetek za czas opónienia, chocia¿by nie poniós³ z tego tytu³u ¿adnej szkody, a opónienie by³o nastêpstwem okolicznoci, za
które d³u¿nik odpowiedzialnoci nie ponosi. Mimo to instytucja odsetek wci¹¿ jest
przedmiotem licznych kontrowersji.
Nie ma wiêkszych w¹tpliwoci co do statusu odsetek zwyk³ych. Na gruncie
czynnoci cywilnoprawnych odsetki nie maj¹ charakteru automatycznego, ale musz¹
wynikaæ z czynnoci prawnej, ustawy b¹d orzeczenia s¹du albo organu. Niemal
jednomylnie przyjmuje siê w doktrynie, ¿e s¹ to wiadczenia uboczne (akceso8 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r.  Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 727
z pón. zm.).
9 Art. 222 ust. 1 lit. a WKC w zw. z art. 65 ust. 1 prawa celnego.
10 Por. art. 220 ust. 1 WKC w zw. z art. 65 ust. 5 prawa celnego.
11 Por. art. 202205 oraz art. 210 i art. 211 WKC w zw. z art. 65 ust. 4 prawa celnego.
12 Por. art. 65a ust. 1 prawa celnego.
13 Por. art. 519 rozporz¹dzenia Komisji (EWG) z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiaj¹cego przepisy
w celu wykonania rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiaj¹cego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz. U. UE. L. nr 93, poz. 253. s. 1 z pón. zm.).
14 Por. art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r., poz. 121 z pón. zm.).
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ryjne)15 oraz okresowe (periodyczne)16. Akcesoryjny charakter roszczenia powoduje, ¿e przes³ank¹ powstania roszczenia o odsetki za opónienie jest istnienie d³ugu
g³ównego17. Z kolei z okresowego charakteru tego wiadczenia p³yn¹ okrelone
konsekwencje  odsetki powstaj¹ narastaj¹co i staj¹ siê wymagalne osobno za ka¿dy
dzieñ opónienia, pocz¹wszy od bezskutecznego up³ywu terminu spe³nienia wiadczenia g³ównego a¿ do dnia jego zap³aty lub wyganiêcia18. Wobec powy¿szego
nale¿y wnioskowaæ, ¿e odsetki nie maj¹ wp³ywu na istnienie i wielkoæ wiadczenia
g³ównego, a jedynie s¹ od niego uzale¿nione19. Odsetki s¹ bowiem nastêpstwem
egzystencji prawnej wiadczenia g³ównego20, a roszczenie o zap³atê odsetek
przedawnia siê osobno za ka¿dy dzieñ opónienia21.
W stosunkach cywilnoprawnych odsetki pe³ni¹ funkcjê wynagradzania za korzystanie z cudzego kapita³u, czego przyk³adem jest np. po¿yczka pieniê¿na czy
kredyt. Stanowi¹ równie¿ wynagrodzenie za korzystanie z cudzych rzeczy w rzeczach tego samego rodzaju, zale¿nie od wartoci, iloci i czasu u¿ywania tych cudzych rzeczy. Zwykle w obrocie gospodarczym odsetki maj¹ charakter pieniê¿ny22.
Poza wynagradzaniem pe³ni¹ równie¿ funkcjê sanacyjn¹, której celem jest zrekompensowanie utraconych korzyci. Przyk³adem tego mog¹ byæ transakcje handlowe,
gdzie obrót czêsto odbywa siê bezgotówkowo, a kontrahenci okrelaj¹ termin zap³aty umówionej kwoty. W miarê uchybiania terminowi do uiszczenia zobowi¹zania
g³ównego zwiêksza siê (powstaje) kwota nale¿na wierzycielowi z tytu³u odsetek.
Odsetki maj¹ wiêc przyczyniaæ siê do terminowego uiszczenia nale¿noci g³ównej23. Przeprowadzaj¹c analizê odsetek na gruncie przepisów kodeksu cywilnego,
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e odsetki maj¹ przyczyniaæ siê do terminowego uiszczenia nale¿noci g³ównej.
Przenosz¹c przedstawione za³o¿enia teoretyczne na grunt przepisów prawa celnego, stwierdziæ nale¿y, ¿e odsetki celne spe³niaj¹ tak¹ sam¹ funkcjê spo³eczn¹
15

T. Dybowski, A. Pyrzyñska, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5: Prawo zobowi¹zañ  czêæ
ogólna, E. £êtowska (red.), Warszawa 2006, s. 247; J.P. Naworski, Pocz¹tek biegu terminu przedawnienia roszczenia o odsetki za opónienie, Przegl¹d Prawa Handlowego 1999, nr 11, s. 44.
16 M. Lemkowski, Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007, s. 20.
17 Wyrok SN z dnia 19 stycznia 1990 r., sygn. IV CR 294/89, OSNC 1991, nr 23, poz. 33.
18 P. Drapa³a, Glosa do uchwa³y SN z dnia 17 czerwca 2003 r., sygn. III CZP 37/03, Pañstwo
i Prawo 2004, nr 10, s. 121; T. Dybowski, A. Pyrzyñska, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, s. 258;
L. Stecki, Glosa do uchwa³y SN z dnia 5 kwietnia 1991 r., sygn. III CZP 20/91, OSP 1992, nr 1, poz. 3, s. 8.
19 Por. M. Metera, Klasyfikacja i funkcje odsetek (cz. 2), Edukacja Prawnicza 2007, nr 11,
s. 2829.
20 L. Stecki, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 19 stycznia 1990 r., IV CR 294/89, OSP 1991,
nr 6, s. 281.
21 Por. uchwa³y SN z dnia 5 kwietnia 1991 r., sygn. III CZP 20/91, OSP 1992, nr 1, poz. 3 oraz
sygn. III CZP 21/91, LEX nr 3663; wyrok SA w Katowicach z dnia 9 lipca 1991 r., sygn. I ACr 204/91,
OSA 1992, nr 1, poz. 7.
22 Por. T. Dybowski, A. Pyrzyñska, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, s. 273 i n.
23 Por. T. Pa³dyna, Przedawnienie roszczeñ o zap³atê odsetek za opónienie, Przegl¹d S¹dowy
2012, nr 5, s. 77 i n.

Odsetki za opónienie wiadczenia celnego

189

i gospodarcz¹, jak odsetki cywilnoprawne. Z jednej strony stanowi¹ wynagrodzenie
wierzyciela celnego (dyrektora urzêdu celnego) za korzystanie ze swego kapita³u,
z drugiej za dyscyplinuj¹ d³u¿nika celnego do sp³acenia kwoty nale¿noci wynikaj¹cej ze wiadczenia celnego w przewidzianym terminie. Stanowi¹ równie¿ sankcjê
za opónienie w uiszczeniu wiadczenia celnego  na d³u¿nika celnego zostaje na³o¿ony obowi¹zek zap³aty odsetek za uchybienie wyznaczonego terminu do uiszczenia
organowi celnemu kwoty d³ugu celnego, np. z tytu³u niedope³nienia okrelonych
przepisami prawa obowi¹zków celnych. Ukszta³towanie odsetek za zw³okê jako
wiadczenia akcesoryjnego w stosunku do wiadczenia celnego pe³ni funkcjê kompensacyjn¹, dyscyplinuj¹c¹ oraz prowadzi do sprawiedliwego obci¹¿enia celnego
podmiotów dokonuj¹cych obrotu towarowego z zagranic¹. Z uwagi na przymusowy
charakter prawa celnego odsetki przede wszystkim kojarzone s¹ z sankcj¹ za naruszenie terminów za opónienie w uiszczeniu wiadczenia celnego. Z kolei funkcja
odszkodowawcza polega na tym, i¿ odsetki celne nale¿¹ siê wierzycielowi celnemu
w przypadku nienale¿ytego wykonania lub niewykonania zobowi¹zania celnego
(d³ugu celnego) w oznaczonym terminie. Ustawodawca uzna³, ¿e zarówno wierzyciel, który poniós³ szkodê czy te¿ dozna³ zubo¿enia z tytu³u opónionej zap³aty, jak
i ten, który ich nie dozna³, ale którego kosztem wzbogaci³ siê d³u¿nik lub przynajmniej mia³ tak¹ obiektywn¹ mo¿liwoæ, powinien uzyskaæ nale¿ne z tego tytu³u
odsetki.
Podejmuj¹c dalsz¹ czêæ rozwa¿añ, nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, i¿ instytucja
odsetek od kwot nale¿noci nieuiszczonych w terminie ma zawsze charakter nale¿noci ubocznej oraz uzale¿nionej od istnienia i wa¿noci zobowi¹zania g³ównego,
którym jest wiadczenie celne. Obowi¹zek ich zap³aty nie mo¿e powstaæ bez obowi¹zku zap³aty nale¿noci g³ównej, w zwi¹zku z czym odsetki od wiadczenia celnego nie s¹ samodzielnym, oderwanym od d³ugu g³ównego wiadczeniem. Odsetki
celne s¹ zawsze wiadczeniem ubocznym oraz okresowym. Odsetki za opónienie
staj¹ siê wymagalne osobno w ka¿dym dniu opónienia, bez potrzeby dokonywania
wezwania do ich zap³aty, a termin ten wynika z w³aciwoci zobowi¹zania. wiadczenie odsetek nie powstaje jednorazowo, lecz powi¹zane jest z czynnikiem czasu,
którego up³yw decyduje o ich wielkoci.
Uboczny charakter odsetek za opónienie wynika tak¿e z szeregu przepisów
prawa celnego. I tak np. w art. 63a ust. 2 pkt 2 wskazuje siê, ¿e je¿eli w terminie
3 miesiêcy od dnia dorêczenia zostanie wydana nowa decyzja w tej sprawie, to
pozosta³a czêæ zabezpieczenia jest zaliczana na poczet nale¿noci wynikaj¹cych
z nowej decyzji. Z kolei w art. 68 prawa celnego podnosi siê, ¿e kwota nale¿noci
podlegaj¹cych zwrotowi mo¿e zostaæ zaliczona na zaleg³e lub bie¿¹ce zobowi¹zania
d³u¿nika wobec organu celnego. Przyk³ady te wskazuj¹, ¿e d³ug to nie tylko nale¿noæ g³ówna, ale i nale¿noæ uboczna w postaci odsetek za opónienie.
Przyk³adem odsetek za opónienie wiadczenia celnego jako wiadczeñ okresowych lub wiadczeñ zbli¿onych do wiadczeñ okresowych jest zastosowanie art. 65
ust. 8 prawa celnego, przewiduj¹cego piêcioletnie przedawnienie. W tej sytuacji
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termin przedawnienia roszczenia g³ównego nie zawsze bêdzie siê pokrywa³ z terminem przedawnienia odsetek. W sytuacji przedawnienia roszczenia g³ównego data
up³ywu terminu przedawnienia jest koñcowym terminem, do którego mo¿na ¿¹daæ
nale¿noci z tytu³u odsetek za opónienie w spe³nieniu wiadczenia pieniê¿nego24.
Podejmuj¹c dalsz¹ czêæ rozwa¿añ, trzeba zwróciæ uwagê, ¿e instytucja odsetek nie stanowi jednoczenie elementu konstrukcyjnego wiadczenia celnego25,
a w zwi¹zku z tym odsetki za opónienie nale¿y uznaæ za szczególn¹ nale¿noæ
pobieran¹ przez organ celny w zwi¹zku z naruszeniem przepisów prawa celnego.
Maj¹c na uwadze rozwa¿ania w zakresie charakteru i istoty odsetek w prawie
cywilnym, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e podobn¹ zale¿noæ mo¿na znaleæ na p³aszczynie
prawa celnego. Instytucja odsetek w spe³nieniu wiadczenia celnego wykazuje cechy w³aciwe wszystkim odsetkom:
1) odsetki s¹ p³atne w rzeczach zamiennych tego samego rodzaju co d³ug g³ówny (tzn. w pieni¹dzu);
2) ich wysokoæ obliczana jest wed³ug pewnej stopy procentowej w stosunku
do d³ugu g³ównego;
3) s¹ wiadczeniem ubocznym istniej¹cym obok wiadczenia g³ównego, stanowi¹cego w³aciwy przedmiot zobowi¹zania pomiêdzy wierzycielem a d³u¿nikiem;
4) staj¹ siê wymagalne osobno za ka¿dy dzieñ opónienia osobno, pocz¹wszy
od pierwszego dnia up³ywu terminu zap³aty.

Odsetki w prawie celnym
Odsetki od kwot nale¿noci celnych nieuiszczonych w terminie s¹ immanentnie
zwi¹zane z prawem publicznym. Przymusowy charakter terminowego uiszczenia
wiadczenia celnego wynika z wartoci konstytucyjnych zawartych w art. 84 Konstytucji RP26, zgodnie z którymi ka¿dy jest zobowi¹zany do ponoszenia ciê¿arów
i wiadczeñ publicznych, w tym podatków okrelonych w ustawie. Z tak sformu³owanego przepisu konstytucyjnego nale¿y wyprowadziæ nastêpuj¹ce wnioski: po
pierwsze  zosta³y wyra¿one konstytucyjne zasady równoci oraz powszechnoci
w ponoszeniu ciê¿arów i wiadczeñ publicznych; po drugie  nie budzi w¹tpliwoci
fakt, ¿e wiadczenia celne s¹ ciê¿arem publicznym, a obowi¹zek ich ponoszenia
wynika bezporednio z przepisów unijnego i krajowego prawa celnego; po trzecie
 ka¿dy podmiot dokonuj¹cy obrotu towarowego z zagranic¹ jest obowi¹zany do
uiszczenia w jednakowej wysokoci i w takim samym terminie nale¿nego wiadczenia celnego.
24 Por. J. Sztombka, Odsetki za spónione wiadczenie pieniê¿ne, Przegl¹d S¹dowy 1992, nr 2,
s. 4142.
25 Por. wyrok NSA z dnia 25 maja 2005 r., sygn. I FSK 990/05, LEX nr 282951.
26 Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z pón. zm.
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wiadczenie celne odró¿nia od innych danin publicznych to, i¿ pobierane jest
od osób dokonuj¹cych obrotu towarowego z zagranic¹ w zwi¹zku z przekroczeniem
towaru celnego przez granicê celn¹ zwi¹zku publicznoprawnego (pañstwa lub unii
celnej). Przepisy prawa celnego ze swej istoty skonstruowane zosta³y w ten sposób,
aby zapewniæ zwi¹zkowi publicznoprawnemu nale¿ne wp³ywy z tytu³u pobieranego
na podstawie Wspólnej Taryfy Celnej wiadczenia celnego27.
Problematyka odsetek za zw³okê jest zagadnieniem cile zwi¹zanym z kwesti¹
terminu p³atnoci wiadczenia celnego. Jak wiadomo, termin ten  jako element
celnego stanu faktycznego  jest jednostronnie wyznaczany przez ustawodawcê
kszta³tuj¹cego treæ normy celnoprawnej. Tym samym jako czêæ dyspozycji wp³ywa na treæ zobowi¹zania celnego ci¹¿¹cego na podmiocie obowi¹zanym do uiszczenia wiadczenia celnego  wyznacza moment, w którym podmiot dokonuj¹cy
obrotu towarowego z zagranic¹ jest obowi¹zany wywi¹zaæ siê z ci¹¿¹cego na nim
d³ugu celnego. Ka¿da kwota nale¿noci celnych wynikaj¹cych z d³ugu celnego obliczana jest przez organy celne z chwil¹, gdy znajd¹ siê one w posiadaniu niezbêdnych informacji oraz zostaje wpisana do rejestru lub zaewidencjonowana w inny
równowa¿ny sposób (tzw. zaksiêgowanie)28. Niezw³ocznie po dokonaniu zaksiêgowania wiadczenia celnego d³u¿nik celny powinien zostaæ powiadomiony o kwocie
nale¿noci zgodnie z odpowiednia procedur¹29. D³u¿nik zobowi¹zany jest do uiszczenia wiadczenia celnego w terminie 10 dni od dnia powiadomienia o wysokoci
kwoty nale¿noci30, w przeciwnym wypadku od kwot nale¿noci nieuiszczonych
w terminie organ celny zobowi¹zany jest do pobrania odsetek31. Z brzmienia przepisu art. 65 ust. 3 prawa celnego wynika, ¿e odsetki s¹ p³atne ju¿ z chwil¹ bezskutecznego terminu spe³nienia wiadczenia g³ównego. Wtedy pojawia siê te¿ ich
wymagalnoæ. W nastêpstwie powstania obowi¹zku uiszczenia nale¿nych odsetek
wynikaj¹cych z kwoty wiadczenia celnego dochodzi bowiem do sytuacji, w której
czêæ d³u¿ników celnych zdolnych do zap³aty nale¿noci celnych, opóniaj¹c moment spe³nienia wiadczenia celnego, stawia siê w lepszej sytuacji ekonomicznej ni¿
ta, w której znajduj¹ siê d³u¿nicy celni terminowo spe³niaj¹cy ci¹¿¹ce na nich powinnoci wynikaj¹ce z przepisów prawa. Przesuniêcie terminu zap³aty nale¿nego
wiadczenia celnego powoduje przede wszystkim uprzywilejowane po³o¿enie d³u¿nika celnego, w którym samowolnie znalaz³ siê, reguluj¹c swoje zobowi¹zanie ze
27

Od dnia przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej a¿ 75% zaksiêgowanych kwot wynikaj¹cych
z d³ugu celnego odprowadzanych jest do bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej. Art. 2 pkt 1a oraz pkt 3
decyzji Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów w³asnych Wspólnot Europejskich
(Dz. Urz. UE. L. 2007, 163.17) w zw. z art. 311 Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (wersja skonsolidowana w brzmieniu nadanym traktatem lizboñskim, Dz. Urz. UE C nr 83
z dnia 30 marca 2010 r., s. 47); por. art. 125 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. 2013 r., poz. 885 z pón. zm.).
28 Wyrok WSA w Gdañsku z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. III SA/Gd 736/13, LEX nr 1471590.
29 Art. 221 ust. 1 WKC.
30 Art. 65 ust. 1 prawa celnego w zw. z art. 222 ust. 1 WKC.
31 Art. 65 ust. 3 prawa celnego.
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zw³ok¹. Aby usun¹æ tê nierównoæ, konieczne jest obci¹¿enie d³u¿nika z tytu³u
nieuiszczenia w terminie nale¿nego wiadczenia obowi¹zkiem poniesienia dodatkowej powinnoci w postaci obowi¹zku uiszczenia odsetek celnych32. Przekroczenie
terminu p³atnoci wiadczenia celnego oznacza naruszenie podstawowej zasady
wynikaj¹cej z prawa celnego, jak¹ jest zasada równoci i sprawiedliwoci wobec
prawa w stosunku do osób wprowadzaj¹cych lub wyprowadzaj¹cych towary z obszaru celnego.
Podejmuj¹c rozwa¿ania w przedmiocie odsetek za opónienie wiadczenia celnego w prawie celnym, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e regulacja problematyki odsetek nie ma
charakteru kompleksowego. Ustawodawca zaznaczy³ bowiem, ¿e kwestie te czêciowo s¹ przedmiotem regulacji nie tylko prawa celnego, ale równie¿ prawa podatkowego. Charakterystyczn¹ cech¹ zastosowanych rozwi¹zañ jest to, i¿ od nieuiszczonej w terminie kwoty wiadczenia celnego pobierane s¹ odsetki w wysokoci
i wed³ug zasad okrelonych dla pobierania odsetek za zw³okê od nale¿noci podatkowych33, a wiêc wed³ug postanowieñ zawartych w art. 53 i art. 5456 ustawy
 Ordynacja podatkowa34 oraz w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zw³okê oraz op³aty prolongacyjnej,
a tak¿e zakresu informacji, które musz¹ byæ zawarte w rachunkach35.
Na uwagê zas³uguje u¿yty w art. 65 ust. 6 prawa celnego zwrot, i¿ odsetki te
pobiera siê wed³ug zasad okrelonych w odrêbnych przepisach dotycz¹cych pobierania odsetek za zw³okê od nale¿noci podatkowych. Wydaje siê zatem, ¿e stosowanie w praktyce przepisów prawa podatkowego odnosz¹cych siê do uiszczania
odsetek od zaleg³oci celnych musi odbywaæ siê cile wed³ug regu³ rz¹dz¹cych
tymi przepisami. Analiza brzmienia poszczególnych artyku³ów tego¿ prawa pozwala
jednak wnioskowaæ, i¿ czêæ tych norm nie bêdzie mia³a zastosowania w sprawach
prowadzonych przez organy celne, niektóre bêd¹ podlega³y niezbêdnym modyfikacjom, a podstawowe zasady bêd¹ musia³y byæ zachowane, co czyni, ¿e przepisy te
bêd¹ de facto stosowane odpowiednio.

32

Por. A. Nita, Czynnik czasu w prawie podatkowym, [w:] B. Brzeziñski (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruñ 2009, s. 8788; A. Drwi³³o, Problem podatkowego
charakteru ce³ w wietle obowi¹zuj¹cego prawa celnego i podatkowego, [w:] W. Miemiec (red.),
Ksiêga Jubileuszowa Prof. R. Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wroc³aw
2009, s. 125; K. W³odkowski, Zasada powszechnoci c³a i jej ograniczenia w Polsce, Unii Europejskiej
oraz w wybranych krajach Europy Wschodniej, Toruñ 2009, s. 37; A. Nita, Przedawnienie powinnoci
podatnika  zagadnienia dyskusyjne, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Rozstrzygniêcia
organów podatkowych i skarbowych, Bia³ystok 2014, s. 203204.
33 Por. art. 65 ust. 6 prawa celnego.
34 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)
 dalej: o.p.
35 Dz. U. nr 165, poz. 1373 z pón. zm. Nie jest mo¿liwe stosowanie do odsetek za zw³okê zasad
uregulowanych w kodeksie cywilnym, m.in. dlatego, ¿e problematyka ta zosta³a wyczerpuj¹co uregulowana w przepisach celnych (por. wyrok NSA z dnia 9 grudnia 1991 r., sygn. SA/Kr 127/91, niepubl.).
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Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowi¹zku zap³aty odsetek
za opónienie wiadczenia celnego
Zasad¹ jest, ¿e d³ug celny mo¿e powstaæ zarówno w przywozie36, jak i wywozie37 towarów, z tym ¿e w aktualnym stanie prawnym szczegó³owej regulacji podlega wy³¹cznie przywóz towarów ze wzglêdu na odst¹pienie przez prawodawcê unijnego od obowi¹zku ustanowienia taryfy celnej wywozowej. D³ug celny powstaje
z mocy samego prawa z chwil¹ zaistnienia zdarzeñ, z którymi prawo celne wi¹¿e
jego powstanie, a wiêc np. z chwil¹ przyjêcia zg³oszenia celnego w procedurze
dopuszczenia do obrotu.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, terminowe uregulowanie wiadczenia celnego nie powoduje koniecznoci zap³aty odsetek. Natomiast w przypadku, w którym wiadczenie celne nie jest regulowane w ci¹gu 10 dni od dnia powiadomienia o kwocie
wynikaj¹cej z d³ugu celnego, d³u¿nik celny zobowi¹zany jest do zap³aty oprócz
nale¿noci g³ównej równie¿ kwoty odsetek za zw³okê38. Zgodnie z lini¹ orzecznicz¹39, wyros³¹ jeszcze pod rz¹dami ustaw z dnia 28 grudnia 1989 r.  Prawo celne40
oraz z dnia 9 stycznia 1997 r.  Kodeks celny41, które zachowa³y aktualnoæ w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym, ze zw³ok¹ celn¹ mamy do czynienia wtedy, gdy
d³u¿nik celny nie spe³nia wiadczenia w terminie, bez wzglêdu na to, z czyjej winy
kwota nale¿noci nie zosta³a uiszczona w terminie. Dla ustalenia obowi¹zku zap³aty
odsetek nie ma znaczenia przyczyna, z jakiej d³u¿nik nie obliczy³ i nie wp³aci³
nale¿nego wiadczenia celnego w terminie. Z uwagi na samoobliczeniow¹ metodê
powstawania zobowi¹zania celnego obowi¹zek naliczania i pobór odsetek za zw³okê
jest niezale¿ny od tego, z czyjej winy, tj. d³u¿nika celnego czy organu celnego,
powsta³o opónienie. W istotny sposób przepisy art. 53 § 3 o.p. wskazuj¹ kr¹g
podmiotów zobowi¹zanych do naliczenia odsetek za zw³okê. Odsetki za zw³okê
w sprawach celnych w ka¿dym przypadku nalicza d³u¿nik, nastêpca prawny lub
osoba trzecia odpowiadaj¹ca za zap³acenie kwoty wynikaj¹cej z d³ugu celnego, np.
agencja celna dzia³aj¹ca na podstawie upowa¿nienia poredniego.
Analizuj¹c przedmiotowe zagadnienie, zauwa¿yæ nale¿y, ¿e NSA w wyroku
z dnia 17 stycznia 2006 r. zauwa¿y³, i¿ okres naliczania odsetek od kwoty nale¿noci
nieuiszczonych w terminie zosta³ precyzyjnie okrelony w prawie celnym. Pocz¹tkiem okresu naliczenia odsetek za zw³okê jest dzieñ nastêpuj¹cy po dniu up³ywu
terminu p³atnoci nale¿noci celnych i ka¿dy nastêpny dzieñ opónienia powoduje
36

Art. 201205 WKC.
Art. 209211 WKC.
38 Por. art. 65 ust. 3 prawa celnego; art. 65 ust. 1 prawa celnego w zw. z art. 222 ust. 1 lit. a WKC.
39 Por. wyroki NSA z dnia: 23 stycznia 1985 r., sygn. SA/Lu 282/85, LEX nr 36940; 18 maja
1994 r., sygn. SA/Kr 1138/94, CBOSA; 29 kwietnia 1998 r., sygn. I SA/Gd 1510/96, LEX nr 35932;
29 listopada 2006 r., sygn. I FSK 204/06, LEX nr 262109.
40 Tekst jedn.: Dz. U. z 1994 r., nr 71, poz. 312 z pón. zm.
41 Tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., nr 75, poz. 802 z pózn. zm.
37
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wymagalnoæ roszczenia o odsetki za opónienie za okres poprzedzaj¹cy tê datê42.
Ich bieg koñczy siê za w dniu spe³nienia wiadczenia celnego, przy czym dzieñ ten
wlicza siê do okresu, za który ustalana jest ta uboczna nale¿noæ pieniê¿na. Oznacza
to, ¿e na d³u¿niku celnym  od pierwszego dnia zw³oki  ci¹¿¹ odsetki za zw³okê.
Powy¿sze prowadzi do tego, ¿e d³u¿nik celny obowi¹zany jest nie tylko zrekompensowaæ wierzycielowi celnemu poniesiony przez niego uszczerbek finansowy, ale
równie¿ ponieæ sankcjê z tytu³u naruszenia terminu uiszczenia wiadczenia celnego. Zasadne wydaje siê rozwa¿enie postulatu de lege ferenda, aby organy celne
nak³ada³y obowi¹zek zap³aty odsetek tylko w przypadkach, gdy stwierdz¹, i¿ strona
w wyniku przesuniêcia daty powstania d³ugu celnego lub daty zarejestrowania kwoty wynikaj¹cej z tego d³ugu osi¹gnê³a korzyæ finansow¹. Organ celny powinien
w konkretnym przypadku udowodniæ, ¿e d³u¿nik celny w sytuacji przesuniêcia terminu powstania d³ugu celnego uzyska³ w tym okresie oraz z tego powodu korzyæ
finansow¹.
Ustalaj¹c pocz¹tek okresu naliczenia odsetek od kwot nale¿noci nieuiszczonych w terminie, nale¿y pamiêtaæ o zasadzie wyra¿onej w art. 12 § 5 o.p., zgodnie
z któr¹ je¿eli ostatni dzieñ terminu przypada na sobotê lub dzieñ ustawowo wolny
od pracy, za ostatni dzieñ terminu uwa¿a siê nastêpny dzieñ po dniu lub dniach
wolnych od pracy. Przesuniêcie terminu p³atnoci kwoty wiadczenia celnego powoduje, ¿e odsetki od kwoty wiadczenia celnego nieuiszczonego w terminie mog¹ byæ
naliczane dopiero od dnia nastêpuj¹cego po dniu, na który termin p³atnoci wiadczenia celnego zosta³ przesuniêty.
Odsetki za zw³okê powinny zostaæ wp³acone na rachunek bankowy lub do kasy
w³aciwego organu celnego (dyrektora izby celnej) bez odrêbnego wezwania43.
D³u¿nik celny nie ma mo¿liwoci zmiany wysokoci, miejsca oraz terminu uiszczenia wiadczenia celnego. Nie ma tu ¿adnego znaczenia równie¿ tryb uiszczenia c³a
ani czy przepisy prawa celnego nakazuj¹ jednorazow¹, czy te¿ rataln¹ zap³atê wiadczenia celnego. W tym miejscu podnieæ nale¿y, ¿e odsetki s¹ naliczane za zw³okê
w zap³acie zarówno kwoty ca³ego wiadczenia, jak i w przypadku roz³o¿enia na raty.
Sytuacja ta sprawia w praktyce spore problemy d³u¿nikom celnym, jak te¿ organom
celnym. Je¿eli dokonana wp³ata nie pokry³a ca³ej kwoty nale¿noci wraz z odsetkami za zw³okê, wp³atê tê zalicza siê proporcjonalnie na poczet tej kwoty oraz kwoty
odsetek za zw³okê w stosunku, w jakim w dniu wp³aty pozostaje kwota nale¿noci
do kwoty odsetek za zw³okê44.
O wykorzystaniu odsetek za zw³okê jako rodka dyscyplinuj¹cego d³u¿ników
celnych wiadczy ich wysokoæ. Zgodnie z art. 56 § 1 o.p. wynosi ona 200%
42

Zob. wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. II FSK 208/05, Monitor Podatkowy 2006,
nr 2, s. 3.
43 Por. B. Brzeziñski, M. Kalinowski, A. Olesiñska, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowi¹zania podatkowe, Toruñ 2009, s. 195.
44 Por. orzeczenia WSA we Wroc³awiu z dnia 9 wrzenia 2008 r., sygn. I SA/Wr 34/08, LEX nr
523934; sygn. I SA/Wr 35/08, LEX nr 518987; sygn. I SA/Wr 36/08, CBOSA.
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podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie
z przepisami o Narodowym Banku Polskim i ulega zmianie wraz ze zmian¹ stopy
oprocentowania tego kredytu. Wi¹zanie odsetek ze stawkami kredytu lombardowego
nale¿y uznaæ za s³uszne rozwi¹zanie. Popieraj¹c to stanowisko, wskazaæ mo¿na jako
argument, ¿e nieuiszczenie wiadczenia celnego jest swego rodzaju kredytowaniem
siê d³u¿nika celnego z publicznych rodków pieniê¿nych. Pozwala to równoczenie
do dostosowania wysokoci odsetek za opónienie wiadczenia celnego do poziomu
inflacji, który wp³ywa na stopê kredytu lombardowego. Ka¿dorazowe obni¿enie lub
podwy¿szenie stopy oprocentowania kredytu lombardowego powoduje, ¿e w tym
samym stopniu ulega obni¿eniu lub podwy¿szeniu stawka odsetek za zw³okê
 poczynaj¹c od dnia, w którym stopa ta uleg³a zmianie.
Odsetki w zwi¹zku z nieterminowym uiszczeniem nale¿noci celnych powstaj¹
z mocy samego prawa  niezale¿nie od tego, czy organ celny, d³u¿nik celny wiedz¹
o powstaniu zaleg³oci, a w konsekwencji o istnieniu odsetek. Obowi¹zek uiszczenia odsetek powstaje niezale¿nie od tego, z czyjej winy powsta³a zaleg³oæ. Wysokoæ odsetek jest bowiem zale¿na od wysokoci wiadczenia celnego, a te staj¹ siê
wymagalne okresowo, w tym przypadku z up³ywem ka¿dego kolejnego dnia opónienia. W zwi¹zku z tym roszczenie o zap³atê odsetek przedawnia siê osobno za
ka¿dy dzieñ opónienia nale¿noci celnych. Przes³anki wymiaru odsetek zwi¹zane
s¹ z przesuniêciem daty powstania d³ugu celnego w czasie b¹d przesuniêciem daty
zarejestrowania kwoty d³ugu, jak równie¿ z uzyskaniem korzyci finansowych przez
d³u¿nika celnego. Przes³anki te powinny zostaæ spe³nione ³¹cznie, a na organach
celnych spoczywa wykazanie zwi¹zku przyczynowo-skutkowego pomiêdzy tymi
dwoma skutkami.

Odstêpstwa od zasady naliczania odsetek
Odsetki, co zosta³o ju¿ podniesione, s¹ automatycznym nastêpstwem nieuiszczenia w terminie kwoty wynikaj¹cej ze wiadczenia celnego. Regu³¹ jest, ¿e s¹ one
naliczane bez wzglêdu na okolicznoci zwi¹zane z powstaniem zw³oki i wolê stron
stosunku prawnocelnego. Podmioty, na których ci¹¿y obowi¹zek naliczania odsetek,
s¹ zobowi¹zane je uwzglêdniaæ.
Przepisy Wspólnotowego Prawa Celnego przewiduj¹ wyj¹tki od zasady naliczania odsetek od wiadczenia celnego. I tak, organy celne mog¹ odst¹piæ od pobrania
odsetek za zw³okê w nastêpuj¹cych przypadkach45:
1) je¿eli mog³oby to, ze wzglêdu na sytuacje d³u¿nika, spowodowaæ powa¿ne
trudnoci natury gospodarczej lub spo³ecznej;
2) je¿eli ich kwota nie jest wy¿sza od kwoty okrelonej zgodnie z procedur¹
Komitetu Celnego, o którym mowa w art. 247a ust. 1 WKC lub
45

Por. art. 232 ust. 2 WKC.
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3) je¿eli uiszczenie nale¿noci nast¹pi w ci¹gu piêciu dni od up³ywu terminu
p³atnoci.
Ewentualne rozstrzygniêcie w tej sprawie nale¿eæ bêdzie do naczelnika urzêdu
celnego46. Wydaje siê, i¿ decydowaæ powinien o tym jednak dyrektor izby celnej,
albowiem ten organ jest wierzycielem wiadczenia celnego i w tym organie umiejscowione s¹ komórki finansowe. Ustawodawca nie przypisa³ jednak mu takiej kompetencji zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt 1 prawa celnego.
Jednak¿e nale¿y zwróciæ uwagê na u¿ycie przez prawodawcê unijnego zwrotu
mog¹ odst¹piæ, co wywo³uje w¹tpliwoci w postaci dania organowi celnemu wyboru, czy d³u¿nika celnego nale¿y zwolniæ z obowi¹zku uiszczania odsetek od kwot
nale¿noci nieuiszczonych w terminie, czy te¿ nie. Uwzglêdniaj¹c treæ dotychczasowych ustaleñ w kontekcie zasygnalizowanego wp³ywu na decyzjê o odst¹pieniu
od pobrania odsetek za zw³okê, przyj¹æ nale¿y, i¿ rodziæ to mo¿e w praktyce w¹tpliwoci dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, z uwagi na nieostroæ omawianych przes³anek brakuje jednoznacznoci w ustaleniu ich treci, a tym samym pewnoci w ocenie, czy i w jakim zakresie zosta³y one spe³nione. Po drugie, brzmienie przepisów
WKC nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy badanie faktu wyst¹pienia
przes³anek rozporz¹dzenia unijnego jest nieodzowne w ka¿dym przypadku odst¹pienia od pobrania odsetek za zw³okê od kwot nale¿noci nieuiszczonych w terminie.
Zdaniem autora z uwagi na fakt, ¿e mog¹ odst¹piæ jest zwrotem normatywnie
niezdefiniowanym, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e ustalenie znaczenia tego pojêcia zawsze
powinno byæ po³¹czone z ocen¹ stanu faktycznego sprawy, w której wydawane jest
konkretne rozstrzygniêcie.
Maj¹c na uwadze podjête wczeniej rozwa¿ania, nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê, ¿e przepisy ordynacji podatkowej, pe³ni¹cej funkcjê lex specialis wobec prawa
celnego, równie¿ przewiduj¹ przypadki i okresy, za które nie nalicza siê odsetek za
zw³okê, pomimo ¿e mieszcz¹ siê one pomiêdzy zdarzeniami powoduj¹cymi rozpoczêcie i zakoñczenie okresu, za który odsetki te s¹ naliczane47. Odsetek za zw³okê
nie nalicza w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) za okres zabezpieczenia od zabezpieczonej kwoty zobowi¹zania, je¿eli objête zabezpieczeniem rodki pieniê¿ne, w tym kwoty uzyskane ze sprzeda¿y objêtych
zabezpieczeniem rzeczy lub praw, zosta³y zaliczone na poczet nale¿noci;
2) za okres od dnia nastêpnego po up³ywie terminu, w jakim organ I instancji
powinien przekazaæ odwo³anie organowi odwo³awczemu, do dnia otrzymania odwo³ania przez organ odwo³awczy;
3) za okres od dnia nastêpnego po up³ywie terminu, jaki organ II instancji ma
na rozpatrzenie odwo³ania, do dnia dorêczenia decyzji organu odwo³awczego, je¿eli
decyzja organu odwo³awczego nie zosta³a wydana w terminie;
46
47

Art. 69 ust. 1 prawa celnego.
Art. 54 o.p.
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4) w przypadku zawieszenia postêpowania z urzêdu  od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postêpowania do dnia dorêczenia postanowienia o podjêciu
zawieszonego postêpowania;
5) je¿eli wysokoæ odsetek nie przekracza³aby trzykrotnoci wartoci op³aty
pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r.  Prawo pocztowe48 za traktowanie przesy³ki listowej jako przesy³ki poleconej;
6) za okres od dnia wszczêcia kontroli celnej do dnia dorêczenia decyzji
w sprawie, która by³a przedmiotem tej kontroli, je¿eli postêpowanie w sprawie
celnej nie zosta³o wszczête w terminie 3 miesiêcy od dnia zakoñczenia kontroli;
7) za okres od dnia nastêpnego po up³ywie trzech lat od dnia z³o¿enia zg³oszenia celnego od zaleg³oci zwi¹zanych z pope³nionymi w deklaracji b³êdami rachunkowymi lub oczywistymi omy³kami, je¿eli w tym okresie nie zosta³y one ujawnione
przez organ celny;
8) ponadto nie nalicza siê odsetek za zw³okê w zakresie przewidzianym
w odrêbnych przepisach.
W interesie d³u¿nika celnego le¿y jak najszybsze zap³acenie wiadczenia celnego i obci¹¿aj¹cych go odsetek, które s¹ z mocy prawa naliczane za ka¿dy dzieñ
zw³oki. Organ celny nie jest zobowi¹zany do ponaglania d³u¿nika celnego w formie
wezwania do zap³aty zaleg³oci i odsetek za zw³okê, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy
egzekucja tych nale¿noci mo¿e byæ przeprowadzona na podstawie zg³oszenia celnego, co stanowi podstawê wystawienia tytu³u wykonawczego. Wówczas organ celny jest zobowi¹zany  przed wszczêciem postêpowania egzekucyjnego  przes³aæ
zobowi¹zanemu pisemne upomnienie. Z upomnienia takiego wynika wezwanie do
zap³acenia zaleg³oci z odsetkami, z zagro¿eniem skierowania sprawy na drogê
postêpowania egzekucyjnego49.

Konkluzje
Podsumowuj¹c problematykê odsetek za opónienie wiadczenia celnego, mo¿na j¹ z ca³¹ pewnoci¹ okreliæ jako zagadnienie niezmiernie interesuj¹ce oraz obszerny i istotny problem badawczy.
Instytucja odsetek celnych jest instrumentem wykorzystywanym przez prawodawcê unijnego w celu zwalczania negatywnego zjawiska gospodarczego, jakim jest
zw³oka w p³atnociach wiadczenia celnego. Ze zw³ok¹ celn¹ mamy do czynienia
wtedy, gdy d³u¿nik celny nie spe³nia wiadczenia w terminie. Opónienie w uiszczeniu wiadczenia celnego oznacza, ¿e potencjalne korzyci z kapita³u uzyska³ nie
48

Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z pón. zm.
Por. art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z pón. zm.).
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wierzyciel, ale d³u¿nik celny w³adaj¹cy rodkami pieniê¿nymi w czasie, gdy by³y
ju¿ one nale¿ne wierzycielowi celnemu. Konsekwencj¹ pozostawania d³u¿nika celnego w zw³oce jest prawo wierzyciela celnego do ¿¹dania spe³nienia tego wiadczenia oraz nale¿nych z tego tytu³u odsetek za zw³okê.
Analiza powo³anych przepisów prowadzi do wniosku, i¿ w zakresie unormowanym w art. 65 ust. 3 prawa celnego obowi¹zek zap³aty odsetek od kwot nale¿noci
nieuiszczonych w terminie wynika wprost z przepisu prawa i wobec tego samoobliczenie ich wysokoci przez d³u¿nika nie musi byæ poprzedzone wydaniem decyzji
zobowi¹zuj¹cej. Co do zasady zobowi¹zanie do zap³aty odsetek od kwot nale¿noci
nieuiszczonych w terminie, tak samo jak wiadczenie celne, ma charakter osobisty
i nie jest mo¿liwe przeniesienie obowi¹zku uiszczenia tych nale¿noci na inne podmioty w drodze umowy. Jednak¿e w wyj¹tkowych sytuacjach, w których przepisy
prawa celnego zezwalaj¹ na obci¹¿enie tymi obowi¹zkami innych podmiotów, konsekwentnie przenoszony jest równie¿ obowi¹zek zap³aty odsetek za zw³okê. Wykonanie tego zobowi¹zania mo¿e nastêpowaæ albo poprzez pojedyncze (niepowtarzaj¹ce siê) zachowanie d³u¿nika (np. zap³ata kwoty wynikaj¹cej ze wiadczenia
celnego), albo poprzez powtarzaj¹cy siê obowi¹zek wiadczenia (np. zap³ata kwoty
wynikaj¹cej ze wiadczenia celnego w ratach).
Odsetki powstaj¹ tylko wtedy, gdy istnieje zobowi¹zanie g³ówne, które sta³o siê
wymagalne, dziel¹c w ten sposób los zobowi¹zania g³ównego, przez niezap³acenie
którego powsta³y. Odsetki pobierane na gruncie prawa celnego nie maj¹ samodzielnego charakteru, lecz pe³ni¹ funkcjê akcesyjn¹ (uboczn¹) w stosunku do wiadczenia celnego.
W ramach stosunku celnoprawnego odsetki pe³ni¹ rolê wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapita³u, kary, sankcji, jak równie¿ spe³niaj¹ funkcjê kompensacyjn¹ i wp³ywaj¹ dyscyplinuj¹co na d³u¿nika celnego oraz kszta³tuj¹ sprawiedliwe
obci¹¿enie celne. Stanowi¹ swoiste odszkodowanie za to, ¿e wierzyciel celny otrzyma swoj¹ kwotê nieterminowo. S¹ równie¿ instrumentem transferu korzyci bezpodstawnie uzyskanych przez opóniaj¹cego siê d³u¿nika w postaci posiadania mo¿liwoci eksploatowania cudzego kapita³u. Maj¹c zreszt¹ na wzglêdzie ich wysokoæ
ustawow¹, trudno nie dostrzec, ¿e to najlepsza lokata posiadanego kapita³u dla
wierzyciela celnego. Odsetki te nale¿¹ siê mimo braku szkody po stronie wierzyciela
 st¹d nie w ka¿dym wypadku spe³niaj¹ funkcjê odszkodowawcz¹, natomiast zawsze mo¿na orzec, ¿e sama ewentualna mo¿liwoæ korzystania z cudzego pieni¹dza
stanowi korzyæ po stronie opóniaj¹cego siê d³u¿nika. Rozmiar tej korzyci zosta³
przez ustawodawcê arbitralnie ustalony na poziomie odsetek ustawowych.
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Summary
Interest for delay of customs benefits
Key words: duty, provision of customs, customs interest.

Interest on late payments are the result of arrears on account of non-payment by
the debtor within the amount of the benefit due customs. They serve compensate for
the loss of income to the beneficiary who did not make it into the budget within the
statutory period. Their height indicates, however, that they serve only compensation
function. Significantly exceed the amount of interest on bank loans, which indicates
that also function as a kind of punishment used in connection with the delay in the
payment of customs benefits. Applying largely prevents timely payment of a percentage of the customs services. The need to pay interest in case of delay in payment
undoubtedly motivates the entity responsible for the timely payment of benefits
imposed on them.
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Uniwersalizm instytucji bezpodstawnego wzbogacenia
a nienale¿ne wiadczenie na rzecz organu podatkowego
1. Prawo cywilne i prawo podatkowe
We wspó³czesnej nauce prawa szczególnie wa¿ne jest wzmocnienie mylenia
prawniczego poprzez spojrzenie na okrelone zagadnienie nie tylko w obrêbie jednego aktu bezporednio reguluj¹cego dan¹ kwestiê czy chocia¿by wy³¹cznie w obrêbie jednej ga³êzi prawa, ale przede wszystkim zastosowanie rozleg³ej wiedzy i dokonanie interpretacji wykraczaj¹cej poza prawo normuj¹ce dan¹ problematykê1. Pod
tym wzglêdem szczególnie widoczne i nieodzowne s¹ wzajemne relacje prawa podatkowego i prawa cywilnego. Zachodz¹ one na wielu p³aszczyznach, a wynikaj¹ ze
zwi¹zku tych ga³êzi prawa z gospodark¹ oraz rozmaitymi jej przejawami.
Prawo cywilne stanowi punkt wyjcia dla regulacji podatkowych, jako ¿e wprowadza podstawowe definicje, normy, a zw³aszcza dostarcza faktów (poprzez czynnoci prawne), podlegaj¹cych opodatkowaniu. Chocia¿ normy wskazanych ga³êzi
prawa oraz chronione przez nie wartoci s¹ ró¿ne, to zjawiska gospodarcze stanowi¹ce przedmiot regulacji prawa podatkowego wynikaj¹ ze sfery obrotu cywilnoprawnego, a ich ramy organizacyjne i instrumenty kszta³towane s¹ normami prawa
cywilnego2. Niejednokrotnie przy interpretacji instytucji prawa podatkowego oraz
na jego potrzeby konieczne jest siêgniêcie do regulacji cywilnoprawnych, a niekiedy
przeniesienie rozwa¿añ na grunt prawa cywilnego3.
Powy¿sze wprowadzenie s³u¿yæ ma przywo³aniu konkretnego problemu, a mianowicie sytuacji, gdy prawo cywilne przewiduje konstrukcje, które powoduj¹ wy³¹1

J. Jab³oñska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2002, s. 82 i n.
M. Gutowski, Niewa¿noæ czynnoci prawnej, Warszawa 2008, s. 293; A. Hanusz, Zasada
autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w wietle prawa podatkowego, Pañstwo i Prawo
1998, nr 12, s. 51.
3 M. Pyziak-Szafnicka, W. Nykiel, Kilka uwag w sprawie nieodp³atnych wiadczeñ stanowi¹cych
przychody na gruncie przepisów dotycz¹cych podatków dochodowych, [w:] Ksiêga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 357.
2
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czenie obowi¹zku podatkowego. Wskazaæ nale¿y m.in. wadliwe czynnoci prawne,
które ustawodawca sankcjonuje niewa¿noci¹ bezwzglêdn¹. Bêd¹ to przede wszystkim: czynnoci prawne sprzeczne z ustaw¹ albo maj¹ce na celu obejcie ustawy
(art. 58 k.c.), owiadczenie woli z³o¿one w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome albo
swobodne powziêcie decyzji i wyra¿enie woli (art. 82 k.c.) oraz z³o¿one dla pozoru
(art. 83 k.c.), czynnoæ prawna dokonana bez zachowania formy aktu notarialnego
pod rygorem niewa¿noci (art. 73 § 1 i 2 k.c.), czynnoæ prawna dokonana przez
osobê fizyczn¹ niemaj¹c¹ zdolnoci do czynnoci prawnych (art. 14 § 1 k.c.). Na
skutek wprowadzonej przez ustawodawcê sankcji niewa¿noci czynnoæ prawna jest
bezskuteczna z mocy samego prawa (ipso iure, tzn. nie musz¹ zachodziæ dalsze
zdarzenia, jak np. dodatkowe owiadczenia stron), a jej skutki s¹ wy³¹czone od
chwili jej dokonania (ab initio). Poniewa¿ ród³em obowi¹zku podatkowego jest
dokonanie czynnoci prawnej, a nie jej skutki gospodarcze (osi¹gniêcie celu)4, to
konsekwencje cywilnoprawnej sankcji niewa¿noci prze³o¿¹ siê na obszar prawa
podatkowego. W szczególnoci w nastêpstwie niewa¿noci czynnoci prawnej obowi¹zek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych nie
powstanie, a podatek, który strona uici³a na rzecz organu podatkowego, stanie siê
 jako nadp³ata  nienale¿ny (art. 72 i n. Ordynacji podatkowej5).
Zasadne wydaje siê podjêcie rozwa¿añ, czy wzglêdem nadp³aty mog¹ znaleæ
zastosowanie przepisy prawa cywilnego reguluj¹ce kwestiê bezpodstawnego wzbogacenia. Poniewa¿ ujêcie cywilistyczne instytucji nadp³aty znalaz³o wielu zwolenników, a jednoczenie spotka³o siê z szerok¹ krytyk¹, podjête zagadnienie stanowi kwestiê aktualn¹ i dyskusyjn¹. W opracowaniu zwrócono tak¿e uwagê na przypadki, gdy
wiadczenie na rachunek organu podatkowego nie tylko nie stanowi wype³nienia obowi¹zku podatkowego, ale tak¿e nie jest nadp³at¹ w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

2. Nadp³ata podatku
2.1. Instytucja nadp³aty w Ordynacji podatkowej
Zgodnie z przepisem art. 6 o.p. podatek jest publicznoprawnym, nieodp³atnym,
przymusowym oraz bezzwrotnym wiadczeniem pieniê¿nym na rzecz Skarbu Pañstwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikaj¹cym z ustawy podatkowej. Szczególny nacisk nale¿y po³o¿yæ na ostatni cz³on przytoczonej definicji, a mianowicie,
4 A. Goettel, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych, [w:] M. Goettel, M. Lemonnier (red.),
Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Warszawa 2011, s. 247.
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926)  dalej o.p.;
A. Sobiech, Ograniczenia swobody ustalania ceny, [w:] B. Gnela (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010, s. 543; K. Radzikowski, Skutki wadliwoci czynnoci cywilnoprawnej w wietle ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny 2008, nr 1, s. 139; podobnie (wzglêdem art. 24 a § 2 o.p.) M. Kalinowski, Wyk³adnia owiadczeñ woli oraz ich pozornoæ w prawie podatkowym, Przegl¹d Podatkowy
2003, nr 1, s. 47 i n.
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¿e podatek musi wyranie wynikaæ z ustawy. Dla jego podkrelenia warto wskazaæ
art. 84 Konstytucji RP, który stanowi, i¿ ka¿dy jest obowi¹zany do ponoszenia
ciê¿arów i wiadczeñ publicznych, w tym podatków, okrelonych w ustawie. Jednoznacznie nale¿y stwierdziæ, ¿e podatnik jest zobowi¹zany do uiszczania skonkretyzowanego co do terminu, miejsca oraz wysokoci wiadczenia pieniê¿nego6. Kwota podatku powinna byæ poprawnie obliczona, nie ni¿sza ni¿ wynikaj¹ca z ustawy
(zaleg³oæ podatkowa), ale tak¿e nie wy¿sza (nadp³ata podatku)7.
Istota nadp³aty sprowadza siê do tego, ¿e podatnik p³aci, choæ nie musi tego
robiæ (nie istnieje obowi¹zek podatkowy, wiadczenie podatkowe w wietle obowi¹zuj¹cego prawa nie powinno w ogóle powstaæ, wiadczenie jest nienale¿ne), albo
p³aci za du¿o (kwota podatku zap³aconego przewy¿sza kwotê nale¿n¹, wiadczenie
nadp³acone). Z nadp³at¹ mamy do czynienia, gdy wiadczenie podatnika dokonane
na rzecz wierzyciela podatkowego przewy¿sza to, czego wymaga od niego przepis
prawa (nadwy¿ka ponad obowi¹zkowe)8. Innymi s³owy, nadp³ata stanowi dokonane
b³êdnie (jako zap³ata podatku) wiadczenie nienale¿ne9. Podatnik jest zobowi¹zany
do zap³aty podatku w wysokoci wynikaj¹cej z przepisów prawa, co uzasadnia
zwrot nadp³aty albo kwoty zap³aconej bez podstawy ustawowej10. Na marginesie
nale¿y zaznaczyæ, ¿e zwrotu nadp³aty podatku nie nale¿y uto¿samiaæ z instytucj¹
zwrotu podatku (art. 11 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych)11.
Nadp³ata nie jest podatkiem, gdy¿ nie mieci siê w jego definicji. Nie jest wiadczeniem ani przymusowym, ani bezzwrotnym. Chocia¿ dzia³anie podmiotów, które
potencjalnie mog¹ dokonaæ nadp³aty, tj. podatnika, p³atnika, inkasenta, osoby trzeciej
lub spadkobiercy, o których stanowi¹ przepisy Ordynacji podatkowej, oparte jest na
podatkowoprawnej podstawie i wynika z szeroko pojêtego stosunku podatkowoprawnego12, to powsta³y na skutek b³êdu stan faktyczny wykracza poza zakres wiadczenia
podatkowego, w zwi¹zku z czym mo¿na kwestionowaæ, czy nadp³ata, a w zasadzie
powsta³e z tytu³u nadp³aty zobowi¹zanie, jest objête zobowi¹zaniem podatkowym13.
6

L. Ciesielski, Nadp³ata podatku pobranego przez p³atnika, Radca Prawny 2006, nr 1, s. 74.
W. Nykiel, Prawo do zap³aty podatku w wysokoci wynikaj¹cej z przepisów prawa, Prawo
i Podatki, styczeñ 2008, s. 1.
8 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2013 r., I SA/Kr
334/13, LEX nr 1316439; wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja
2013 r., I GSK 385/12, LEX nr 1329324.
9 M. Pop³awski, [w:] System Prawa Finansowego, t. III: Prawo daninowego, L. Etel (red.),
Warszawa 2010, s. 624.
10 Ibidem.
11 Ustawa z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. nr 101,
poz. 649 ze zm.)  dalej u.p.c.c. Szerzej: A. Goettel, op. cit. s. 249 i cyt. tam literatura.
12 B. Gruszczyñski, [w:], S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek
(red.), Ordynacja podatkowa  komentarz, Warszawa 2005, s. 419; M. Pop³awski, Nadp³ata i zwrot
podatku. Zagadnienie wspólne dotycz¹ce realizacji uprawnieñ podatkowych, Warszawa 2014, s. 139.
13 M. Kalinowski, Nadp³ata w wietle przepisów Ordynacji podatkowej, [w:] Ksiêga pami¹tkowa
ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Toruñ 1998, s. 76 i n.; uchwa³a SN z dnia 21 marca 1996 r., III AZP
39/95, OSNP 1996, nr 19, poz. 208.
7
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Ustawodawca nie sformu³owa³ legalnej definicji nadp³aty, ograniczaj¹c siê do
formy wyliczenia zakresu jej pojêcia w przepisie art. 72 o.p.14 Wskazuje siê, ¿e owe
wyliczenie nie ma charakteru zupe³nego, gdy¿ nie obejmuje wszystkich przypadków,
które powinny byæ w nim zawarte (m.in. przepis art. 75 § 2 i art. 73 § 1 pkt 4 o.p.)15.
Ponadto nale¿y liczyæ siê z sytuacjami nadp³acenia podatku nie wymienionymi
w przepisach Ordynacji podatkowej.
2.2. Charakter prawny nadp³aty
W literaturze przedmiotu sporna jest kwestia charakteru prawnego nadp³aty.
Wyró¿nia siê dwa stanowiska, a mianowicie ujêcie podatkowoprawne, stanowi¹ce,
¿e nadp³ata podatku jako wiadczenie przewy¿szaj¹ce sumê obci¹¿eñ finansowych
podatnika regulowane jest wyczerpuj¹co przepisami prawa podatkowego oraz ujêcie
cywilistyczne, traktuj¹ce nadp³atê jako nienale¿ne wiadczenie w rozumieniu prawa
cywilnego (art. 410 k.c.)16. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na brak zgodnoci
w kwestii zastosowania do powsta³ej nadp³aty podatku przepisów k.c., a dok³adnie
roszczenia o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 k.c. i n.). Jako argumenty
przemawiaj¹ce za odrzuceniem koncepcji cywilnoprawnego charakteru nadp³aty,
a w zwi¹zku z tym oparcia roszczenia o jej zwrot na przepisach prawa cywilnego,
wskazuje siê przepis art. 1 k.c. stanowi¹cy, ¿e kodeks cywilny znajduje zastosowanie wy³¹cznie do stosunków cywilnoprawnych, a takimi nie s¹ przep³ywy pieniê¿ne
dokonywane z powo³aniem siê na podatkow¹ podstawê prawn¹17. Ponadto spojrzeniu cywilistycznemu zarzuca siê nieuwzglêdnianie podstawowych ró¿nic pomiêdzy
instytucj¹ zobowi¹zania w prawie cywilnym a podatkowym18.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stosunek prawnopodatkowy powstaje z mocy ustawy19, co
oznacza, ¿e strony nie maj¹ wp³ywu na jego kszta³t (wysokoæ, termin, miejsce
wiadczenia), w tym na jego istnienie. O stosunku prawnopodatkowym decyduje
powstanie podatkowego stanu faktycznego, tj. takiego, z którym ustawa ³¹czy obowi¹zek uiszczenia kwoty podatku, co w konkretnej sytuacji rodzi zobowi¹zanie
14 W myl przywo³anego przepisu za nadp³atê uwa¿a siê kwotê: 1) nadp³aconego lub nienale¿nie
zap³aconego podatku; 2) podatku pobran¹ przez p³atnika nienale¿nie lub w wysokoci wiêkszej od
nale¿nej; 3) zobowi¹zania zap³aconego przez p³atnika lub inkasenta, je¿eli w decyzji, o której mowa
w art. 30 § 4, okrelono je nienale¿nie lub w wysokoci wiêkszej od nale¿nej; 4) zobowi¹zania zap³aconego przez osobê trzeci¹ lub spadkobiercê, je¿eli w decyzji o ich odpowiedzialnoci podatkowej lub
decyzji ustalaj¹cej wysokoæ zobowi¹zania podatkowego spadkodawcy okrelono je nienale¿nie lub
w wysokoci wiêkszej od nale¿nej. Z nadp³at¹ zrówna³ ustawodawca równie¿ czêæ wp³aty, która
zosta³a zaliczona na poczet odsetek za zw³okê w przypadku wp³aty dotycz¹cej zaleg³oci podatkowej.
15 Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., P 45/09, OTK-A 2010,
nr 9, poz. 125.
16 Uchwa³a SN z dnia 21 marca 1996 r., III AZP 39/95, OSNP 1996, nr 19, poz. 208.
17 A. Huchla, [w:], C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla (red.), Ustawa ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003, s. 266.
18 L. Ciesielski, op. cit., s. 75.
19 A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznañ 1998, s. 227 i n.
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podatkowe. W przypadku, gdy podatek siê nie nale¿y, zobowi¹zanie podatkowe nie
mo¿e powstaæ20. Nadp³ata nie jest objêta obowi¹zkiem jej uiszczenia (brak podstawy do jej wiadczenia), nie jest podatkiem. Stan faktyczny wype³niaj¹cy przes³anki
nadp³aty wykracza poza stricte podatkowoprawny stosunek. Je¿eli podatnik, bêd¹c
w b³êdnym przekonaniu, ¿e podatek siê nale¿y, zap³aci Skarbowi Pañstwa lub jednostce samorz¹du terytorialnego okrelone kwoty, to w tak powsta³ym stosunku prawnym brakuje uzasadnienia dla istnienia charakterystycznych dla stosunków administracyjnych dzia³añ w³adczych pañstwa. Przedstawiony tok rozumowania pozwala
przyj¹æ, ¿e w sytuacji powsta³ej nadp³aty strony pozostaj¹ wzglêdem siebie w pozycji partnerów równorzêdnych, co jest charakterystyczne dla stosunków cywilnoprawnych (brak prawnego podporz¹dkowania jednej strony drugiej)21. Z drugiej
strony jednak ustawodawca w pewnym sensie stosuje wzglêdem podmiotu uprawnionego do otrzymania zwrotu nadp³aty regulacje o charakterze w³adczym. Przede
wszystkim dokonuje tego poprzez narzucenie przepisem art. 76 o.p. losów nadp³aty,
a mianowicie jej zaliczenie na poczet zaleg³ych oraz bie¿¹cych zobowi¹zañ podatkowych. Metoda regulacji stosunku powsta³ego w zwi¹zku z nadp³at¹ nie jest zatem
jednoznaczna. Na tej podstawie nie mo¿na rozstrzygn¹æ kwestii charakteru prawnego nadp³aty.
Jak zauwa¿ono, definiuj¹c pojêcie nadp³aty, wykracza ona poza zakres wiadczenia podatkowego, jednak nie mo¿e byæ uznana za wiadczenie bêd¹ce przedmiotem zobowi¹zania cywilnoprawnego. Jako kryterium odró¿nienia wiadczenia cywilnoprawnego22 od wiadczeñ zwi¹zanych ze stosunkami prawnymi wynikaj¹cymi
z innych ga³êzi prawa (wiadczenie emerytalne czy wiadczenie podatkowe) wskazuje siê cel dzia³ania wiadcz¹cego przede wszystkim, czy jest nim realizacja zobowi¹zania cywilnoprawnego23. Podatnik dokonuj¹cy nadp³aty kieruje siê, aczkolwiek
b³êdnie, zamiarem wype³nienia obowi¹zku podatkowego. Nale¿y podkreliæ, ¿e
podstawa (ród³o) nadp³aty musi mieæ podatkowoprawne pod³o¿e, poniewa¿ powstaje jako b³êdne wype³nienie obowi¹zku podatkowego. Zobowi¹zanie z ca³¹ pewnoci¹ nie ma ród³a w zgodzie stron stosunku, a ponadto stosunek zobowi¹zaniowy
20

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2001 r., II CKN 33/99, LEX nr 52340.
ród³em stosunku cywilnoprawnego (zobowi¹zania) jest zasadniczo zdarzenie cywilnoprawne,
tj. w szczególnoci czynnoci prawne, orzeczenia s¹dowe o charakterze konstytutywnym, akty administracyjne, ale tak¿e inne dzia³ania, z którymi norma prawna ³¹czy okrelony skutek prawny niezale¿nie
od tego, czy wola osoby dzia³aj¹cej by³a skierowana na jego wywo³anie (bezpodstawne wzbogacenie,
czyn niedozwolony).
22 Przepis art. 353 k.c. stanowi, ¿e zobowi¹zanie polega na uprawnieniu wierzyciela do ¿¹dania
od d³u¿nika wiadczenia oraz skorelowanym obowi¹zku d³u¿nika spe³nienia wiadczenia. Przedmiotem
zobowi¹zania jest wiadczenie, rozumiane jako zachowanie siê d³u¿nika zgodne z treci¹ zobowi¹zania
i czyni¹ce zadoæ interesom wierzyciela. Przyjmuje ono z regu³y postaæ dzia³ania lub powstrzymania siê
od dzia³ania (zaniechanie) i polega na przysporzeniu dokonanym w maj¹tku innej osoby, np. w postaci
zap³aty pieniê¿nej, przeniesienia w³asnoci rzeczy lub prawa czy dokonania us³ugi. Zob. Z. Radwañski,
A. Olejniczak, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, Warszawa 2005, s. 39 i n.
23 M. lifirczyk, Nadp³ata podatku, Kraków 2005, s. 231.
21
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powstaje z udzia³em pañstwa, co w przypadku stosunków zobowi¹zaniowych prawa
cywilnego stanowi wyj¹tek24.
Za przyznaniem zobowi¹zaniu z tytu³u nadp³aty statusu szczególnego stosunku
prawnopodatkowego opowiedzia³ siê Maciej lifirczyk. Swoje stanowisko argumentuje on stwierdzeniem, ¿e zobowi¹zanie z tytu³u nadp³aty podatku przede wszystkim
spe³nia funkcjê komplementarn¹ wobec stosunków prawnych zobowi¹zania podatkowego, bowiem m.in. s³u¿y usuwaniu skutków nieuzasadnionych prawnie przesuniêæ maj¹tkowych, które przybra³y postaæ wiadczenia podatkowego. Ponadto
M. lifirczyk wskazuje na cis³y zwi¹zek zobowi¹zania z tytu³u nadp³aty ze stosunkami zobowi¹zania podatkowego, w szczególnoci na potrzebê formu³owania elementów podmiotowych nadp³aty w sposób odpowiadaj¹cy elementom podmiotowym stosunku prawnego zobowi¹zania podatkowego. W zwi¹zku z tym posiadanie
zdolnoci cywilnoprawnej nie decyduje o przypisaniu jednostce podmiotowoci
prawnopodatkowej, a zatem nie mo¿na mówiæ o stosunku cywilnoprawnym, gdy
jego stronami mog¹ byæ jednostki nieposiadaj¹ce zdolnoci prawnej25.
W ujêciu prawnopodatkowym nadp³aty podatku podkrela siê, ¿e instytucja ta
jest wyczerpuj¹co regulowana przepisami prawa podatkowego. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, ¿e regulacja nadp³aty w Ordynacji podatkowej ma charakter zupe³ny,
tzn. w ustawie zawarte s¹ szczególne regulacje dotycz¹ce nadp³aty, takie jak: zaliczenie nadp³aty na poczet zaleg³oci podatkowych (art. 76 o.p.) czy 5-letni termin,
po którym wygasa prawo do zwrotu nadp³aty (art. 80 o.p.), co powoduje, ¿e
w obecnym stanie normatywnym nie ma potrzeby wyprowadzania dalszych jej elementów  nieprzewidzianych w prawie podatkowym26. O charakterze ww. instytucji
mo¿e wiadczyæ kompleksowe zamieszczenie jej przepisów w danym akcie prawnym27. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e prawo jest reaktywne, szczególnie w odniesieniu
do kwestii zwi¹zanych z obrotem gospodarczym. Wydaje siê, ¿e wyczerpuj¹ce uregulowanie instytucji nadp³aty, z uwagi na ró¿norodnoæ stanów faktycznych, nie jest
mo¿liwe. Normy prawne s¹ ograniczone, co czasem rodzi potrzebê siêgniêcia do
uniwersalnych regulacji.
Zobowi¹zanie powsta³e z tytu³u nadp³aty bli¿sze jest zobowi¹zaniu podatkowemu, bowiem wyparcie jego podatkowej podstawy prawnej jest niemo¿liwe. Stanowi
przy tym jego szczególny rodzaj, mo¿na wiêc okreliæ je mianem quasi-zobowi¹zania podatkowego.

24

R. Mastalski, Interpretacja prawa podatkowego. ród³a prawa podatkowego i jego wyk³adnia,
Acta Universitatis Wratislaviensis nr. 1223, Prawo CXCIII, Wroc³aw 1989, s. 29.
25 M. lifirczyk, op. cit., s. 221.
26 Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., P 45/09, OTK-A 2010,
nr 9, poz. 125.
27 S. Grzybowski, Prawo cywilne i jego systematyka, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 1: Czêæ
ogólna, W. Czachórski (red.), Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1985, s. 20.
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2.3. Zasady rozliczenia nadp³aty
Obecnie przepisy prawa publicznego przewiduj¹ zasady rozliczenia (zwrotu)
nadp³aty. Zgodnie z przepisem art. 75 § 1 o.p., podatnik, który kwestionuje zasadnoæ pobrania przez p³atnika podatku albo wysokoæ pobranego podatku, mo¿e
z³o¿yæ wniosek o stwierdzenie nadp³aty podatku. Ustawodawca szczegó³owo
w przepisie art. 76 o.p. uregulowa³ zaliczenie z urzêdu nadp³aty wraz z oprocentowaniem na poczet zaleg³oci podatkowych wraz z odsetkami za zw³okê, odsetek za
zw³okê okrelonych w decyzji, o której mowa w art. 53a o.p., oraz bie¿¹cych zobowi¹zañ podatkowych, a w razie ich braku zwrot nadp³aty wraz z oprocentowaniem
z urzêdu, chyba ¿e podatnik z³o¿y wniosek o zaliczenie nadp³aty w ca³oci lub
w czêci na poczet przysz³ych zobowi¹zañ podatkowych, z zastrze¿eniem art. 76
§ 2 o.p.28 Zasad¹ jest tak¿e oprocentowanie nadp³aty (por. art. 78 o.p.)29 .
W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e ewentualne stosowanie wobec nadp³aty
podatku przepisów kodeksu cywilnego, a dok³adniej przepisów z art. 405 i n. k.c. do
przypadków nieuzasadnionej prawnie zap³aty lub poboru podatku, ma niewielkie
znaczenie30. Przyj¹æ nale¿y, ¿e tryb cywilnoprawny oraz publicznoprawny do dochodzenia roszczeñ z tytu³u wiadczenia nienale¿nego lub w kwocie wy¿szej ni¿
nale¿na wzajemnie siê wykluczaj¹. Do wiadczeñ nadp³aconych przez podatnika na
rzecz organu podatkowego dzia³aj¹cego w przekonaniu, ¿e wykonuje ci¹¿¹cy na
nim obowi¹zek podatkowy, zastosowanie znajduje Ordynacja podatkowa31. Uregulowanie zasad dokonywania zwrotu nienale¿nie spe³nionego wiadczenia w przepisach prawa podatkowego stanowi okolicznoæ, która wyklucza mo¿liwoæ dochodzenia wiadczenia na drodze postêpowania cywilnego, bowiem na przeszkodzie
stoi m.in. przepis art. 2 § 3 k.p.c.32 W zwi¹zku z tym dopiero przypadki nieujête
w Ordynacji podatkowej, a powoduj¹ce nienale¿ne zap³acenie podatku lub jego
nadp³acenie, niestanowi¹ce nadp³aty w rozumieniu ustawy, powoduj¹ i uzasadniaj¹,
¿e do trybu i zasad zwrotu takiej wp³aty nie stosuje siê regulacji prawa podatkowe28 Szerzej: L. Etel, [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz
Lex, Warszawa 2013, [online] Lex Omega; I. Krawczyk, Nadp³ata cz. I, Przegl¹d Podatkowy 2003,
nr 4, s. 4447.
29 W kwestii oprocentowania nadp³aty, ale tak¿e nadp³acony odsetek SN wskaza³, i¿ W »nadp³acie« tkwi ród³o obowi¹zku jej zwrotu jako przedmiotu nienale¿nego wiadczenia. Dla podatku jest za
obojêtne, z jakich przyczyn, którym nie móg³ siê oprzeæ, podatnik wiadczy³ na poczet nieistniej¹cego
zobowi¹zania. Wa¿ne jest jedynie to, ¿e jego zasoby pieniê¿ne uleg³y uszczupleniu. Zarówno jako
nadp³acony podatek, jak i nadp³acone odsetki staj¹ siê w takim wypadku przedmiotem nieuprawnionego
korzystania, za co, zgodnie z ogóln¹ regu³¹ wyra¿on¹ w art. 481 § 1 k.c., nale¿y siê wynagrodzenie.
Sytuacja podatnika jest tu bowiem porównywalna z sytuacj¹ wierzyciela, wobec którego d³u¿nik pozostaje w opónieniu ze spe³nieniem wiadczenia pieniê¿nego  wyrok SN z dnia 17 padziernika 2003 r.,
IV CK 112/02, LEX nr 602271.
30 P. Mostowik, Obowi¹zek zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia, [w:] System Prawa Prywatnego, A. Olejniczak (red.), Warszawa 2009, s. 236.
31 L. Etel, [w:] Ordynacja podatkowa... [online] Lex Omega.
32 M. Kalinowski, op. cit., s. 77, 82.
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go, lecz zasady okrelone w prawie cywilnym33. Wówczas powstaje po stronie
wiadcz¹cego roszczenie o zwrot wed³ug zasad okrelonych w art. 405 k.c. i n.34
W konkluzji nale¿y podnieæ, ¿e uniwersalna instytucja bezpodstawnego wzbogacenia mo¿e znaleæ zastosowanie do nienale¿nego zap³acenia podatku lub nadp³acenia podatku w sytuacji, gdy ustawodawca podatkowy w ogóle nie dostrzega takiego stanu faktycznego w Ordynacji podatkowej35. W przypadkach szczególnych,
uzasadnionych brakiem stosownej regulacji w normach prawa podatkowego, podmiot, który nienale¿nie albo ponad przewidzian¹ ustaw¹ sumê wiadczy³ na rzecz
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego, mo¿e wyst¹piæ z roszczeniem z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia (nienale¿ne wiadczenie).

3. Rozliczenie nienale¿nego wiadczenia niebêd¹cego nadp³at¹
podatku
3.1. Nienale¿ne wiadczenie niebêd¹ce nadp³at¹ podatku
Nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e skutkiem nadp³aty jest czasowe pozbawienie podatnika mo¿liwoci korzystania z okrelonej kwoty podatku nadp³aconego,
a zatem zachwianie jego równowagi maj¹tkowej, a tym samym naruszenie jego
sfery w³asnoci nale¿¹cej do prawa cywilnego36. Podmiot ów doznaje uszczerbku
maj¹tkowego, który mo¿na okreliæ mianem zubo¿enia. Z takim stanem sprzê¿one
jest wzbogacenie organu podatkowego, polegaj¹ce m.in. na realnej mo¿liwoci rozporz¹dzania przez okrelony czas kwot¹ stanowi¹c¹ nadp³atê. Opisana w ten sposób
nadp³ata spe³nia przes³anki bezpodstawnego wzbogacenia, a dok³adniej nienale¿nego wiadczenia37. Jak przyjêto wy¿ej, wobec wyranej regulacji Ordynacji podatkowej nie ma wystarczaj¹cych podstaw do forsowania teorii cywilnoprawnego charakteru nadp³aty.
Zajêcie stanowiska dotycz¹cego nadp³aty nie koñczy jednak podjêtych w niniejszym opracowaniu rozwa¿añ. W praktyce nienale¿ne wiadczenie na rzecz organu
podatkowego mo¿e wykraczaæ poza instytucjê nadp³aty. Dokonana wp³ata jest nad33 J. Zubrzycki, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa,
Wroc³aw 2009, s. 379; wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 marca
2013 r., I SA/Rz 70/13, LEX nr 1303461; wyrok SN z dnia 22 padziernika 1998 r., III RN 69/98,
OSNP 1999, nr 13, poz. 412.
34 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r.,
III SA/Wa 733/08, LEX nr 477562.
35 M. lifirczyk, op. cit., s. 235; E. Boryczko, M. Piotrowski, Nastêpstwo prawne w przepisach
podatkowych w wietle regulacji cywilnoprawnych  wybrane zagadnienia, cz. I, Doradca Podatkowy
1998, nr 1, s. 15.
36 M. Kalinowski, op. cit. s. 76.
37 W orzecznictwie SN znaleæ mo¿na przyk³ady powo³ywania siê na przepisy wiadczenia nienale¿nego wynikaj¹ce z prawa cywilnego odnonie ustalonego podatku. Zob. m.in. wyrok SN z dnia
27 lutego 2004 r., V CK 293/03, OSNC 2005/3/51.
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p³at¹ w rozumieniu przepisu art. 72 o.p., której zwrot powinien nast¹piæ w trybie
Ordynacji podatkowej, je¿eli powodem uiszczenia okrelonej kwoty jest omy³kowe
wype³nienie obowi¹zku podatkowego38. Natomiast je¿eli przyczyn¹ wp³aty na rachunek organu podatkowego nie jest przekonanie podatnika, ¿e to, co p³aci, jest
realizacj¹ ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku podatkowego, lecz np. omy³kowo wp³aca
kwotê z rachunku za telefon, wiadczenie to nie jest nadp³at¹39. Kluczowe jest
zatem ustalenie przyczyny (causa) uiszczenia wiadczenia.
Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewiduj¹ stosownych regulacji, gdy nienale¿ne wiadczenie nie jest nadp³at¹, a jego przyczyna pozostaje oderwana od
obowi¹zku podatkowego. Stwierdzenie to uzasadnia odwo³anie siê do regulacji kodeksu cywilnego, przewiduj¹cej przywrócenie równowagi zachwianej nieuzasadnionym przejciem jakiej wartoci z jednego maj¹tku do drugiego40 .
3.2. Stosowanie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu
W judykaturze wystêpuje tendencja do uznawania roszczenia z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia za subsydiarne, czyli jego realizacji dopiero w sytuacji, gdy
nic innego nie wynika ze stosunku ³¹cz¹cego strony ani z przepisów szczególnych,
a tak¿e gdy inne roszczenia zawodz¹ i nie mog¹ doprowadziæ do zwrotu utraconej
korzyci lub ich realizacja wi¹¿e siê ze znacznymi trudnociami41. Z kolei doktryna
sk³ania siê ku traktowaniu roszczenia z tytu³u bezpodstawnego wzbogacenia na
równi z innymi roszczeniami i dopuszcza wybór roszczeñ (swobodn¹ konkurencjê
roszczeñ)42 . W zwi¹zku z brakiem konkretnej wypowiedzi ustawodawcy, a tak¿e
ogólnych wskazañ co do regu³ wyk³adni stosowania przepisów o bezpodstawnym
wzbogaceniu, sugeruje siê, ¿e skarga ta wykazuje cechy roszczenia niezale¿nego,
mog¹cego konkurowaæ z innymi instytucjami ochrony prawnej zubo¿onego43 .
Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ma na celu m.in. zapewnienie ochrony przed niezgodnymi z prawem przesuniêciami maj¹tkowymi oraz umo¿liwienie przywrócenia zachwianej równowagi maj¹tkowej miêdzy stronami stosunku prawnego. Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia znajduje zastosowanie, gdy
dokonane przesuniêcie maj¹tkowe pomiêdzy dwoma podmiotami nie wynika ani
z kontraktu, ani z deliktu44. Bezpodstawne wzbogacenie obejmuje niezwykle du¿y
38
39
40
41

s. 1527.

L. Etel, [w:] Ordynacja podatkowa..., [online] Lex Omega.
Ibidem.
Wyrok SN z dnia 13 maja 1988 r., III CRN 83/88, OSNC 1989, nr 5, poz. 84.
K. Pietrzykowski, [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny  Komentarz, Warszawa 2008,

42 Tak m.in. w przypadku roszczenia z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania z roszczeniem z bezpodstawnego wzbogacenia  uprawnionemu przys³uguje w zasadzie wybór
roszczeñ, chyba ¿e to pierwsze roszczenie ma charakter szczególny na podstawie wyranego przepisu
ustawy. Zob. wyrok SN z 11 wrzenia 1997 r., III CKN 162/97, OSN 1998, nr 2, poz. 31; E. £êtowska,
Bezpodstawne wzbogacenie, Warszawa 2000, s. 5356.
43 W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny..., s. 689; E. £êtowska, op. cit. s. 5356.
44 P. Ksiê¿ak, Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 KC. Komentarz, Warszawa 2007, s. 4.
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i ró¿norodny zakres przypadków45. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ustawodawca celowo
zawar³ tylko ogólne znamiona tej instytucji, pozostawiaj¹c ich kazuistyczne rozwiniêcie praktyce prawniczej46. Pod pojêcie bezpodstawnego wzbogacenia, czyli sytuacji, gdy uzyskanie nies³usznie korzyci nast¹pi z maj¹tku innej osoby, podpadaæ
bêdzie wiele sytuacji z ¿ycia codziennego, a dokonanie ich zwartej egzemplifikacji
jest nie tyle niemo¿liwe, co wrêcz niezasadne, poniewa¿ regulacja ta ma stanowiæ
konstrukcjê roszczenia uzupe³niaj¹cego i byæ wykorzystywana wszêdzie tam, gdzie
roszczenia z innych tytu³ów nie znajduj¹ zastosowania47.
Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu maj¹ na celu wyrównanie zachwianej
miêdzy stronami równowagi, w szczególnoci tam, gdzie roszczenia z innych tytu³ów zawodz¹48. Z za³o¿enia zatem s³u¿¹ rozstrzygniêciu konfliktu interesów podmiotów, miêdzy którymi dokonany zosta³ transfer korzyci oraz  na podstawie
stosownych procedur  uzyskaniu sprawiedliwego rozwi¹zania zaistnia³ych przesuniêæ maj¹tkowych.
3.3. Przes³anki bezpodstawnego wzbogacenia
Stwierdzenie, ¿e nienale¿ne wiadczenie na rachunek organu podatkowego niebêd¹ce nadp³at¹ uzasadnia stosowanie przepisów kodeksu cywilnego, powoduje, ¿e trzeba nakreliæ przewidziane przez ustawodawcê w przepisie art. 405 k.c. przes³anki
bezpodstawnego wzbogacenia. Roszczenie z tego tytu³u powstaje, gdy nast¹pi³o wzbogacenie jednej osoby uzyskane kosztem maj¹tku innej osoby (wzbogacenie jednego
podmiotu, zubo¿enie drugiego), wystêpuje zwi¹zek miêdzy wzbogaceniem i zubo¿eniem (np. wspólne ród³o) oraz brak podstawy prawnej powsta³ego wzbogacenia49.
Poprzez wzbogacenie rozumie siê uzyskanie korzyci maj¹tkowej w dowolnej
postaci, bez prawnego usprawiedliwienia. Przy czym owa korzyæ mo¿e przybraæ
postaæ np. nabycia praw, umocnienia praw, u¿ywania cudzych praw, w inny sposób
powiêkszenia aktywów (wejcie korzyci do maj¹tku) b¹d zmniejszenia pasywów
(zaoszczêdzenie wydatków)50. Z kolei zubo¿enie polega na doznaniu uszczerbku,
który musi przybraæ postaæ maj¹tkow¹, np. ubytek okrelonych przedmiotów, nieodp³atne wiadczenie us³ug, naruszenie praw zubo¿onego, utracone korzyci51.
Na marginesie warto zwróciæ uwagê, ¿e do przes³anki zubo¿enia, w kontekcie
instytucji nadp³aty, odwo³uje siê Trybuna³ Konstytucyjny w postanowieniu z dnia
29 listopada 2010 r.52, w którym orzek³, ¿e przyjêty w Ordynacji podatkowej model
45

Wyrok SN z dnia 21 marca 2007 r., I CSK 458/2006, LEX nr 253397.
A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowi¹zañ, PWN, Warszawa 1970, s. 109.
47 P. Ksiê¿ak, op. cit., s. 111.
48 A. Ohanowicz, J. Górski, op. cit., s. 109.
49 W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny..., s. 662 i n.
50 P. Mostowik, op. cit., s. 242 i n.
51 Ibidem.
52 Postanowienie Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., P 45/09, OTK-A 2010,
nr 9, poz. 125.
46
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nadp³aty nie zawiera przes³anki poniesienia ciê¿aru ekonomicznego podatku jako
warunku jej zwrotu53. Trybuna³ uzna³, ¿e ustawodawca, normuj¹c kwestiê zwrotu
nadp³aty, pomin¹³ istotn¹ przes³ankê roszczenia o zwrot nienale¿nego wiadczenia,
jak¹ jest wykazanie zubo¿enia po stronie tego, kosztem kogo wzbogacenie Skarbu
Pañstwa nast¹pi³o. Wskaza³, ¿e prawid³owa wyk³adnia tej regulacji powinna
uwzglêdniaæ funkcjê, któr¹ ma ona spe³niaæ, a mianowicie zwrot wartoci musi
nale¿eæ siê temu, kto wartoæ tê utraci³, a zatem tej osobie, która faktycznie ponios³a
ekonomiczny ciê¿ar nienale¿nie zap³aconego podatku. Trybuna³ stwierdzi³ równie¿,
¿e zwrot podatku akcyzowego na rzecz osoby, która go tylko formalnie, a nie faktycznie zap³aci³a, prowadzi³by zatem do bezpodstawnego wzbogacenia tej osoby.
Na gruncie kodeksu cywilnego wzbogacenie i zubo¿enie, tj. transfer korzyci
z maj¹tku jednej osoby do maj¹tku drugiej albo uzyskanie korzyci przez jedn¹
osobê kosztem innej, mo¿e przybraæ rozmait¹ postaæ54. Mo¿e to byæ wynikiem
dzia³ania zubo¿onego (np. przeniesienie w³asnoci, zap³ata d³ugu) albo dzia³ania
wzbogaconego (np. u¿ycie cudzej rzeczy). Wzbogacenie mo¿e tak¿e powstaæ wskutek dzia³ania osoby trzeciej (np. dokonanie przez bank mylnie przelewu na konto
innej osoby) b¹d wskutek przypadku, tj. zdarzenia niezale¿nego od woli ludzkiej (np.
przypadkowe z³¹czenie lub pomieszanie rzeczy)55. Najczêciej spotykane w praktyce
jest bezpodstawne wzbogacenie wskutek dzia³ania zubo¿onego, które stanowiæ
mo¿e czynnoæ faktyczn¹ lub prawn¹, w szczególnoci czynnoci prawne przysparzaj¹ce, maj¹ce na celu umorzenie zobowi¹zania56. Celem wiadczenia powoduj¹cego powstanie stanu nadp³aty podatku jest umorzenie zobowi¹zania podatkowego.
O zwi¹zku miêdzy wzbogaceniem a zubo¿eniem mo¿na mówiæ, gdy przyczyn¹
wzbogacenia i zubo¿enia jest to samo zdarzenie (wspólne ród³o)57. Wzbogacenie
jest nies³uszne tylko wówczas, gdy wskutek tego osoba, która wiadczy³a, dozna³a
uszczerbku. Przesuniêcie wartoci musi nast¹piæ z jednego maj¹tku do drugiego,
tak aby zubo¿enie jednej strony by³o odpowiednikiem wzbogacenia drugiej (symetrycznoæ)58.
Ostatni¹, a jednoczenie najwa¿niejsz¹ przes³ank¹ bezpodstawnego wzbogacenia jest brak podstawy prawnej, któr¹ rozumieæ nale¿y jako nieusprawiedliwione
53

Nale¿y podkreliæ, ¿e postawiona przez Trybuna³ teza dotyczy³a podatku akcyzowego, którego
cech¹ jest to, ¿e po stronie podatników istnieje przewidziana prawem mo¿liwoæ przerzucenia ekonomicznego ciê¿aru opodatkowania na inne podmioty (konsumentów, nabywców towarów), wynikaj¹ca
z obowi¹zku wliczenia podatku w cenê towaru. Ciê¿ar ekonomiczny podatku ponosiæ mo¿e konsument
w cenie towaru. Zob. wyrok WSA w Szczecinie, z dnia 11 grudnia 2013 r., I SA/Sz 607/13, LEX
nr 1404438.
54 A. Ohanowicz, J. Górski, op. cit., s. 110.
55 Wyrok SN z dnia 20 grudnia 2006 r., IV CSK 272/2006, LEX nr 250047; wyrok SN z 23
listopada 1998 r., II CKN 58/98, LEX nr 55389.
56 A. Ohanowicz, J. Górski, op. cit. s. 111.
57 E. £êtowska, op. cit., s. 73.
58 P. Mostowik, op. cit., s. 248; A. Doliwa, M. Stefanowicz, A. Pancewicz, Wybór orzecznictwa
SN z zakresu prawa zobowi¹zañ  bezpodstawne wzbogacenie, Edukacja Prawnicza 2007, nr 4, s. 25.
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uzyskanie korzyci poprzez czynnoæ prawn¹, przepis ustawy, orzeczenie s¹du lub
decyzjê administracyjn¹59. Istotne znaczenie dla okrelenia sytuacji braku podstawy
prawnej ma przepis art. 410 k.c., reguluj¹cy osobliwy przypadek (podtyp) bezpodstawnego wzbogacenia, tj. nienale¿ne wiadczenie60. W odró¿nieniu od innych
przypadków bezpodstawnego wzbogacenia wskazana regulacja zak³ada uzyskanie
korzyci maj¹tkowej w nastêpstwie wiadczenia, czyli zachowania zmierzaj¹cego do
wykonania oznaczonego zobowi¹zania61. Przyjmuje siê, ¿e brak podstawy prawnej
oznacza tu nie tylko brak wa¿nej i skutecznej czynnoci prawnej, ale równie¿ wadliwoæ causa62.
Je¿eli wp³ata na rachunek organu podatkowego nie wynika z istniej¹cego obowi¹zku podatkowego, a tak¿e nie ma zwi¹zku z tym obowi¹zkiem (por. nadp³ata),
tj. wyranie dokonana zosta³a przez pomy³kê, wpisuje siê w szczególn¹ regulacjê
bezpodstawnego wzbogacenia, a mianowicie przepis art. 410 § 2 k.c. (gdy podmiot,
który spe³ni³ wiadczenie, nie by³ w ogóle zobowi¹zany lub nie by³ zobowi¹zany
wzglêdem osoby, której wiadczy³). Mamy tu do czynienia z wadliwoci¹ causa,
stanowi¹c¹ o braku podstawy wiadczenia. W rezultacie za dzia³ania podmiotu
wiadcz¹cego niew¹tpliwie zachodzi wzbogacenie organu podatkowego uzyskane
kosztem maj¹tku osoby nienale¿nie wiadcz¹cej (wzbogacenie jednego podmiotu,
zubo¿enie drugiego), wynikaj¹ce z tego samego zdarzenia.

Konkluzje
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y stan¹æ na stanowisku, ¿e nadp³ata
uregulowana w Ordynacji podatkowej nie ma charakteru cywilnoprawnego,
w zwi¹zku z czym przepisy kodeksu cywilnego zasadniczo nie znajduj¹ do niej
zastosowania. Wyj¹tkowo siêgniêcie do regulacji cywilnoprawnych mo¿e uzasadniæ
stan faktyczny nadp³aty  nienale¿nego zap³acenia podatku lub jego nadp³acenia nie
ujêtych w prawie podatkowym, co wydaje siê byæ ma³o prawdopodobne na gruncie
obecnej kompleksowej regulacji nadp³aty w Ordynacji podatkowej. Siêgniêcie do
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu dopuciæ nale¿y w przypadku nienale¿nych wiadczeñ na rzecz organu podatkowego, których przyczyna jest oderwana od
obowi¹zku podatkowego. Koncepcja taka znajdzie zastosowanie, gdy stan faktyczny
wype³nia przes³anki art. 405 k.c., a jednoczenie brak innych stosownych regulacji,
szczególnie w Ordynacji podatkowej.

59

W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny..., s. 663.
Wyrok SN z dnia 21 listopada 1966 r., II PR 512/66, OSNC 1967, nr 78, poz. 136.
61 Wyrok SN z dnia 11 wrzenia 1997 r., III CKN 162/97, Monitor Prawniczy 1998, nr 3, s. 3.
62 K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do artyku³ów 144910, Warszawa
2011, s. 1525.
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Summary
The universalism of institutional unjust enrichment
and undue performance to the tax organs
Key words: excess tax payment, unjust enrichment, obligation.

If the taxpayer provides to the tax creditor, even though the tax does not exist or
that performance exceeds the amount due, an excess tax payment arises. The literature distinguishes between taxes and civil expression of this institution (arising from
excess tax payment obligations) as a tax or civil obligation, respectively.
Although an excess tax payment is not a tax, the legislature provides for its
return via imperious regulations. The purpose of the performance is to fulfill the tax
obligation, however erroneous. This institution is fully governed by the provisions
of the Tax Code.
Unjust enrichments regulations will be applied according to undue performance
to the tax organs which reason is irrelevant to tax obligation and factual state fills
the prerequisites of art. 405 PCC, and in the same time there are no appropriate
regulations, especially in Tax Code.
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Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych
 ocena rozwi¹zañ w prawie polskim z perspektywy
miêdzynarodowych i unijnych standardów
Wprowadzenie
Niepe³nosprawnoæ stanowi przeszkodê dla pe³nego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i gospodarczym oraz sprzyja marginalizacji i wykluczeniu spo³ecznemu.
Z uwagi na to wprowadza siê normatywne regulacje, których celem nadrzêdnym jest
pe³na integracja osób niepe³nosprawnych ze spo³eczeñstwem. Instrumenty prawne
maj¹ znosiæ lub przynajmniej ograniczaæ bariery, ,,które pog³êbiaj¹ niekorzystn¹
sytuacjê osób niepe³nosprawnych i utrudniaj¹ funkcjonowanie w spo³eczeñstwie,
w tym pe³nienie ról w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym oraz rodzinnym1. Istotna
rola przypada uregulowaniom prawnym s³u¿¹cym uprzywilejowaniu wyrównawczemu osób niepe³nosprawnych. W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e osoby niepe³nosprawne nale¿¹ do ,,podmiotów podlegaj¹cych szczególnym formom ochrony
w sferze praw spo³eczno-gospodarczych2.
Aktywnoæ zawodowa osób niepe³nosprawnych jest postrzegana jako jedna
z najbardziej skutecznych metod integracji ze spo³eczeñstwem, z kolei biernoæ
zawodowa mo¿e prowadziæ do wykluczenia spo³ecznego3. Osoby niepe³nosprawne
1

M. Baron-Wiaterek, Prawne podstawy przeciwdzia³ania wykluczeniu osób niepe³nosprawnych,
[w:] L. Fr¹ckiewicz (red.), Przeciw wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych, Warszawa
2008, s. 162.
2 B. Gronowska, [w:] B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski,
Prawa cz³owieka i ich ochrona, Toruñ 2005, s. 437.
3 Por.: P. Fr¹czek, Warto pracowaæ, ,,Niepe³nosprawnoæ i Rehabilitacja 2010, nr 1, s. 5 oraz 89;
J. M¹dry, Praca warunkiem integracji osób niepe³nosprawnych, [w:] L. Fr¹ckiewicz (red.), Ubóstwo
jako problem polityki spo³ecznej, Katowice 1993, s. 115; I. Poliwczak, Praca w ¿yciu osób niepe³nosprawnych. Znaczenie oraz powody i negatywne aspekty pozostawania bez pracy, [w:] L. Fr¹ckiewicz
(red.), Przeciw wykluczeniu..., s. 54.
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s¹ w sposób szczególny zagro¿one zjawiskiem bezrobocia, a co najmniej napotykaj¹
trudnoci w podejmowaniu zatrudnienia oraz utrzymaniu siê na rynku pracy4.
Z uwagi na to problemem o du¿ej donios³oci spo³ecznej jest wspieranie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych ze rodków publicznych, a w szczególnoci na otwartym rynku pracy.
W literaturze przedmiotu trafnie siê zauwa¿a, ¿e ,,zatrudnienie niepe³nosprawnych jest [...] przedmiotem oddzia³ywania norm prawa pracy5. Osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ szczególny status w dziedzinie zatrudnienia. Wyznaczaj¹ go
przede wszystkim unormowania dotycz¹ce ich równego traktowania w zatrudnieniu
oraz dodatkowe uprawnienia pracownicze przys³uguj¹ce tym osobom i skorelowane
z nimi obowi¹zki pracodawcy.
W ramach niniejszego opracowania podjêta zostanie próba syntetycznego
przedstawienia rozwi¹zañ w prawie polskim dotycz¹cych zatrudniania osób niepe³nosprawnych oraz oceny tych rozwi¹zañ z perspektywy miêdzynarodowych i unijnych standardów. Z uwagi na z³o¿onoæ tej problematyki, która nie doczeka³a siê
dotychczas pog³êbionych badañ naukowych, pewne zagadnienia zostan¹ jedynie naszkicowane. Przedmiotem analizy bêd¹ definicje niepe³nosprawnoci i osoby niepe³nosprawnej (formu³owane w kontekcie zatrudnienia) oraz uregulowania prawne
wyznaczaj¹ce w sposób ramowy sytuacjê niepe³nosprawnych pracowników i pracodawców ich zatrudniaj¹cych, w tym dotycz¹ce równego traktowania w zatrudnieniu,
dodatkowych uprawnieñ pracowniczych, wprowadzania racjonalnych usprawnieñ
w miejscu pracy oraz wspierania ze rodków publicznych pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne. Aby ukazaæ wp³yw miêdzynarodowych i unijnych
standardów na prawo polskie, rozwi¹zania przyjête przez polskiego prawodawcê
zostan¹ zestawione z uregulowaniami zawartymi:
1) w dokumentach ONZ i MOP, w tym:
 Konwencji ONZ z 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepe³nosprawnych6,
 Konwencji nr 111 MOP z 25 czerwca 1958 r. dotycz¹cej dyskryminacji w zakresie
zatrudnienia i wykonywania zawodu7 oraz
 Konwencji nr 159 MOP z 20 czerwca 1983 r. dotycz¹cej rehabilitacji zawodowej
i zatrudnienia osób niepe³nosprawnych8;
4

s. 116.

5

s. 137.
6

Szerzej zob. E. Staszewska, rodki prawne przeciwdzia³ania bezrobociu, Warszawa 2012,
M. Sk¹pski, Ochronna funkcja prawa pracy w spo³ecznej gospodarce rynkowej, Kraków 2006,

Konwencja ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych zosta³a ratyfikowana przez Uniê Europejsk¹ (decyzja Rady 2010/48/WE z 16 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotê Europejsk¹
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepe³nosprawnych, Dz.Urz.UE. L nr 23, s. 35).
Podpisa³y j¹ wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej. Zosta³a ona ratyfikowana przez wiêkszoæ z nich, w tym przez Polskê (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
7 Konwencja nr 111 MOP zosta³a ratyfikowana przez Polskê 8 maja 1961 r. (Dz.U. nr 42, poz. 218).
8 Konwencja nr 159 MOP zosta³a ratyfikowana przez Polskê 4 listopada 2004 r. (Dz.U. nr 43,
poz. 412).
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2) w dokumentach Rady Europy, w tym:
 Europejskiej Karcie Spo³ecznej z 18 padziernika 1961 r.9 oraz
 Zrewidowanej Europejskiej Karcie Spo³ecznej z 3 maja 1996 r.;
3) w prawie Unii Europejskiej, w szczególnoci w dyrektywie Rady 2000/78/WE
z 27 listopada 2000 r. ustanawiaj¹cej ogólne warunki ramowe równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy10.

1. Niepe³nosprawnoæ i osoby niepe³nosprawne
Pojêcie niepe³nosprawnoci oraz osoby niepe³nosprawnej jest definiowane na
gruncie przepisów prawa miêdzynarodowego, unijnego oraz krajowego. Formu³owane s¹ definicje ,,w ogólnoci (odnosz¹ce siê do wszystkich sfer ¿ycia) oraz
definicje na potrzeby rehabilitacji zawodowej, zatrudnienia i pracy. Obecnie punktem odniesienia dla prawodawcy, a tak¿e dla przedstawicieli doktryny i judykatury
jest Miêdzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepe³nosprawnoci i Zdrowia
(2001) oraz przyjêta tam przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia koncepcja niepe³nosprawnoci11.
Ze sposobem ujmowania niepe³nosprawnoci w ww. dokumencie koresponduj¹
uregulowania zawarte w Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych. Przepis art. 1 Konwencji ONZ stanowi, ¿e do osób niepe³nosprawnych zalicza siê te
osoby, które maj¹ d³ugotrwale naruszon¹ sprawnoæ fizyczn¹, umys³ow¹, intelektualn¹ lub sensoryczn¹, co w oddzia³ywaniu z ró¿nymi barierami mo¿e utrudniaæ im
pe³ne i skuteczne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym na równych zasadach z innymi
osobami. Ponadto w preambule (lit. e) podkrela siê, ¿e niepe³nosprawnoæ wynika
z interakcji miêdzy osobami z dysfunkcjami a barierami wynikaj¹cymi z postaw
ludzkich i rodowiskowych. Na gruncie postanowieñ Konwencji ONZ z jednej strony wskazuje siê na dysfunkcje, naruszenie sprawnoci fizycznej, umys³owej, intelektualnej lub sensorycznej, z drugiej za  na ró¿ne bariery w ¿yciu spo³ecznym.
A zatem, niepe³nosprawnoæ nie jest postrzegana jedynie w wymiarze medycznym,
ale równie¿ w wymiarze spo³ecznym. Na ten ostatni zwraca siê szczególn¹ uwagê,
o czym wiadczy m.in. to, ¿e wród zasad ogólnych Konwencji ONZ wymieniono
zasadê pe³nego i skutecznego udzia³u, tudzie¿ w³¹czenia w spo³eczeñstwo oraz
zasadê dostêpnoci12.
Pojêcie osoby niepe³nosprawnej dla potrzeb rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia zosta³o zdefiniowane w Konwencji nr 159 MOP. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1
9 Europejska Karta Spo³eczna zosta³a ratyfikowana przez Polskê 25 czerwca 1997 r. (Dz.U.
z 1999 r., nr 8, poz. 67).
10 Dz.Urz.UE. L nr 303, s. 16.
11 wiatowa Organizacja Zdrowia, postrzegaj¹c niepe³nosprawnoæ jako wielowymiarowe zjawisko, wskazuje na biologiczny, funkcjonalny i spo³eczny aspekt niepe³nosprawnoci. Zob. M. Mañczak,
Miêdzy Polsk¹ a krajami Unii Europejskiej, ,,Niepe³nosprawnoæ i Rehabilitacja 2010, nr 1, s. 13.
12 Zob. art. 3 lit. c oraz lit. f Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych.
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tej¿e konwencji osoba niepe³nosprawna to osoba, której mo¿liwoci uzyskania
i utrzymania zatrudnienia oraz awansu zawodowego s¹ znacznie ograniczone
w wyniku w³aciwie orzeczonego ubytku zdolnoci fizycznych lub umys³owych.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e jako przyczynê ograniczeñ w dziedzinie zatrudnienia
(znacznie ograniczone mo¿liwoci uzyskania i utrzymania zatrudnienia oraz uzyskania awansu zawodowego) wskazuje siê stan zdrowia (ubytek zdolnoci fizycznych
i umys³owych), a tym samym niepe³nosprawnoæ jest postrzegana w wymiarze medycznym. Inaczej ni¿ w Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych, w art. 1
ust. 1 Konwencji nr 159 MOP nie wskazuje siê na bariery, które stanowi¹ przeszkodê lub utrudnienie w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia czy uzyskaniu awansu zawodowego. Ponadto nale¿y podkreliæ, ¿e w przepisie tym mowa jest o niepe³nosprawnoci ,,w³aciwie orzeczonej, a tym samym obliguje siê prawodawcê
krajowego do formu³owania definicji formalnej pojêcia ,,osoba niepe³nosprawna.
Okrelenie zasad orzekania o niepe³nosprawnoci zosta³o pozostawione pañstwom,
które ratyfikowa³y Konwencjê nr 159 MOP.
Na gruncie przepisów Europejskiej Karty Spo³ecznej oraz Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej nie zredagowano definicji niepe³nosprawnoci lub osoby
niepe³nosprawnej. Europejski Komitet Praw Spo³ecznych wyrazi³ pogl¹d, ¿e sformu³owanie tej definicji zosta³o pozostawione ustawodawcy krajowemu. Komitet
podkrela jednak, ¿e przy wyznaczaniu zakresu znaczeniowego pojêcia ,,niepe³nosprawnoæ nale¿y, oprócz aspektu medycznego, uwzglêdniæ aspekt spo³eczny13.
Definicja niepe³nosprawnoci nie znalaz³a siê te¿ w dyrektywie 2000/78/WE.
Prawodawca unijny nie tylko jej nie formu³uje, ale równie¿ nie odsy³a do systemów
prawa krajowego w tej kwestii. Zdaniem Trybuna³u Sprawiedliwoci pojêcie niepe³nosprawnoci nale¿y rozumieæ jako ograniczenie wynikaj¹ce konkretnie z naruszenia funkcji fizycznych, umys³owych lub psychicznych, które stanowi przeszkodê dla
danej osoby w ¿yciu zawodowym14. Przyjmuj¹c, ¿e przyczyn¹ ograniczeñ w ¿yciu
zawodowym jest naruszenie funkcji fizycznych, umys³owych lub psychicznych, Trybuna³ akcentuje aspekt medyczny niepe³nosprawnoci.
Polski ustawodawca na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia sformu³owa³ definicjê formaln¹ osoby niepe³nosprawnej. Uzyskanie statusu osoby niepe³nosprawnej jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy zosta³o wydane stosowne orzeczenie15.
W myl art. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych16 osobami niepe³nosprawnymi s¹ osoby,
13

A.M. wi¹tkowski, Prawo socjalne Rady Europy, Kraków 2006, s. 184.
Zob. wyrok TS z 11 lipca 2006 r., sprawa C-13/05, uzasadnienie pkt 4344, LEX nr 226783.
15 Por. A. ¯ak, Prawne pojêcie niepe³nosprawnoci, ,,Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki
Spo³ecznej 2003/2004, A. wi¹tkowski (red.), s. 349. Podobnie: A. Tykiewicz-Mazur, Definicje niepe³nosprawnoci na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, [w:] A. Giedrewicz-Niewiñska,
M. Szab³owska-Juckiewicz (red.), Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa
2014, s. 45.
16 Tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.  dalej: u.r.z.s.
14
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których niepe³nosprawnoæ zosta³a potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu
do jednego z trzech stopni niepe³nosprawnoci, a tak¿e orzeczeniem o ca³kowitej
lub czêciowej niezdolnoci do pracy lub orzeczeniem o niepe³nosprawnoci wydanym przed ukoñczeniem szesnastego roku ¿ycia. Przepis art. 2 pkt 10 u.r.z.s. stanowi, ¿e niepe³nosprawnoæ to trwa³a lub okresowa niezdolnoæ do wype³niania ról
spo³ecznych z powodu sta³ego lub d³ugotrwa³ego naruszenia sprawnoci organizmu,
w szczególnoci powoduj¹ca niezdolnoæ do pracy. Niepe³nosprawnoæ nie jest jednak równoznaczna ze sta³¹ lub okresow¹ niezdolnoci¹ do pracy orzekan¹ dla celów
rentowych, na co wskazywa³ niejednokrotnie w swoich orzeczeniach S¹d Najwy¿szy17.
Wyró¿nia siê trzy stopnie niepe³nosprawnoci: znaczny, umiarkowany oraz lekki (art. 3 ust. 1 u.r.z.s.). We wszystkich trzech przypadkach mamy do czynienia
z osob¹ z naruszon¹ sprawnoci¹ organizmu, która mo¿e poci¹gaæ za sob¹ zró¿nicowane skutki. W przypadku znacznego stopnia niepe³nosprawnoci osoba jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej18
i wymaga, w celu pe³nienia ról spo³ecznych, sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki i pomocy
innych osób w zwi¹zku z niezdolnoci¹ do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1
u.r.z.s.). Z kolei umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci wystêpuje wówczas, gdy
osoba jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej19 lub wymaga czasowej albo czêciowej pomocy innych osób w celu
pe³nienia ról spo³ecznych (art. 4 ust. 2 u.r.z.s.). Natomiast lekki stopieñ niepe³nosprawnoci przejawia siê w tym, ¿e naruszenie sprawnoci organizmu powoduje
w sposób istotny obni¿enie zdolnoci do wykonywania pracy w porównaniu do
zdolnoci, jak¹ wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pe³n¹
sprawnoci¹ psychiczn¹ lub fizyczn¹. Lekki stopieñ niepe³nosprawnoci mo¿e polegaæ
równie¿ na tym, ¿e osoba ma ograniczenia w pe³nieniu ról spo³ecznych daj¹ce siê
kompensowaæ przy pomocy wyposa¿enia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze lub rodki techniczne. Te ograniczenia w pe³nieniu ról spo³ecznych mog¹, ale
nie musz¹ wp³ywaæ na zdolnoæ do wykonywania pracy (por. art. 4 ust. 3 u.r.z.s.).
Definicje niepe³nosprawnoci oraz jej stopni, sformu³owane przez polskiego
ustawodawcê na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, budz¹ pewne w¹tpliwoci po zestawieniu ich z definicj¹ niepe³nosprawnoci zawart¹ w ratyfikowanej
17

Zob.: wyrok SN z dnia 11 lutego 2011 r., II UK 269/10, LEX nr 794791; wyrok SN z dnia
4 lutego 2010 r., III UK 60/09, LEX nr 585847; postanowienie SN z dnia 5 wrzenia 2008 r., II UK 101/08,
LEX nr 658181.
18 Przepis art. 4 ust. 5 u.r.z.s. stanowi jednak, ¿e zaliczenie do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci nie wyklucza mo¿liwoci zatrudnienia u pracodawcy niezapewniaj¹cego warunków pracy chronionej, w przypadkach przystosowania przez pracodawcê stanowiska pracy do potrzeb osoby niepe³nosprawnej czy te¿ zatrudnienia w formie telepracy.
19 Zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci, podobnie jak zaliczenie do znacznego stopnia niepe³nosprawnoci, nie wyklucza mo¿liwoci zatrudnienia u pracodawcy niezapewniaj¹cego
warunków pracy chronionej, w przypadkach przystosowania przez pracodawcê stanowiska pracy do
potrzeb osoby niepe³nosprawnej czy te¿ zatrudnienia w formie telepracy (art. 4 ust. 5 u.r.z.s.).
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przez Polskê Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych. Polski ustawodawca, definiuj¹c pojêcie niepe³nosprawnoci, za przyczynê niezdolnoci do wype³niania ról spo³ecznych przez osoby dotkniête niepe³nosprawnoci¹ uznaje wy³¹cznie
naruszenie sprawnoci organizmu. Inaczej ni¿ ma to miejsce na gruncie art. 1 Konwencji ONZ, nie wskazuje on na zewnêtrzne bariery, które utrudniaj¹ osobom niepe³nosprawnym uczestniczenie w ¿yciu spo³ecznym na równych zasadach z innymi
osobami. Z uwagi na to uzasadniona jest konstatacja, ¿e przyjmuje on medyczny
model niepe³nosprawnoci. Opowiedzenie siê za tym modelem uwidacznia siê jeszcze z wiêksz¹ wyrazistoci¹ w przypadku definicji poszczególnych stopni niepe³nosprawnoci.
Warto zwróciæ uwagê na rozbie¿noci terminologiczne pomiêdzy art. 2 pkt 10
u.r.z.s. a § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci20 . W art. 2 pkt 10 ustawy mowa jest o sta³ym lub d³ugotrwa³ym naruszeniu sprawnoci organizmu, z kolei w § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia  o trwa³ym
(sta³ym) oraz okresowym naruszeniu sprawnoci organizmu21 .
W literaturze przedmiotu krytycznie ocenia siê równie¿ wprowadzenie do definicji niepe³nosprawnoci pojêcia ,,niezdolnoæ do pracy. W art. 2 pkt 10 u.r.z.s.
wymienia siê niezdolnoæ do pracy jako przyk³adowy przejaw niezdolnoci osób
niepe³nosprawnych do wype³niania ról spo³ecznych, wp³ywaj¹c tym samym na
kszta³towanie wizerunku osoby niepe³nosprawnej jako osoby niezdolnej do pracy22.
Powy¿sze uwagi prowadz¹ do konstatacji, ¿e polski ustawodawca, definiuj¹c
pojêcie niepe³nosprawnoci na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, powinien uwzglêdniæ standardy wyznaczone przez Konwencjê ONZ o prawach osób
niepe³nosprawnych, która zosta³a ratyfikowana przez Polskê. Za konieczne nale¿y
uznaæ wskazanie w tej¿e definicji na aspekty spo³eczne niepe³nosprawnoci oraz
usuniêcie rozbie¿noci terminologicznych. Osi¹gniêcie tego celu wymaga podjêcia
dzia³añ legislacyjnych.

2. Równe traktowanie osób niepe³nosprawnych w dziedzinie
zatrudnienia
2.1. Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ
W wietle postanowieñ Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych
pañstwa-strony powinny zakazaæ jakiejkolwiek dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ (art. 3 ust. 2 konwencji), w tym w odniesieniu do wszelkich kwestii
dotycz¹cych wszystkich form zatrudnienia (art. 27 ust. 1 lit. a konwencji).
20
21
22

Dz.U. nr 139, poz. 1328 ze zm.
Por. A. ¯ak, op. cit., s. 351.
Ibidem, s. 350 i 356. Podobnie: A. Tykiewicz-Mazur, op. cit., s. 45.

Zatrudnienie osób niepe³nosprawnych  ocena rozwi¹zañ w prawie polskim...

221

Do eliminowania wszelkich form dyskryminacji w dziedzinie zatrudnienia
i wykonywania zawodu zobowi¹zuje tak¿e art. 2 Konwencji nr 111 MOP, wyznaczaj¹cej standard podstawowy (standard minimum) dla pañstw, które j¹ ratyfikowa³y23.
W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e zawarte w jej art. 1 ust. 1 lit. a ,,wyliczenie motywów dyskryminacji nie ma charakteru wyczerpuj¹cego24. Pañstwa cz³onkowskie mog¹ zdecydowaæ siê na wprowadzenie innych przyczyn dyskryminacji
(art. 1 ust. 1 lit. b Konwencji nr 111 MOP)25.
Ani w Europejskiej Karcie Spo³ecznej, ani w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Spo³ecznej nie sformu³owano explicite generalnego zakazu dyskryminacji
w zatrudnieniu. Z uwagi na to konieczne jest odwo³anie siê do art. 14 Europejskiej
Konwencji Praw Cz³owieka oraz do art. 1 Protoko³u nr 12 do tej¿e konwencji.
Na gruncie art. 14 Konwencji przyjêto ,,model klauzuli otwartej, a zatem daj¹cej gwarancjê aktualnoci w najbardziej zmieniaj¹cych siê okolicznociach spo³ecznych. [...]. Jednoczenie jednak przy tak szerokim katalogu kryteriów niedozwolonej
dyskryminacji ludzi w art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka powi¹zano ten
standard z korzystaniem z praw i wolnoci zawartych w tej konwencji26. W literaturze przedmiotu podkrela siê, ¿e w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie Protoko³u nr 12 do
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka z 4 listopada 2000 r. dosz³o do ,,uwolnienia
zakazu dyskryminacji od zakresu przedmiotowego Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka27. Artyku³ 1 Protoko³u nr 12 nie jest ukierunkowany wy³¹cznie na prawa
i wolnoci zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, ale dotyczy
ka¿dego prawa cz³owieka przewidzianego przez przepisy prawa. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e artyku³ ten gwarantuje szerszy zakres ochrony przed dyskryminacj¹ ni¿
art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, tak¿e w dziedzinie zatrudnienia28.
Prawodawca unijny ogólne ramy dla walki z dyskryminacj¹ ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ w dziedzinie zatrudnienia i pracy wyznaczy³ w dyrektywie 2000/78/WE.
Zakazane zosta³y nastêpuj¹ce formy dyskryminacji: dyskryminacja bezporednia ze
wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, dyskryminacja porednia ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, molestowanie maj¹ce zwi¹zek z niepe³nosprawnoci¹ oraz zachowanie
polegaj¹ce na zmuszaniu kogokolwiek do praktykowania wobec osób niepe³nosprawnych zachowañ dyskryminacyjnych (art. 2 ust. 24 dyrektywy). Pañstwa
cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i dolegliwych sankcji odszkodowawczych za naruszenie krajowych przepisów
23

Por. J. Bia³ocerkiewicz, Wp³yw Miêdzynarodowej Organizacji Pracy na ujednolicenie prawa
pracy, Toruñ 1981, s. 128129.
24 L. Florek, [w:] L. Florek, M. Seweryñski, Miêdzynarodowe prawo pracy, Warszawa 1988, s. 149.
25 Zob. szerzej: A. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy, t. 1: Miêdzynarodowe publiczne
prawo pracy  standardy miêdzynarodowe, Warszawa 2008, s. 204205.
26 B. Gronowska, Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw
jednostki, Toruñ 2011, s. 147.
27 Ibidem, s. 148.
28 Por. A.M. Nowicki, Wokó³ Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 335.
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przyjêtych zgodnie z dyrektyw¹ 2000/78/WE (art. 17 dyrektywy). Powinny one
tak¿e zapewniæ proceduralne gwarancje przestrzegania zakazu dyskryminacji ze
wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, a w szczególnoci umo¿liwiæ osobie dyskryminowanej dochodzenie swoich praw w postêpowaniu s¹dowym lub administracyjnym
oraz ewentualnie w postêpowaniu pojednawczym, a tak¿e zagwarantowaæ jej u³atwienia dowodowe (art. 9 oraz 10 dyrektywy)29. W literaturze przedmiotu trafnie siê
zauwa¿a, ¿e rozwi¹zania przewidziane w dyrektywie 2000/78/WE charakteryzuj¹
siê du¿ym stopniem szczegó³owoci, co ogranicza zakres swobody ustawodawców
krajowych w zakresie jej implementacji30 .
Polski ustawodawca sformu³owa³ generalny zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególnoci ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ (art. 113 k.p.). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e de lege lata zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ
odnosi siê nie tylko do stosunków pracy, ale równie¿  do niepracowniczych form
zatrudnienia31.
Na gruncie prawa polskiego zosta³a wprowadzona taka sama kwalifikacja dzia³añ dyskryminacyjnych, jak w prawie unijnym32. Zakazuje siê: dyskryminowania
bezporedniego ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, dyskryminowania poredniego
ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, molestowania z powodu niepe³nosprawnoci
oraz dzia³añ polegaj¹cych na zachêcaniu innej osoby do naruszania zasady równego
traktowania w zatrudnieniu lub nakazywaniu innej osobie naruszenia tej zasady33.
W polskim prawie pracy zakres przedmiotowy zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, podobnie jak w prawie unijnym, jest ujmowany szeroko34. Obejmuje on
nawi¹zanie i rozwi¹zanie stosunku pracy, warunki zatrudnienia, awansowania oraz
dostêpu do szkoleñ w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych35. Zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ w zakresie podejmowania i wykonywania
pracy dotyczy zarówno pracowniczych, jak i niepracowniczych form zatrudnienia36.
Ustawodawca sformu³owa³ go równie¿ w odniesieniu do dostêpu i korzystania
z us³ug i instrumentów rynku pracy37.
29 Szerzej na temat gwarancji proceduralnych zob. L. Florek, Europejskie prawo pracy, wyd. 4,
Warszawa 2010, s. 9092, a tak¿e M. Henssler, Arbeitsrecht der Europäischen Union, [w:] M. Henssler,
A. Braun (red.), Arbeitsrecht in Europa, Köln 2007, s. 29.
30 L. Mitrus, Wp³yw regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 183.
31 Zob. art. 8 pkt 2 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700 ze zm.).
32 L. Mitrus, op. cit., s. 189.
33 Zob. art. 183a § 25 k.p. Podobnie w odniesieniu równie¿ do niepracowniczych form zatrudnienia: art. 3 pkt 13 i art. 3 pkt 5 ustawy o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania.
34 L. Mitrus, op. cit., s. 195.
35 Zob. art. 183a § 1 k.p.
36 Zob. art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania.
37 Zob. art. 2b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.).
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Od dnia wejcia w ¿ycie noweli z 14 listopada 2003 r. (tj. od 1 stycznia 2004 r.)
pracownik dyskryminowany ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ ma prawo do odszkodowania, o którym mowa w art. 183d k.p.38 De lege lata na podstawie art. 183d k.p.
osoba, wobec której pracodawca naruszy³ zasadê równego traktowania w zatrudnieniu, w tym pracownik dyskryminowany ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, ma prawo do odszkodowania w wysokoci nie ni¿szej ni¿ minimalne wynagrodzenie za
pracê. Obecnie art. 183d k.p. nie wyznacza górnej granicy odszkodowania nale¿nego
pracownikowi, co koresponduje ze standardami europejskimi39. Osoby wiadcz¹ce
pracê w ramach niepracowniczych form zatrudnienia, które dowiadczy³y nierównego traktowania ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ w zwi¹zku z zatrudnieniem, maj¹
równie¿ prawo do odszkodowania. W ich przypadku przys³uguje ono na podstawie
art. 13 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Przepis ten znajduje tak¿e zastosowanie
w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zakresie dostêpu i korzystania z us³ug oraz instrumentów rynku pracy40. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w art. 13 ustawy
o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie okrelono ani górnej, ani dolnej granicy odszkodowania. W ust. 2 tego
artyku³u znajduje siê jednak odes³anie do przepisów kodeksu cywilnego.
Polski ustawodawca, implementuj¹c dyrektywy unijne, przewidzia³ u³atwienia
dowodowe dla osób dochodz¹cych w postêpowaniu s¹dowym roszczeñ z tytu³u
naruszenia zasady równego traktowania41. U³atwienia te przys³uguj¹ zarówno pracownikom42, jak i osobom zatrudnionym w ramach niepracowniczych form zatrudnienia43.
Konkluduj¹c, uregulowania dotycz¹ce zakresu przedmiotowego zakazu dyskryminacji ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, odszkodowania z tytu³u naruszenia zasady
równego traktowania oraz u³atwieñ dowodowych dla osoby poszkodowanej, która
dochodzi swoich roszczeñ w postêpowaniu s¹dowym, s¹ zgodne z miêdzynarodowymi oraz unijnymi standardami.

38 Zob. art. 1 pkt 6 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie
innych ustaw (Dz.U. nr 213, poz. 2081). De lege derogata przepis art. 183d k.p. regulowa³ jedynie
kwestiê odpowiedzialnoci odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania
kobiet i mê¿czyzn.
39 Por. Z. Góral, [w:] K.W. Baran (red.), Zarys system prawa pracy, t. 1: Czêæ ogólna prawa
pracy, Warszawa 2010, s. 631.
40 Zob. art. 2b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
41 Zob. szerzej: L. Florek, [w:] idem (red,), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2005,
s. 237; M. Gersdorf, [w:] M. Gersdorf, K. R¹czka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 87; Z. Góral, op. cit., s. 631; W. Muszalski, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 6,
Warszawa 2007, s. 51.
42 Art. 183b § 1 k.p.
43 Zob. art. 14 ust. 23 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania.
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2.2. Dopuszczalne ró¿nicowanie ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ
,,Zasada równego traktowania pracowników nie jest regu³¹ bezwzglêdn¹44. Uwidacznia siê to na gruncie miêdzynarodowego, unijnego oraz krajowego prawa pracy.
Konwencja nr 111 MOP dopuszcza w cile okrelonych sytuacjach odstêpstwa
od standardu równego traktowania w zatrudnieniu i dzia³alnoci zawodowej obowi¹zuj¹cego pañstwa, które j¹ ratyfikowa³y45. Dyrektywy unijne równie¿ zezwalaj¹
ustawodawcom krajowym na wprowadzenie odstêpstw od ogólnego zakazu dyskryminacji, ale jednoczenie wyznaczaj¹ zakres dopuszczalnych wyj¹tków, który
w znacznym stopniu jest uzale¿niony od konkretnej cechy objêtej nakazem równego
traktowania46.
Artyku³ 4 dyrektywy 2000/78/WE wprowadza wyj¹tek od zakazu dyskryminacji
z przyczyn wymienionych w art. 1, tj. ze wzglêdu na religiê lub przekonania, niepe³nosprawnoæ, wiek lub orientacjê seksualn¹, je¿eli ze wzglêdu na rodzaj dzia³alnoci zawodowej lub warunki jej wykonywania dane cechy s¹ istotnym i determinuj¹cym wymogiem zawodowym, pod warunkiem, ¿e cel jest zgodny z prawem,
a wymóg jest proporcjonalny. Ponadto w preambule (pkt 17) dyrektywy 2000/78/WE
podkrela siê, ¿e dyrektywa ta nie nak³ada wymogu, aby osoba, która nie jest kompetentna ani zdolna b¹d dyspozycyjna do wykonywania najwa¿niejszych czynnoci
na danym stanowisku lub kontynuacji danego kszta³cenia, by³a przyjmowana do
pracy, awansowana lub dalej zatrudniania, nie naruszaj¹c obowi¹zku wprowadzania
racjonalnych usprawnieñ, sformu³owanego w ramach art. 5 dyrektywy.
,,Rozbudowane przepisy kodeksu pracy, oparte na prawie unijnym, przewiduj¹
ró¿norodne sytuacje, które mimo ró¿nicowania sytuacji pracownika, nie stanowi¹
naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu47. Zgodnie z art. 183b
§ 2 k.p. zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszaj¹ dzia³ania, proporcjonalne do osi¹gniêcia zgodnego z prawem celu, a polegaj¹ce na niezatrudnianiu
pracownika z powodu niepe³nosprawnoci, je¿eli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powoduj¹, ¿e pe³nosprawnoæ jest rzeczywistym i decyduj¹cym wymaganiem
zawodowym (pkt 1) oraz  na stosowaniu rodków, które ró¿nicuj¹ sytuacjê prawn¹
pracownika ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ (pkt 3). W literaturze przedmiotu trafnie wskazuje siê, ¿e uregulowania te odpowiadaj¹ wymogom sformu³owanym przez
prawodawcê unijnego48. Nale¿y ponadto zauwa¿yæ, ¿e ró¿nicowanie ze wzglêdu na
niepe³nosprawnoæ jest dopuszczalne nie tylko w przypadku zatrudnienia w ramach
stosunku pracy, ale równie¿  w przypadku zatrudnienia niepracowniczego49.
44

L. Mitrus, op. cit., s. 196.
Szerzej zob. A.M. wi¹tkowski, Miêdzynarodowe prawo pracy , s. 210 i n.
46 L. Mitrus, op. cit., s. 196.
47 L. Florek, Prawo pracy, wyd. 14, Warszawa 2012, s. 19. Zob. tak¿e: M. Gersdorf, op. cit., s. 87;
W. Sanetra, [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 172173.
48 L. Mitrus, op. cit., s. 200.
49 Zob. art. 11 w zwi¹zku z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania.
45
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2.3. Uprzywilejowanie wyrównawcze osób niepe³nosprawnych
Pomiêdzy sytuacj¹ osób niepe³nosprawnych a sytuacj¹ osób pe³nosprawnych
posiadaj¹cych takie same lub podobne kwalifikacje zawodowe wystêpuj¹ faktyczne
nierównoci50. Z uwagi na to konieczne jest podejmowanie dzia³añ maj¹cych na
celu wyrównywanie szans osób niepe³nosprawnych w dziedzinie zatrudnienia,
w tym dzia³añ polegaj¹cych na wprowadzaniu stosownych uregulowañ prawnych.
Uregulowania w przedmiocie uprzywilejowania wyrównawczego osób niepe³nosprawnych w zakresie zatrudnienia znajduj¹ siê w Konwencji nr 159 MOP. Na
potrzebê wyrównywania szans osób niepe³nosprawnych w dziedzinie zatrudnienia
wskazuje siê równie¿ na gruncie postanowieñ Europejskiej Karty Spo³ecznej oraz
Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej. Na podstawie art. 15 tej ostatniej
pañstwa-strony zosta³y zobowi¹zane do popierania dostêpu osób niepe³nosprawnych
do zatrudnienia w drodze wszelkich rodków mog¹cych zachêcaæ pracodawców do
zatrudniania lub utrzymywania zatrudnienia w zwyk³ym rodowisku pracy oraz do
dostosowywania warunków pracy do potrzeb tych osób lub, w razie braku mo¿liwoci ze wzglêdu na niepe³nosprawnoæ, w drodze dostosowywania lub tworzenia
miejsc pracy chronionej, w zale¿noci od stopnia niepe³nosprawnoci. rodki te
mog¹ usprawiedliwiaæ, w niektórych przypadkach, odwo³anie siê do wyspecjalizowanych s³u¿b porednictwa pracy oraz do innych s³u¿ zwi¹zanych z nimi.
Europejski Komitet Praw Spo³ecznych przeciwstawia siê tworzeniu alternatywnych rynków pracy, wskazuj¹c, ¿e osoby niepe³nosprawne powinny byæ zatrudniane
na pe³nym rynku pracy51. Aby by³o to mo¿liwe, pañstwa-strony Karty powinny
podejmowaæ dzia³ania s³u¿¹ce wyrównywaniu szans osób niepe³nosprawnych w stosunku do osób pe³nosprawnych, w tym stosowaæ rodki preferencyjnego traktowania
osób niepe³nosprawnych przez instytucje porednictwa pracy, rezerwowaæ niektóre
miejsca pracy dla osób niepe³nosprawnych, wprowadzaæ system kwot zatrudnienia
w zak³adach zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 pracowników, stymulowaæ przedsiêbiorców do zatrudniania osób niepe³nosprawnych subsydiami, obni¿eniem danin publicznych: sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, podatków52.
Na koniecznoæ uprzywilejowania wyrównawczego osób niepe³nosprawnych
w zakresie zatrudnienia i pracy wskazuje równie¿ prawodawca unijny w dyrektywie
2000/78/WE53. Przepis art. 7 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, ¿e w celu zapewnienia
ca³kowitej równoci w ¿yciu zawodowym pañstwa cz³onkowskie mog¹ utrzymywaæ
lub przyjmowaæ szczególne rodki maj¹ce zapobiegaæ lub wyrównywaæ niedogod50

Por. A. Przyby³ka, Wybrane aspekty pracy osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy,
,,Aktywizacja Zawodowa Osób Niepe³nosprawnych 2006, s. 161.
51 Conclusions XVI-2, t. 2, s. 505, 657 oraz 797. Cyt. za: A.M. wi¹tkowski, Prawo socjalne ,
s. 185. Potrzeba zatrudniania osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy zosta³a wyartyku³owana
równie¿ na gruncie postanowieñ Konwencji nr 159 MOP (zob. art. 3).
52 A.M. wi¹tkowski, Prawo socjalne..., s. 187.
53 M. Szab³owska, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 848.
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noci, u podstaw których le¿y jedna z przyczyn okrelonych w art. 1, tj. religia lub
przekonania, niepe³nosprawnoæ, wiek lub orientacja seksualna. Je¿eli przyczyn¹
tych niedogodnoci jest niepe³nosprawnoæ, tzw. dzia³ania pozytywne pañstw cz³onkowskich mog¹ polegaæ na utrzymaniu lub przyjmowaniu uregulowañ w przedmiocie ochrony i bezpieczeñstwa osób niepe³nosprawnych w miejscu pracy, a tak¿e
ochrony lub wspierania integracji w rodowisku pracy (art. 7 ust. 2 dyrektywy).
Polski ustawodawca tak¿e dostrzega potrzebê wyrównywania szans osób niepe³nosprawnych w dziedzinie zatrudnienia, g³ównie w zakresie dostêpu do pracy54.
W 1991 r. wprowadzono system kwotowy55, a na podstawie ustawy z 19 sierpnia
2011 r. o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej oraz niektórych innych ustaw56
 uregulowania w przedmiocie preferencyjnego traktowania osób niepe³nosprawnych ubiegaj¹cych siê o zatrudnienie w administracji publicznej57. Ponadto ustawa
z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie przewiduj¹ wspieranie
zatrudnienia osób niepe³nosprawnych ze rodków publicznych nie tylko w warunkach pracy chronionej (tj. w zak³adach pracy chronionej oraz w zak³adach aktywnoci zawodowej), ale równie¿ na otwartym rynku pracy. Perspektywa minimalizowania kosztów pracy w zwi¹zku z uzyskaniem rodków publicznych ma zachêcaæ
pracodawców do zatrudniania pracowników niepe³nosprawnych. Z kolei pracownikom niepe³nosprawnym, maj¹c na wzglêdzie wynikaj¹ce z niepe³nosprawnoci ograniczenia w wykonywaniu pracy, ustawodawca przyznaje dodatkowe uprawnienia.

3. Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepe³nosprawnych
3.1. Uwagi ogólne
Osobom niepe³nosprawnym zatrudnionym w ramach stosunku pracy, oprócz
uprawnieñ przys³uguj¹cych ogó³owi pracowników, ustawodawca przyznaje dodatkowe uprawnienia. Od dnia, w którym osoba niepe³nosprawna zosta³a zaliczona do
stanu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych na podstawie przedstawionego orzeczenia potwierdzaj¹cego niepe³nosprawnoæ, przys³uguj¹ jej uprawnienia pracownicze
okrelone w rozdziale czwartym ustawy z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Przyznanie dodatkowych uprawnieñ pracowniczych ma umo¿liwiaæ osobom niepe³nosprawnych prawid³owe reali54

Por. T. Wyka, Ochrona zdrowia i ¿ycia jako element treci stosunku pracy, Warszawa 2003,
s. 158. Zob. tak¿e: M. Szab³owska, Wyrównywanie szans w zakresie dostêpu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy, ,,Polityka Spo³eczna 2013, nr 10, s. 23.
55 Szerzej zob. L. Klimkiewicz, Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, Warszawa 2011, s. 23.
56 Dz.U. nr 201, poz. 1183.
57 Szerzej zob. A. Ziêtek, Zatrudnianie osób niepe³nosprawnych w administracji publicznej, [w:]
A. Giedrewicz-Niewiñska, M. Szab³owska-Juckiewicz (red.), op. cit., s. 146 i n.
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zowanie obowi¹zków wynikaj¹cych ze stosunku pracy, mimo ograniczeñ wystêpuj¹cych z uwagi na stan zdrowia58. Nale¿y uznaæ je za istotny instrument s³u¿¹cy
realizacji prawa osób niepe³nosprawnych do pracy. Zakres dodatkowych uprawnieñ
jest zró¿nicowany w zale¿noci od stopnia niepe³nosprawnoci, do którego zosta³a
zaliczona dana osoba.
3.2. Uprawnienia w zakresie czasu pracy
Zajmuj¹c siê uprawnieniami pracowników niepe³nosprawnych w zakresie czasu
pracy, warto zwróciæ uwagê i przybli¿yæ chocia¿by sposób skrótowy kwestiê norm
czasu pracy, zakazu zatrudniania osób niepe³nosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz dodatkowej przerwy wliczanej do czasu pracy.
Ustawodawca ustali³ dla ogó³u pracowników niepe³nosprawnych sztywn¹ dobow¹ i tygodniow¹ normê czasu pracy59. Ponadto dla osób zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci wprowadzi³ skrócone normy czasu
pracy, tj. siedmiogodzinn¹ normê dobow¹ oraz trzydziestopiêciogodzinn¹ normê
tygodniow¹. W wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11) Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³, ¿e art. 15 ust. 2 u.r.z.s. w brzmieniu obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2012 r. jest
niezgodny z art. 2 w zwi¹zku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie, w jakim uzale¿nia zastosowanie skróconych norm czasu pracy do osoby
zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci od wydania zawiadczenia lekarskiego stwierdzaj¹cego celowoæ stosowania tych norm
w danym przypadku. Dzia³ania podjête przez polskiego ustawodawcê po wydaniu
wyroku przez Trybuna³ Konstytucyjny doprowadzi³y do przywrócenia stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2012 r., gdy zaliczenie do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepe³nosprawnoci stanowi³o wystarczaj¹c¹ podstawê do tego, aby stosowaæ skrócone normy czasu pracy.
W kontekcie korzystania ze skróconych norm czasu pracy przez pracowników
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci nale¿y
zwróciæ uwagê na uregulowania zawarte w art. 18 u.r.z.s. Zgodnie z tym przepisem
stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obni¿enia wysokoci wynagrodzenia wyp³acanego w sta³ej miesiêcznej wysokoci. Natomiast godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadaj¹ce osobistemu zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejciu na skrócone normy czasu pracy ulegaj¹ podwy¿szeniu
w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy. W uchwale z 18
kwietnia 2000 r. (III ZP 6/00) S¹d Najwy¿szy podkrela, ¿e ,,art. 18 ustawy ustanawia zasadê, ¿e skrócone normy czasu pracy nie maj¹ wp³ywu na wysokoæ wynagrodzenia za pracê. [...] Stosowanie skróconych norm czasu pracy mo¿e mieæ miejsce
ju¿ w chwili zatrudnienia pracownika (niepe³nosprawnego, zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci) albo mo¿e staæ siê aktualne
58
59

M. Sk¹pski, op. cit., s. 138.
Ibidem.
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dopiero w trakcie trwania stosunku pracy (zatrudnienie niepe³nosprawnego, którego
zaliczono do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci w czasie
trwania zatrudnienia). Miesiêczna stawka wynagrodzenia jest zatem taka sama, niezale¿nie od tego, czy skrócone normy obowi¹zywa³y od pocz¹tku zatrudnienia, czy
wprowadzono je w czasie trwania stosunku pracy.
W art. 15 ust. 3 u.r.z.s. zosta³ sformu³owany zakaz zatrudniania osób niepe³nosprawnych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, bez wzglêdu na stopieñ
niepe³nosprawnoci, do którego zosta³a zaliczona osoba niepe³nosprawna. Przepis
ten nie znajduje zastosowania do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy  na
wniosek osoby zatrudnionej  lekarz przeprowadzaj¹cy badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawuj¹cy opiekê nad t¹ osob¹ wyrazi na
to zgodê (art. 16 ustawy).
S¹d Najwy¿szy w wyroku z 2 padziernika 2008 r. (I PK 64/08) uzna³, ¿e do
pracownika niepe³nosprawnego nie znajduje zastosowania art. 1514 § 1 k.p. Przepis
ten stanowi, ¿e pracownicy zarz¹dzaj¹cy w imieniu pracodawcy zak³adem pracy
i kierownicy wyodrêbnionych komórek organizacyjnych wykonuj¹, w razie koniecznoci, pracê poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz
dodatku z tytu³u pracy w godzinach nadliczbowych. Zdaniem S¹du Najwy¿szego
,,do niepe³nosprawnego pracownika zarz¹dzaj¹cego zak³adem pracy nie mo¿e mieæ
zastosowania art. 1514 § 1 kodeksu pracy, gdy¿ prowadzi³oby to do wy³¹czenia jego
prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytu³u wykonywanej pracy w godzinach
nadliczbowych, mimo naruszenia szczególnych i cile, bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych norm prawnych wynikaj¹cych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.
Do uprawnieñ pracowników niepe³nosprawnych w zakresie czasu pracy nale¿y
przerwa na gimnastykê usprawniaj¹c¹ lub wypoczynek, przys³uguj¹ca na podstawie
art. 17 u.r.z.s. W literaturze trafnie siê zauwa¿a, ¿e ,,prawo do tej dodatkowej przerwy nie zale¿y od dobowego wymiaru czasu pracy niepe³nosprawnego ani od posiadanego stopnia niepe³nosprawnoci60.
3.3. Uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
oraz dodatkowych zwolnieñ od pracy
Ogó³owi pracowników niepe³nosprawnych przys³uguje urlop wypoczynkowy
w wymiarze okrelonym w kodeksie pracy lub w pracowniczych pragmatykach
s³u¿bowych. Ponadto osoby zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia
niepe³nosprawnoci s¹ uprawnione do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na
podstawie art. 19 u.r.z.s. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoby te nabywaj¹ po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia ich do jednego z tych
stopni niepe³nosprawnoci. Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przys³uguje osobie
60 A. Theil, Czas pracy pracowników niepe³nosprawnych, [w:] A. Giedrewicz-Niewiñska, M. Szab³owska-Juckiewicz (red.), op. cit., s. 246.
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uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczaj¹cym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrêbnych przepisów. Je¿eli wymiar
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, przys³uguj¹cego na podstawie odrêbnych
przepisów, jest ni¿szy ni¿ 10 dni roboczych, to zamiast tego urlopu przys³uguje
urlop dodatkowy, o którym mowa w art. 19 u.r.z.s.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci, oprócz
zwolnieñ od pracy przys³uguj¹cych ogó³owi pracowników, jest uprawniona do korzystania z dodatkowych zwolnieñ od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które oblicza siê w tym przypadku jak ekwiwalent pieniê¿ny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przys³uguje jej zwolnienie od pracy w wymiarze 21 dni
roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie czêciej ni¿ raz
w roku. Jest ona uprawniona równie¿ do zwolnieñ od pracy w celu wykonania
badañ specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniaj¹cych, a tak¿e w celu
uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, je¿eli czynnoci te nie
mog¹ byæ wykonane poza godzinami pracy. £¹czny wymiar dodatkowego urlopu
wypoczynkowego oraz zwolnieñ od pracy nie mo¿e przekraczaæ 21 dni roboczych
w roku kalendarzowym (art. 20 ust. 13 u.r.z.s.).
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e przyznanie pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci uprawnieñ do dodatkowego
urlopu wypoczynkowego oraz dodatkowych zwolnieñ od pracy dla pracodawcy wi¹¿e siê z obci¹¿eniami natury organizacyjnej oraz finansowej. Dochodzi w tym przypadku do rozszerzenia zakresu ryzyka socjalnego, które ponosi pracodawca61.

4. Obowi¹zki pracodawcy w zakresie wprowadzania
racjonalnych usprawnieñ dla osób niepe³nosprawnych
Na potrzebê wprowadzania racjonalnych usprawnieñ dla osób niepe³nosprawnych wskazuje siê w Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych. Odmowê
racjonalnych usprawnieñ na gruncie jej postanowieñ uznaje siê za dyskryminacjê
(art. 2 konwencji). Pañstwa-strony zobowi¹za³y siê, ¿e bêd¹ chroniæ i promowaæ
realizowanie prawa osób niepe³nosprawnych do pracy, w szczególnoci poprzez
podejmowanie odpowiednich kroków maj¹cych na celu zapewnienie tym osobom
racjonalnych usprawnieñ w miejscu pracy (art. 27 ust. 1 lit. i konwencji). Podobne
zobowi¹zania dla pañstw-stron wynikaj¹ z art. 15 Zrewidowanej Europejskiej Karty
Spo³ecznej. Problem dostosowywania warunków pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych zosta³ wyartyku³owany równie¿ przez prawodawcê unijnego.
W preambule dyrektywy 2000/78/WE zwraca siê uwagê, ¿e przyjêcie rodków
uwzglêdniaj¹cych potrzeby osób niepe³nosprawnych w miejscu pracy jest najwa¿61 Zob. tak¿e: M. Szab³owska, Zatrudnianie pracowników niepe³nosprawnych przez pracodawcê
posiadaj¹cego status ma³ego przedsiêbiorcy, [w:] G. Godziewicz (red.), Stosunki pracy u ma³ych
pracodawców, Warszawa 2013, s. 245.

230

Marzena Szab³owska-Juckiewicz

niejszym czynnikiem w walce z dyskryminacj¹ osób niepe³nosprawnych (pkt 16).
Wskazuje siê na koniecznoæ przyjêcia w³aciwych, tzn. skutecznych i praktycznych
rodków w celu przystosowania miejsca pracy z uwzglêdnieniem niepe³nosprawnoci (pkt 20). Szczegó³owe uregulowania w tym zakresie zawiera art. 5 dyrektywy
2000/78/WE62. Zgodnie z tym przepisem pracodawca podejmuje w³aciwe rodki,
z uwzglêdnieniem potrzeb konkretnej sytuacji, aby umo¿liwiæ osobie niepe³nosprawnej dostêp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy b¹d kszta³cenie,
o ile rodki te nie nak³adaj¹ na pracodawcê nieproporcjonalnie wysokich obci¹¿eñ63. Obci¹¿eñ zwi¹zanych z wprowadzeniem racjonalnych usprawnieñ nie mo¿na
uznaæ za nieproporcjonalne, je¿eli s¹ w wystarczaj¹cym stopniu rekompensowane ze
rodków istniej¹cych w ramach polityki prowadzonej przez dane pañstwo cz³onkowskie na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Pod wp³ywem prawa Unii Europejskiej w ustawie z 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych zosta³ dodany
art. 23a, który nak³ada na pracodawcê obowi¹zek wprowadzania niezbêdnych racjonalnych usprawnieñ dla osób niepe³nosprawnych i to niezale¿nie od liczby zatrudnianych pracowników64. Pracodawca powinien zapewniæ niezbêdne racjonalne
usprawnienia dla osoby niepe³nosprawnej pozostaj¹cej z nim w stosunku pracy,
uczestnicz¹cej w procesie rekrutacji lub odbywaj¹cej szkolenie, sta¿, przygotowanie
zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Polski ustawodawca, podobnie
jak prawodawca unijny w art. 5 dyrektywy 2000/78/WE, podkrela, ¿e to racjonalne
usprawnienie nie mo¿e skutkowaæ na³o¿eniem na pracodawcê nieproporcjonalne wysokich obci¹¿eñ, chyba ¿e s¹ one rekompensowane ze rodków publicznych
(art. 23a ust. 1 u.r.z.s.).
Przepis art. 23a ust. 3 u.r.z.s. stanowi, ¿e niedokonanie niezbêdnych racjonalnych usprawnieñ przez pracodawcê uwa¿a siê za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu art. 183a § 25 k.p. Oczywicie, nie dotyczy to
sytuacji, gdyby wprowadzenie niezbêdnych racjonalnych usprawnieñ mia³o skutkowaæ na³o¿eniem na pracodawcê nieproporcjonalnie wysokich obci¹¿eñ.
Na³o¿enie na pracodawcê obowi¹zków w zakresie wprowadzania racjonalnych
usprawnieñ umo¿liwia wielu osobom niepe³nosprawnym podjêcie i kontynuowanie
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jednoczenie chroniony jest interes pracodawcy, poniewa¿ wprowadzanie przez niego racjonalnych usprawnieñ nie mo¿e
62 Szerzej zob. S. Dudek, E. Czech, Wprowadzanie racjonalnych usprawnieñ dla osób niepe³nosprawnych w zak³adzie pracy, [w:] A. Giedrewicz-Niewiñska, M. Szab³owska-Juckiewicz (red.), op. cit.,
s. 235236.
63 W preambule (21) dyrektywy 2000/78/WE podkrela siê, ¿e aby ustaliæ, czy przyjêcie danych
rodków wi¹¿e siê z koniecznoci¹ nieproporcjonalnie wysokiego obci¹¿enia, nale¿y uwzglêdniæ
w szczególnoci zwi¹zane z tym koszty finansowe i inne, rozmiar organizacji lub rodki finansowe,
którymi dysponuj¹ przedsiêbiorstwa oraz mo¿liwoæ pozyskania rodków publicznych lub jakiejkolwiek
innej pomocy.
64 Zob. M. Szab³owska, Zatrudnianie pracowników niepe³nosprawnych..., s. 247.
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prowadziæ do ponoszenia przez niego nieproporcjonalnie wysokich obci¹¿eñ. Nie
sposób nie zauwa¿yæ równie¿, ¿e w art. 23a u.r.z.s. polski ustawodawca wskaza³
szeroki kr¹g osób, dla których pracodawca powinien wprowadzaæ racjonalne
usprawnienia. Mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy nie bêdzie to skutkowaæ nadmiernym
obci¹¿eniem pracodawców.

5. Wspieranie ze rodków publicznych pracodawców
zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne
Na potrzebê stosowania przez pañstwo rodków maj¹cych zachêcaæ pracodawców do zatrudniania osób niepe³nosprawnych wskazuje siê na gruncie postanowieñ
Konwencji ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych (art. 27 ust. 1 lit. h), Europejskiej Karty Spo³ecznej (art. 15 pkt 2) i Zrewidowanej Europejskiej Karty Spo³ecznej
(art. 15 pkt 2), a tak¿e przepisów prawa Unii Europejskiej.
W preambule (54) rozporz¹dzenia Komisji (UE) nr 654/2014 z 17 czerwca
2014 r. uznaj¹cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnêtrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (ogólnego rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych)65 wskazuje siê na trudnoci osób niepe³nosprawnych z wejciem
na rynek pracy i utrzymaniem siê na nim. W zwi¹zku z tym uzasadnione jest stosowanie przez organy publiczne rodków maj¹cych na celu zachêcanie przedsiêbiorstw do zwiêkszania zatrudnienia osób niepe³nosprawnych. Za szczególnie istotne uznaje siê to, aby pomoc mia³a pozytywny wp³yw na poziom zatrudnienia tej
kategorii pracowników, a nie tylko umo¿liwia³a przedsiêbiorstwom ograniczenie
kosztów, które musia³yby ponieæ w przypadku nieotrzymania pomocy.
Ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych przewiduje pomoc
w formie subsydiowania wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych oraz pomoc na rekompensatê dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych. Rozporz¹dzenie uznaje te formy pomocy pañstwa za zgodne z rynkiem wewnêtrznym i wy³¹czone z wymogu zg³oszenia (art. 33 ust. 1 oraz
art. 34 ust. 1 rozporz¹dzenia). Podkreliæ nale¿y, ¿e w Europejskiej strategii
w sprawie niepe³nosprawnoci 20102020: Odnowione zobowi¹zanie do budowania
Europy bez barier zwraca siê uwagê na promowanie korzystania z ogólnego rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych66.
W pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej ze rodków publicznych, pochodz¹cych bezporednio z bud¿etu pañstwa lub ze specjalnego funduszu, ,,wspiera
siê pracodawców, którzy dostosowuj¹ miejsca pracy do specyficznych uwarunkowañ osób niepe³nosprawnych. Utrzymuje siê te¿ wyodrêbnione struktury organiza65

Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG, (Dz.Urz.UE. L nr 187, s. 1).
Komunikat Komisji Europejskiej z 15 listopada 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów, KOM (2010) 636.
66
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cyjne przedsiêbiorstw, odmienne od standardowych w gospodarce rynkowej. Funkcjonuje rynek pracy chronionej, nazywany niekiedy przedsiêbiorczoci¹ spo³eczn¹
(w ramach nurtu tzw. ekonomii spo³ecznej)67.
Kluczowe uregulowania prawne dotycz¹ce wspierania zatrudniania osób niepe³nosprawnych przez pracodawców w Polsce znajduj¹ siê w ustawie z 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych
i w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy68. Ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pracodawcy przys³uguje w szczególnoci dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych69 oraz zwrot dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników
niepe³nosprawnych70. W przypadku pracodawców wykonuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych oraz
zwrot dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych stanowi pomoc publiczn¹ w rozumieniu odpowiednio art. 33 oraz art. 34
ogólnego rozporz¹dzenia w sprawie wy³¹czeñ blokowych, która mo¿e byæ udzielana
³¹cznie z inn¹ pomoc¹ ze rodków publicznych, w tym ze wsparciem ze rodków
Unii Europejskiej (np. z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego)71.
Pracodawcy zatrudniaj¹cy pracowników niepe³nosprawnych realizuj¹ cele spo³eczne i z uwagi na to uzasadnione jest wspieranie ich dzia³alnoci ze rodków
publicznych. Dofinansowanie do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych
oraz zwrot dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem tych¿e pracowników
to zachêty finansowe maj¹ce sk³aniaæ pracodawców do zwiêkszania zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych na otwartym rynku pracy, w tym osób zaliczonych do
znacznego i umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoci.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e w warunkach spo³ecznej gospodarki rynkowej
z punktu widzenia pracodawcy szczególnie istotne s¹ uregulowania prawne
w przedmiocie rekompensowania ze rodków publicznych podwy¿szonych i dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych. Wa¿ne s¹
67 S. Golimowska, Z. Morecka, Od Redakcji, [w:] J. Jaworski, Praca dla osób niepe³nosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia spo³ecznego. Ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych, Warszawa 2009, s. 9.
68 Szerzej zob. S. £azuk, Wspieranie ze rodków publicznych pracodawców zatrudniaj¹cych osoby
niepe³nosprawne, [w:] A. Giedrewicz-Niewiñska, M. Szab³owska-Juckiewicz (red.), op. cit., s. 124 i n.
69 Zob. art. 26a26c u.r.z.s. oraz rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 23 grudnia
2014 r. w sprawie miesiêcznego dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych
(Dz.U. poz. 1988).
70 Zob. art. 26 u.r.z.s. oraz rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 23 grudnia 2014 r.
w sprawie dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych (Dz.U.
poz. 1987).
71 Zob. § 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie
miesiêcznego dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych oraz § 2 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie dodatkowych kosztów zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych.
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nie tylko forma i zakres pomocy publicznej, ale równie¿ zasady ubiegania siê
o rodki publiczne i obci¹¿enia o charakterze organizacyjnym. Wród czynników
utrudniaj¹cych zatrudnianie osób niepe³nosprawnych wymienia siê czêste zmiany
uregulowañ dotycz¹cych pozyskiwania rodków publicznych przez pracodawcê72.
Z uwagi na to nale¿y przyjrzeæ siê normatywnej regulacji szczególnych obowi¹zków
i uprawnieñ pracodawcy zwi¹zanych z zatrudnianiem pracowników niepe³nosprawnych (rozdz. 5 u.r.z.s.) i wprowadziæ odpowiednie w tym zakresie zmiany, uwzglêdniaj¹c w miarê mo¿liwoci postulaty pracodawców dotycz¹ce przede wszystkim
uproszczenia procedur administracyjnych i lepszego dostosowania obs³ugi finansowej PFRON do specyfiki ma³ych i rednich przedsiêbiorców73.

Podsumowanie
Osoby niepe³nosprawne napotykaj¹ na liczne bariery w uzyskaniu oraz utrzymaniu zatrudnienia. W procesie eliminowania tych¿e barier istotna rola przypada
polityce spo³ecznej pañstwa oraz normatywnym regulacjom wyznaczaj¹cym status
osoby niepe³nosprawnej w dziedzinie zatrudnienia. Analiza uregulowañ wprowadzonych przez polskiego ustawodawcê tym zakresie prowadzi do nastêpuj¹cych
wniosków:
1) definicje niepe³nosprawnoci i jej stopni, sformu³owane na potrzeby rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, wymagaj¹ dostosowania do standardów wyznaczonych przez Konwencjê ONZ o prawach osób niepe³nosprawnych oraz usuniêcia
rozbie¿noci terminologicznych pomiêdzy ustaw¹ a rozporz¹dzeniem;
2) uregulowania dotycz¹ce równego traktowania osób niepe³nosprawnych
w dziedzinie zatrudnienia oraz wprowadzania racjonalnych usprawnieñ w miejscu
pracy odpowiadaj¹ miêdzynarodowym i unijnym standardom;
3) rozwi¹zania przewiduj¹ce ró¿ne formy wspierania ze rodków publicznych
pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne nale¿y uznaæ za uzasadnione
z uwagi na realizowanie przez tych¿e pracodawców celów spo³ecznych, co koresponduje z postulatami sformu³owanymi w dokumentach miêdzynarodowych oraz
w aktach prawa Unii Europejskiej.

72 Por. G. Magnuszewska-Otulak, Bariery aktywnoci zawodowej osób niepe³nosprawnych, [w:]
J. Plak (red.), Osoby niepe³nosprawne. Szanse i zagro¿enia godnego funkcjonowania, Warszawa 2011,
s. 28. Podobnie: J. Bartkowski, B. G¹ciarz, E. Giermanowska, P. Sobiesiak, Pracodawcy o zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych, Warszawa 2009, s. 20.
73 Zob. J. Bartkowski, B. G¹ciarz, E. Giermanowska, P. Sobiesiak, op. cit., s. 17.
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Summary
Employment of the disabled  evaluation of the solutions in Polish law
in relation to international and EU standards
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Disabled people are particularly exposed to discrimination and social exclusion.
This type of negative phenomena can be prevented by an effective system of disabled people employment support from public resources. In the conditions of social
market economy, it is crucial to introduce legal regulations in the subject of compensating the employer's increased and additional costs connected with employing disabled people. It raises no doubts that granting additional employee's entitlements to
disabled people and the employer's obligation to introduce reasonable improvement
for such people affects labour costs. Financial incentives are to convince the employers not to resign from employing disabled employees on the open labour market.
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Obowi¹zek przestrzegania zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego w relacji do pracowniczego obowi¹zku
dba³oci o dobro zak³adu pracy
Wstêp
Nawi¹zanie stosunku pracy wi¹¿e siê z na³o¿eniem na pracownika licznych
obowi¹zków, wród których szczególne miejsce zajmuj¹ te wymienione w art. 100
§ 2 k.p.1 Ciê¿kie naruszenie jednej z nich mo¿e skutkowaæ rozwi¹zaniem umowy
o pracê w trybie niezw³ocznym, st¹d te¿ mo¿na w stosunku do tych obowi¹zków
u¿ywaæ okrelenia podstawowe.
Na uwagê zas³uguje fakt umieszczenia w katalogu podstawowych powinnoci
pracowniczych obowi¹zku przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 100
§ 2 pkt 6 k.p.). Przepis ten mo¿e budziæ kontrowersje g³ównie z powodu niedookrelenia tych zasad. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, pracodawcy opracowuj¹ w³asne
kodeksy etyczne, stanowi¹ce czêæ sk³adow¹ zakresu obowi¹zków dla poszczególnych grup pracowników. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego nie maj¹ charakteru norm
prawnych. Kszta³towane s¹ przez wiele czynników, co czyni niemo¿liwym precyzyjne okrelenie treciowej zawartoci tych zasad, a co za tym idzie  ich skatalogowanie. Jednak¿e na bazie doktryny i orzecznictwa mo¿na stwierdziæ, ¿e w praktyce
ustalania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przez podmioty orzekaj¹ce decyduj¹c¹ rolê
odgrywaj¹ regu³y moralnoci2. Zasady te zostaj¹ czasem przekszta³cone w przepis
prawny w drodze wyranego zapisu danego aktu normatywnego, a niekiedy  mimo
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)
 dalej: k.p.
2 M. Dörre-Nowak, Przestrzeganie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego jako podstawowy obowi¹zek
stron stosunku pracy  zagadnienia wybrane, [w:] A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu spo³ecznej gospodarki rynkowej. Ksiêga pami¹tkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010, s. 214; W. Sanetra, O zasadach prawa pracy i zasadach
wspó³¿ycia spo³ecznego, Pañstwo i Prawo 1966, z. 11, s. 705 i n.
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braku wyranej treciowej zbie¿noci  normy prawne reguluj¹ dane stosunki spo³eczne w sposób zbie¿ny z pojmowaniem zasad wspó³¿ycia spo³ecznego jako norm
moralnych, obyczajowych, z poczuciem prawnym spo³eczeñstwa3.
W poni¿szych rozwa¿aniach skupiê siê nie tylko na omówieniu obowi¹zku
przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w wietle orzecznictwa s¹dowego
oraz literatury przedmiotu, ale tak¿e przedstawiê jego relacjê do obowi¹zku dba³oci
o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Przek³ada siê to bowiem na mi³¹
i przyjazn¹ atmosferê, co stanowi jeden z czynników decyduj¹cych o wyborze miejsca pracy. Tworzenie przez pracodawcê i podleg³ych mu pracowników przyjaznego
rodowiska pracy przyczynia siê do osi¹gania indywidualnych sukcesów zawodowych, a to z kolei ma wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie ca³ego zak³adu pracy.

Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego w zak³adzie pracy
Zachowanie zgodne lub sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego to zachowanie zgodne lub sprzeczne z normami spo³ecznymi i wartociami akceptowanymi lub nie przez okrelone spo³eczeñstwo. Zachowanie sprzeczne z zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego nie musi byæ i z regu³y nie jest kwalifikowane jako niezgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego s¹
wykorzystywane g³ównie do korygowania zachowañ, które nie koliduj¹ z normami
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa. Próby skatalogowania tych zasad skazane s¹
jednak na niepowodzenie4.
Wykonuj¹c pracê na rzecz pracodawcy, pracownik powinien dope³niæ wszelkich starañ, aby powinnoci na niego na³o¿one by³y w³aciwie wype³niane. Nie
tylko takich zachowañ dotyczy pracowniczy obowi¹zek dba³oci o dobro zak³adu
pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Nale¿y dbaæ tak¿e o przyjazn¹ atmosferê wród
wspó³pracowników, jak równie¿ ca³ej zatrudnionej za³ogi. Warunkiem prawid³owego przebiegu pracy zespo³owej jest przecie¿ harmonijne wspó³dzia³anie5. Co prawda, mog¹ pojawiæ siê w firmie ró¿ne emocje pomiêdzy zatrudnionymi osobami,
zaczynaj¹ce siê od sympatii, a koñcz¹ce na wrogoci6. Niezale¿nie od antypatii
w stosunku do niektórych pracowników, nale¿y mieæ przede wszystkim na wzglê3 M. Dörre-Nowak, op. cit., s. 204203; zob. A. Meszorer, O zasadach wspó³¿ycia spo³ecznego,
Nowe Prawo. 1964, nr 1, s. 10; W. Sanetra, op. cit., s. 707.
4 A. M. wi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, [online] <www.legalis.pl>
(dostêp: 11.05.2015).
5 T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2011, s. 273.
6 K. W¹s, Firma, czyli nazwa przedsiêbiorcy, [online] <www.iprawo.net.pl/artyku³y/firma_czyli_nazwa_przedsiebiorcy> (dostêp 11.05.2015): Firma powszechnie rozumiana jest jako zespó³ sk³adników rzeczowych, maj¹tkowych, a tak¿e osobowych, s³u¿¹cych prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej. W jêzyku ustawowym termin ten ma zupe³nie inne znaczenie. Zgodnie z art. 432 Kodeksu
cywilnego firma stanowi oznaczenie przedsiêbiorcy. Autorka artyku³u przyjê³a powszechnie rozumian¹
interpretacjê pojêcia firma, maj¹c na uwadze wiedzê z zakresu prawa cywilnego.
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dzie interes (dobro) pracodawcy, a w szczególnoci wype³nienie treci obowi¹zku
dba³oci o dobro zak³adu pracy. Wa¿ne, aby wszystkim pracownikom przywieca³
jeden cel. Wzajemna kontrola pracownicza w realizacji wspólnych zadañ nie zawsze
musi stanowiæ przes³ankê negatywn¹, w tym przypadku bêdzie mia³a pozytywny
charakter, szczególnie gdy ma na celu troskê o finalne zakoñczenie wa¿nego projektu. Wykonywanie pracy skooperowanej wymaga wspó³dzia³ania wszystkich uczestników procesu pracy7. Na koñcowy efekt, z którego bêdzie korzysta³ pracodawca,
powinna z³o¿yæ siê praca ca³ej za³ogi oraz pe³ne zaanga¿owanie wszystkich osób
zatrudnionych, poczynaj¹c od najni¿szego szczebla. Z tego wzglêdu spokojna
i przyjazna atmosfera przy wype³nianiu obowi¹zków jest równie wa¿na, jak wykonywanie poleceñ pracodawcy czy przestrzeganie przepisów dotycz¹cych np. zasad
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Obowi¹zek przestrzegania w firmie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego to nakaz
przejawiania w³aciwego stosunku do wspó³pracowników, który powinien siê wyra¿aæ w poszanowaniu godnoci osobistej ka¿dego z nich, szacunku i pos³uszeñstwie
wobec prze³o¿onych, pomocy dla podw³adnych (m³odocianych i uczniów)8. Zasady
te mog¹ konkretyzowaæ pracowniczy obowi¹zek dba³oci o dobro zak³adu pracy,
wskazuj¹c na element zachowania moralnego zatrudnionych.
Istnieje mo¿liwoæ stworzenia swoistego katalogu zasad etyki, który og³oszony
w zwyczajowo przyjêty sposób bêdzie obowi¹zywa³ wszystkich pracowników. Nie
ma przeszkód, aby pracodawca owe zasady etyki przedstawia³ nawet z zastrze¿eniem, ¿e w jego ocenie ich nieprzestrzeganie bêdzie kwalifikowane jako naruszenie
obowi¹zku pracowniczego z art. 100 § 2 pkt 6 k.p.9 Wprowadzanie dobrej atmosfery pracy mo¿e bowiem przyczyniæ siê do bardziej efektywnego wykonywania obowi¹zków, a tym samym przynosiæ korzyci w postaci np. dobrze wykonanego projektu czy planu bud¿etowego. Za jej podtrzymywanie odpowiedzialni s¹ w g³ównej
mierze pracownicy. Nie zawsze istnieje mo¿liwoæ zatrudnienia ludzi o tych samych
lub podobnych cechach osobowociowych, pogl¹dach politycznych czy gospodarczych w zak³adzie pracy. Wydaje siê nawet, ¿e jest to niemo¿liwe. Jednak¿e niewywo³ywanie konfliktów wyranie niesprzyjaj¹cych wykonywaniu obowi¹zków, niewszczynanie k³ótni, niewprowadzanie z³ej atmosfery dope³nia kodeksowy obowi¹zek
dba³oci o dobro zak³adu pracy. Postawa zapobiegaj¹ca wy¿ej wymienionym zachowaniom i podjêta w³aciwa reakcja pracownika, ³agodz¹ca rozpoczêty wczeniej
konflikt, stanowi pozytywne zachowanie, które mo¿na zaliczyæ do dba³oci o dobro
pracodawcy. Natomiast wyg³aszanie ocen niepochlebnych i dyskwalifikuj¹cych innych pracowników pod wzglêdem etycznym i zawodowym, kwestionowanie ich
kwalifikacji, podwa¿anie autorytetu i ura¿anie ich godnoci osobistej, zw³aszcza
7 M. Gersdorf, K. R¹czka, Prawo pracy. Podrêcznik w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa
2007, s. 108.
8 Ibidem, s. 273.
9 Wyrok SN z dnia 17 lutego 2000 r., I PKN 539/99, OSNAPiUS 2001, nr 14, poz. 463. Zob.
równie¿ M. Dörre-Nowak, op. cit., s. 208209.
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je¿eli ma charakter ci¹g³y10, jest postaw¹ nagann¹. W interesie pracowników powinna byæ przeprowadzana kontrola negatywnych zachowañ oraz ich ewentualne za¿egnywanie, jako ¿e nierozwi¹zany konflikt móg³by wp³yn¹æ negatywnie na koñcowy
wynik pracy, a tym samym, moim zdaniem, by³oby to ju¿ naruszenie obowi¹zku
dba³oci o dobro zak³adu pracy. Warto jednak zaznaczyæ, i¿ nadgorliwa postawa,
maj¹ca na celu przesadne kontrolowanie wspó³pracowników, odniesie skutek przeciwny  bêdzie wzmagaæ wrogoæ oraz brak chêci do dalszej wspó³pracy. Zdaniem
S¹du Najwy¿szego postêpowanie polegaj¹ce na ci¹g³ym podejrzewaniu innych pracowników, tendencyjnym ich kontrolowaniu, mimo braku kompetencji, z³oliwym
wytykaniu b³êdów, sk³adaniu doniesieñ wymagaj¹cych wszczynania postêpowania
s³u¿bowego, wprowadzaniu niekoñcz¹cych siê sytuacji konfliktowych i stresowych stanowi naruszenie podstawowych obowi¹zków pracowniczych okrelonych
w art. 100 § 2 pkt 6 k.p. Negatywn¹ postaw¹ jest zachowanie pracownicy, która
stwarza³a atmosferê napiêcia i niepokoju niesprzyjaj¹c¹ pracy i prawid³owym stosunkom miêdzyludzkim11. Obowi¹zek przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
obejmuje równie¿ powstrzymywanie siê poza miejscem pracy i czasem pracy od
takich zachowañ, które wywo³uj¹ lub potêguj¹ wzajemnie negatywny stosunek
wspó³pracowników i konflikty w rodowisku pracy na tle przynale¿noci do ró¿nych
dzia³aj¹cych u pracodawcy organizacji zwi¹zkowych12. Co wiêcej, naruszeniem nie
tylko porz¹dku wewn¹trzzak³adowego, ale równie¿ zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
jest u¿ywanie przemocy fizycznej wobec wspó³pracowników, nawet w celu wymuszenia prawid³owego wykonywania pracy13.
Obowi¹zek przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego odnosi siê do w³aciwych relacji miêdzy wspó³pracownikami, w tym równie¿ miêdzy pracownikami
a prze³o¿onymi14. Nieprzestrzeganie zasad etycznych na terenie zak³adu pracy mo¿e
w konkretnych przypadkach stanowiæ przes³ankê uzasadniaj¹c¹ dokonanie rozwi¹zania stosunku pracy przez pracodawcê. Nie ka¿de moralnie naganne zachowanie
siê pracownika jest naruszeniem obowi¹zków pracowniczych (np. poza zak³adem
pracy). Jednak¿e gdy dochodzi do zeznania nieprawdy co do faktów powszechnie
znanych za³odze w tocz¹cym siê na terenie zak³adu pracy postêpowaniu powypadkowym, narusza to pracowniczy obowi¹zek przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w zak³adzie pracy (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.) oraz pracowniczy obowi¹zek
dba³oci o dobro zak³adu pracodawcy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) i uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracê (art. 45 § 1 k.p.). Zatem w kodeksie pracy podkrelona
zosta³a zasada moralna (a tak¿e prawny obowi¹zek) sprowadzaj¹ca siê do koniecz10 Wyrok Okrêgowego S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 12 wrzenia 1978 r., IP 86/78,
PiZS 1980, nr 4, s. 73.
11 Wyrok SN z dnia 21 lutego 1997 r., I PKN 15/97, OSNAPiUS 1997, nr 20, poz. 400.
12 Wyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 2/08, OSNP 2009, nr 2324, poz. 311.
13 Wyrok SN z dnia 5 czerwca 1987 r., I PRN 22/87, Lex nr 686405.
14 Z. Góral, Obowi¹zki pracodawcy i pracownika, [w:] K. W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz,
Warszawa 2012, s. 669.
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noci przedstawiania zdarzeñ w sposób prawdziwy. Naruszenie zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego musi nast¹piæ w zak³adzie pracy. W tym miejscu nale¿y podkreliæ
fakt, ¿e postêpowanie powypadkowe toczy³o siê przed komisj¹ zak³adow¹, na terenie zak³adu pracy i w sposób powszechnie znany za³odze. Poza prawnym obowi¹zkiem zeznawania prawdy w takim postêpowaniu istnieje te¿ zasada moralna, sprawdzaj¹ca siê do koniecznoci przedstawiania zdarzeñ w sposób prawdziwy. Mo¿na
dodaæ tak¿e, ¿e obowi¹zek prawdziwego przedstawiania zdarzenia mog¹cego byæ
zakwalifikowanym jako wypadek przy pracy wynika z pracowniczego obowi¹zku
dbania o dobro zak³adu pracodawcy oraz z obowi¹zku przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego15.

Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego a molestowanie seksualne
oraz mobbing
Rozszerzaj¹c powy¿sze wywody na temat powi¹zania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.) z pracowniczym obowi¹zkiem dba³oci o dobro
zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), nale¿y poruszyæ kwestiê molestowania
seksualnego (art. 183a k.p.) oraz mobbingu (art. 943 k.p.). Odpowiedzi wymaga
pytanie, czy tylko na pracodawcy ci¹¿y odpowiedzialnoæ za wystêpowanie powy¿szych zachowañ i czy tylko na nim spoczywa obowi¹zek zapobiegania tego typu
zdarzeniom. W mojej ocenie pracownik, wype³niaj¹c pracowniczy obowi¹zek dba³oci o dobro pracodawcy, powinien przeciwdzia³aæ negatywnym zachowaniom (jak
np. molestowanie seksualne) miêdzy wspó³pracownikami. Akceptacja wymienionych wy¿ej zachowañ stanowi³aby naruszenie interesu, a tym bardziej dobrego imienia pracodawcy. Mo¿na by wskazaæ jako przyk³ad nastêpuj¹cy casus: w firmie dochodzi do molestowania seksualnego i jest to fakt znany pozosta³ym pracownikom,
ale nikt nie podejmuje ¿adnych dzia³añ, aby temu zapobiec oraz nie informuje
pracodawcy o zaistnia³ej sytuacji. Molestowana pracownica sk³ada pozew do s¹du,
za pracodawca t³umaczy siê, zgodnie z prawd¹, ¿e nic o tym nie wiedzia³. T³umaczenie takie stawia go w bardzo niekorzystnym wietle, poniewa¿ wskazuje, ¿e nie
panuje nad organizacj¹ pracy b¹d nie wie, co siê dzieje na terenie zak³adu pracy.
W podobnej sytuacji S¹d Najwy¿szy wyrane stwierdzi³, ¿e pracodawca odpowiada
za zachowania wszystkich zatrudnionych przez siebie pracowników na zasadzie
ryzyka. W zwi¹zku z tym, je¿eli toleruje z³e traktowanie jednych pracowników
przez innych, musi siê liczyæ z zas¹dzeniem wyp³aty odszkodowania. S¹d zgodzi³
siê z zarzutami zwolnionej (stosowanie mobbingu oraz naruszenie takich dóbr osobistych, jak czeæ, dobre imiê, godnoæ osobista, zdrowie) i uzna³, ¿e zarz¹d firmy
tolerowa³ niew³aciwe postêpowanie jej bezporedniego prze³o¿onego16. Pracodawca
15
16

Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1998 r., I PKN 458/97, OSNP 1998, nr 22, poz. 655.
Wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r., II PK 189/10, MPP 2011, nr 8, s. 394.
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powinien bowiem zareagowaæ na informacje o zaistnia³ej sytuacji, a przedsiêwziête
kroki wiadczy³yby o tym, ¿e troszczy siê o dobro pracowników i w³asne interesy.
Wszelkie konflikty miêdzy wspó³pracownikami nie przynosz¹ korzyci firmie.
Szybsza reakcja mog³aby w tym przypadku zminimalizowaæ ryzyko wniesionego
pozwu, a tym samym oddaliæ koniecznoæ zap³aty odszkodowania.
Mobbing jako pojêcie prawne zosta³ wprowadzony ustaw¹ z 14 listopada 2003 r.,
która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.17 Ustawodawca na³o¿y³ wówczas
na pracodawcê obowi¹zek przeciwdzia³ania mobbingowi w zak³adzie pracy. Zgodnie z treci¹ art. 943 k.p. mobbing oznacza dzia³ania lub zachowania dotycz¹ce
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegaj¹ce na uporczywym
i d³ugotrwa³ym nêkaniu lub zastraszaniu pracownika, wywo³uj¹ce u niego zani¿on¹
ocenê przydatnoci zawodowej, powoduj¹ce lub maj¹ce na celu poni¿enie lub
omieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespo³u wspó³pracowników. Moim zdaniem zapobiegaæ mobbingowi powinni równie¿ zatrudnieni
pracownicy, niezale¿nie od zajmowanego stanowiska, w ramach wype³niania obowi¹zku dba³oci o dobro pracodawcy. Zapis ten najczêciej jest zamieszczony
w regulaminie pracy i ma na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawid³owoci
w kontaktach interpersonalnych. Jednoczenie pracownicy s¹ zobligowani do zaniechania dzia³añ negatywnych i wykazywania siê inicjatyw¹ przeciwdzia³ania wszelkim formom nêkania czy zastraszania.
Szczególnym przyk³adem mobbingu, maj¹cym bezporedni zwi¹zek z obowi¹zkiem dba³oci o dobro zak³adu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), jest uporczywe
wydawanie pracownikowi poleceñ wykraczaj¹cych poza jego umiejêtnoci b¹d
mieszcz¹cych siê w jego kompetencjach, lecz nierealnych do wykonania z innych
powodów. Nale¿y domniemywaæ, ¿e prze³o¿ony, wydaj¹c polecenie podw³adnemu,
ma na celu realizacjê interesu pracodawcy, za pracownik, nie wykonuj¹c tego zadania, temu interesowi siê sprzeniewierza. Powstaje pytanie: kto w takim wypadku
ponosi odpowiedzialnoæ? Czy pracownik, który nie wykona³ zadania, czy prze³o¿ony, który wiedz¹c o tym, ¿e pracownik nie jest w stanie sprostaæ zadaniu, mimo
wszystko wydaje takie dyspozycje. Odpowied wydaje siê byæ oczywista  winê
ponosi prze³o¿ony. Jednak¿e pracownik mo¿e i powinien w takiej sytuacji odmówiæ
wykonania polecenia i o zaistnia³ej sytuacji poinformowaæ pracodawcê. Zg³aszaj¹c
tego typu problem, ma szansê uwolniæ siê od sytuacji mobbingowej, która mog³aby
mieæ daleko id¹ce konsekwencje zarówno dla niego samego, jak i dla wa¿nych
interesów pracodawcy.
Charakterystyczn¹ cech¹ mobbingu jest uporczywoæ i d³ugotrwa³oæ dzia³ania
sprawcy lub sprawców. Celem zabronionego dzia³ania jest zamiar wyrz¹dzenia
szkód w psychice osoby lub osób nêkanych (drêczonych) lub zastraszanych18. Celo17

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. nr 213, poz. 2081)  dodano nowy art. 943 k.p.
18 A.M. wi¹tkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 414.
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we wywieranie presji na pracowniku, aby zwiêkszyæ jego wydajnoæ, jest niedozwolone, tym bardziej gdy czyni¹ to osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach19. W przyk³adowej sprawie prze³o¿eni wychodzili z za³o¿enia, ¿e praca konsultanta do spraw reklamy jest stresuj¹ca i powinna byæ stresuj¹ca dla osi¹gania
lepszych wyników. W zwi¹zku z tym kilka, a czasami kilkanacie razy w ci¹gu dnia
kontrolowali pracownika poprzez telefoniczne wypytywanie o efekty pracy: czy ju¿
umowa zosta³a podpisana, na jak¹ kwotê zawarto kontrakt itp. W rozmowach wyra¿ali swoje niezadowolenie, u¿ywaj¹c przy tym s³ów uznawanych powszechnie za
wulgarne i niecenzuralne. Codzienne wytwarzanie atmosfery napiêcia by³o metod¹
na zwiêkszenie wydajnoci pracy. Bezporedni prze³o¿eni wrêczyli pracownikowi
pismo zawieraj¹ce owiadczenie w imieniu zarz¹du o rozwi¹zaniu umowy o pracê
za wypowiedzeniem, a jednoczenie owiadczyli, ¿e pismu temu przez dwa tygodnie
nie nadadz¹ biegu poprzez wys³anie do centrali, gdy¿ uzale¿niaj¹ to od poprawy
wyników pracy. Faktycznie jednak nie zamierzali rozwi¹zywaæ z nim stosunku pracy20. Inni pracownicy godzili siê z faktem, ¿e pracodawca, a konkretnie dzia³aj¹ce
z jego upowa¿nienia osoby dopuszczaj¹ siê naruszenia godnoci przys³uguj¹cej ka¿demu pracownikowi jako jednostce ludzkiej. Na tak¹ sytuacjê powinni jednak zareagowaæ. Moim zdaniem naruszyli w ten sposób pracowniczy obowi¹zek dba³oci
o dobro zak³adu pracy (w tym przypadku dobre imiê pracodawcy i firmy) w zwi¹zku
z art. 100 § 2 pkt 6 k.p. Bierna postawa mo¿e równie¿ stanowiæ naruszenie obowi¹zków pracowniczych.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e utrzymywanie pracownika w stresie nie
zawsze musi automatycznie oznaczaæ mobbing. Pracownikom zajmuj¹cym stanowiska kierownicze stawia siê bowiem wy¿sze wymagania ni¿ pracownikom tzw. szeregowym. Od tych osób wymagana jest przede wszystkim odpornoæ na stres, umiejêtnoæ organizowania czasu pracy czy umiejêtnoæ pracy w zespole. Wyrok S¹du
Najwy¿szego równie¿ powy¿sze zdanie aprobuje, stwierdzaj¹c, ¿e przy ocenie, czy
kierownik przedsiêbiorstwa, instytucji lub urzêdu dopuci³ siê ciê¿kiego naruszenia
obowi¹zków pracowniczych, nale¿y wzi¹æ pod uwagê stawiane mu wy¿sze wymagania ni¿ szeregowym pracownikom21. Kierownik jest czêsto powo³ywany przez
pracodawcê do kierowania zak³adem pracy czy wyodrêbnion¹ komórk¹. Musi wówczas wykazaæ siê umiejêtnociami nadzorowania procesu pracy, pilnowania porz¹dku
oraz szybkiego podejmowania decyzji, je¿eli wymaga tego dana sytuacja (np. wybuch
po¿aru). Zatem mo¿e zarz¹dzaæ firm¹ w imieniu pracodawcy, a ten, powierzaj¹c
tak¹ funkcjê, obdarza go zaufaniem i wymaga, by praca by³a w³aciwie nadzorowana oraz wykonywana przez podleg³ych kierownikowi wspó³pracowników.
19 Psychologia wyró¿nia dwa typy stresu: eustres (stres euforyczny) i destres (stres destrukcyjny).
Pracodawca nie powinien dopuszczaæ do sytuacji, w której poziom stresu pracownika osi¹ga stan
destrukcyjny, poniewa¿ dzia³ania pracownika staj¹ siê wówczas nieefektywne. Sta³e utrzymywanie pracownika w stanie destresu mo¿e nawet spowodowaæ zaburzenia psychiczne, pocz¹wszy od depresji.
20 Wyrok SN z dnia 21 listopada 2007 r., I BP 26/07, niepubl.
21 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1969 r., II PR 86/69, OSN 1970, nr 4, poz. 61.
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Podsumowanie
Powy¿sze przyk³ady stanowi¹ dowód na cis³e powi¹zanie obowi¹zku przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego z pracowniczym obowi¹zkiem dba³oci
o dobro zak³adu pracy. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie wystêpuje w tym wypadku ¿adna
hierarchizacja tych dwóch obowi¹zków, a ka¿dy przypadek nale¿y rozpatrywaæ indywidualnie. Obowi¹zek przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego zawiera
w sobie powinnoæ stosowania norm o charakterze pozaprawnym, zw³aszcza moralnych, obyczajowych, etycznych i zwyczajów. Chodzi o zasady ogólne, jak te¿ zasady specyficzne wystêpuj¹ce w danym zak³adzie pracy. Musz¹ byæ one ukszta³towane
obiektywnie, a nie wynikaæ z woli pracodawcy (byæ przez niego narzucane)22.
Odes³anie w przepisie art. 100 § 2 pkt 6 k.p. do przestrzegania powy¿szych
norm w zak³adzie pracy oznacza, ¿e pracownik ma obowi¹zek ich stosowania
w jednostce organizacyjnej bêd¹cej miejscem pracy, jak te¿ stosowania siê do regu³
zachowania akceptowanych przez spo³ecznoæ zak³adow¹, co s³u¿y zapewnieniu
kszta³towania dobrej atmosfery w miejscu pracy, wp³ywaj¹cej na prawid³ow¹ i niezak³ócon¹ wspó³pracê miêdzy pracownikami23. Warto wyranie podkreliæ, ¿e nieprzestrzeganie przez pracownika obowi¹zku zasad wspó³¿ycia spo³ecznego daje
mo¿liwoæ pracodawcy na³o¿enia kary dyscyplinarnej, za w skrajnych przypadkach
nawet rozwi¹zania umowy o pracê.

Summary
The obligation to comply with the rules of social conduct in relation
to the responsibilities of the employees to care for the welfare
of workplace
Key words: workplace, responsibilities of employees, employer, employee.

Employees commitment is the essence of art. 22 § 1 of the Labour Code. The
law indicates mutual obligation between the employer and the employee. This commitment is based on the employees performance of the particular type of work
under the employer leadership and at the time and place designated by him/her. The
obligations of an employee are imposed by the Labour Law as well as other legal
acts. It should be emphasized that the content of the employment relationship consists of both employee and employer obligations, which are interdependent. Properly
defined and clear established rules of the workplace are significant to maintain
22

A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, [online] <www.legalis.pl> (dostêp: 30.06.2014).
23 Wyrok SN z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 2/08, niepubl.
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correct workplace conditions. The more precise and clear the rules are for the
employee, the better work is done and higher understanding of different matters is
performed. Undoubtedly, the rules not only define the position of the employee in
a workplace, but also affect the provision of proper working order which trigger
a sense of shared responsibility for work and may have positive impact on the
development of the particular department. The author of the article highlights the
relation between the employees obligation to care for the welfare of the workplace
(Article 100 §2 point. 4 l.c.) and other main duties which belong to the rules of
social conduct (Article 100 §2 point. 6 l.c.). The article focuses on aspects such as
bullying, sexual harassment and explains the principles of social coexistence in the
workplace.
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Zeznania wiadków w postêpowaniu przed wojewódzk¹
komisj¹ ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
 aspekty wybrane
Jeszcze kilkadziesi¹t, a w Polsce kilkanacie lat temu ryzyko zwi¹zane z nastêpstwami dzia³alnoci medycznej by³o w praktyce wy³¹cznie ryzykiem pacjentów. Jednak w miarê rozwijaj¹cej siê wiadomoci spo³ecznej oraz coraz bardziej powszechnego konsumenckiego stosunku pacjentów do podmiotów udzielaj¹cych im pomocy
medycznej, ci ostatni nie mog¹ ju¿ liczyæ na zrozumienie ze strony by³ych podopiecznych w razie niepowodzeñ medycznych. Poniewa¿ szkody zdrowotne w powszechnym mniemaniu obejmuj¹ nie tylko mieræ lub powa¿ne kalectwo, ale tak¿e
mniejsze uszczerbki na zdrowiu, a nawet nadmierne (lub tylko) cierpienie, liczba
roszczeñ w stosunku do medycznych placówek, a tak¿e osób wykonuj¹cych zawody
medyczne wzrasta z roku na rok. Towarzyszy temu postêpuj¹cy wzrost wysokoci
roszczeñ oraz zas¹dzanych odszkodowañ1. Systematycznie wzrasta wiêc liczba procesów odszkodowawczych, które s¹ jednak przewlek³e2, wi¹¿¹ siê ze stosunkowo du¿ymi kosztami i nie zawsze koñcz¹ siê oczekiwanym przez powoda rozstrzygniêciem.
W zwi¹zku z powy¿szym Rzecznik Praw Obywatelskich ju¿ w 1999 r. podj¹³
dzia³ania w kierunku wprowadzenia alternatywnych do postêpowania s¹dowego mechanizmów wynagradzania szkód na zdrowiu powsta³ych w wyniku dzia³añ lub
1

K. Radziwi³³, Roszczenia pacjentów nie tylko przed s¹dem, Gazeta Lekarska 2008, nr 11,
[online] <www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2008/n200811/n20081113>.
2 Jak podaj¹ autorzy projektu noweli do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
gdyby nie wp³ywa³y ¿adne nowe powództwa o odszkodowanie z tytu³u szkód medycznych w latach
20012009, rozpatrzenie takiej sprawy rednio trwa³oby oko³o czterech lat (przy za³o¿eniu, ¿e sprawa
zosta³aby rozpatrzona w postêpowaniu dwuinstancyjnym, bez jej przekazania do ponownego rozpatrzenia oraz ¿e nie zosta³a z³o¿ona skarga kasacyjna). Ze wzglêdu na du¿e skomplikowanie spraw w zakresie
b³êdów medycznych, sprawy te trwaj¹ znacznie d³u¿ej  nawet do dziesiêciu lat.
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zaniedbañ pracowników medycznych oraz zak³adów opieki zdrowotnej3. W marcu
2001 r. Rzecznik zwróci³ siê do Ministra Zdrowia z apelem o podjêcie dzia³añ
legislacyjnych w celu wprowadzenia rozwi¹zañ prawnych korzystnych dla poszkodowanych pacjentów. W pimie stwierdzi³, ¿e pañstwo nie mo¿e pozostawiaæ pokrzywdzonego pacjenta samemu sobie. Wystarczaj¹cej gwarancji w tym zakresie nie
stanowi bowiem zapewnienie mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych na drodze procesu cywilnego, w szczególnoci, ¿e obecny system ochrony
s¹dowej jest zbyt kosztowny i d³ugotrwa³y. Nie zabezpiecza te¿ we w³aciwym
czasie, a niekiedy wcale, rodków u³atwiaj¹cych powrót poszkodowanego do zdrowia oraz w miarê normalnej egzystencji. Rzecznik zwróci³ równie¿ uwagê, i¿
w wielu krajach powsta³y rozwi¹zania i propozycje zmian, tworz¹ce bardziej efektywne mechanizmy naprawiania szkód wyrz¹dzonych pacjentom, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez pracowników medycznych oraz zak³ady opieki
zdrowotnej4.
Problemy zwi¹zane z dochodzeniem roszczeñ odszkodowawczych wyrz¹dzonych pacjentom w zwi¹zku z udzielaniem wiadczeñ medycznych dostrzega³y nie
tylko rodowiska pacjentów, ale równie¿ przedstawiciele zawodów medycznych,
teoretycy i praktycy prawa. Dopiero jednak w dniu 1 stycznia 2012 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych5
(zwana dalej: ustaw¹ zmieniaj¹c¹, nowel¹), przewiduj¹ca nowy mechanizm dochodzenia przez poszkodowanych pacjentów roszczeñ zwi¹zanych z szeroko pojmowanymi szkodami medycznymi. Ustawa ta wprowadzi³a do polskiego porz¹dku prawnego alternatywny do postêpowania cywilnego sposób dochodzenia roszczeñ
z tytu³u zdarzeñ medycznych wyrz¹dzonych w podmiotach leczniczych prowadz¹cych szpital.
Wprowadzaj¹c do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta6 (dalej: u.p.p.) pojêcie zdarzenia medycznego, ustawodawca ograniczy³ zakres dochodzenia roszczeñ jedynie do zdarzeñ, które mieszcz¹ siê w normatywnej definicji
oraz tylko i wy³¹cznie do tych, które mia³y miejsce w szpitalu, co jest powszechnie
krytykowane. Orzekaniem, czy przedstawiony przez wnioskodawcê stan faktyczny
jest zdarzeniem medycznym w rozumieniu u.p.p., zajmuj¹ siê powo³ane z dniem
3 Rzecznik Praw Obywatelskich kilkakrotnie zwraca³ siê do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia pacjentom realizacji roszczeñ z tytu³u szkód medycznych, powo³uj¹c siê na rozwi¹zania przyjête
w innych krajach, zob. m.in. RPO/306646/99/I z dnia 14 czerwca 1999 r. i 7 stycznia 2000 r. oraz
RPO/358569/00/I z dnia 30 listopada 2000 r. i 27 lutego 2001 r.
4 Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla za 2001 r., s. 200201, [online]
<www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn%20RPO%202002,%20Materia%C5%82y%20nr%2044.pdf>
(dostêp: 2.04.2014).
5 Dz.U. z 2011 r., nr 113, poz. 660.
6 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.:
Dz.U. z 2012 r., poz. 159).
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1 stycznia 2012 r. wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
(dalej: wojewódzkie komisje, komisje) dzia³aj¹ce przy urzêdach wojewódzkich7.
Procedura postêpowania przed wojewódzkimi komisjami nie jest jednolita. Komisje przy rozpoznaniu wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego stosuj¹ przepisy
u.p.p. oraz odpowiednio, a niekiedy nawet wprost przepisy kodeksu postêpowania
cywilnego8. Tak ukszta³towana procedura orzekania jest niezwykle trudna do stosowania i wprowadza chaos interpretacyjny, co jest tym bardziej niepo¿¹dane, i¿ nowela nie przewidzia³a powo³ania jednego centralnego organu kontrolnego nad dzia³alnoci¹ wojewódzkich komisji, który móg³by usun¹æ ewentualne nieprawid³owoci
i rozbie¿noci, przyczyniaj¹c siê jednoczenie do wypracowania jednolitej wyk³adni
czêsto niejasnych przepisów prawa.
Problemy zwi¹zane ze stosowaniem w praktyce przepisów przez wojewódzkie
komisje oraz kontrowersje, jakie budzi znowelizowana u.p.p., przekraczaj¹ jednak
ramy niniejszego opracowania, w zwi¹zku z czym zosta³y jedynie zasygnalizowane,
a ich dalsza analiza pominiêta.
Przechodz¹c na grunt postêpowania dowodowego, jakie toczy siê przed wojewódzk¹ komisj¹, zasygnalizowaæ jedynie nale¿y, i¿ w wiêkszoci oparte jest ono
o odpowiednio stosowane przepisy k.p.c., a zatem dalsze rozwa¿ania bêd¹ siê nierozerwalnie wi¹za³y z postêpowaniem przed s¹dami powszechnymi.
Zeznania wiadków to dowód o ludzkiej twarzy. Ten rodek dowodowy zawiera tzw. element ludzki i w najwy¿szym stopniu uwik³any jest w psychologiê
cz³owieka (poznanie, zapamiêtanie, przekazanie spostrze¿eñ, zniekszta³cenia wiadome i niewiadome, patologiczne, moralne). Zeznanie wiadka  jako ród³o dowodu  nale¿y do rodków najstarszych i jest najczêciej przeprowadzanym dowodem. Zeznania wiadków nale¿¹ do grupy dowodów osobowych i maj¹ charakter
dowodu poredniego9.
Niew¹tpliwie dowód z zeznañ wiadków jest jednym z najczêciej stosowanych
w procedurze cywilnej, a obecnie równie¿ w postêpowaniu przed wojewódzkimi
7

Na temat wojewódzkich komisji, ich funkcjonowania i kontrowersji dotycz¹cych ich charakteru
oraz postêpowania w sprawie orzekania o zdarzeniach medycznych zob. m.in. M. Nesterowicz,
M. Wa³achowska, Odpowiedzialnoæ za szkody wyrz¹dzone przy leczeniu w zwi¹zku z nowym pozas¹dowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynik³ych ze zdarzeñ medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, TNOiK, Toruñ 2011;
H. Fr¹ckowiak, L. Fr¹ckowiak, Organization and functioning of Regional Commission for Evaluation
of Medical Events after a year of operation, Polish Annals of Medicine 2013, nr 20, Olsztyn 2013,
s. 8287; J. Mucha, Charakter prawny postêpowania przed wojewódzk¹ komisj¹ do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych, [w:] J. Winiewski, M. Gwodzicka-Piotrowska, P. Ziobrowski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej, Poznañ 2012; H. Fr¹ckowiak, Postêpowanie przed wojewódzkimi
komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych  nowa procedura (nie) dla profesjonalnych pe³nomocników, Radca Prawny  Dodatek naukowy 2014, nr 146, s. 1316.
8 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.,
poz. 101).
9 K. Piasecki, System dowodów i postêpowanie dowodowe w sprawach cywilnych, LexisNexis,
Warszawa 2012, s. 193194.
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komisjami ds. orzekania po zdarzeniach medycznych  rodków maj¹cych na celu
potwierdzenie faktów przedstawionych przez strony. Jednoczenie jest rodkiem dowodowym, z którym mog¹ wi¹zaæ siê i wi¹¿¹ istotne problemy natury praktycznej.
W postêpowaniu przed wojewódzkimi komisjami zagadnienie to jest bardzo istotne,
albowiem z regu³y wiadkami bêd¹ osoby posiadaj¹ce specjalistyczn¹ wiedzê,
a ocena ich zeznañ spoczywa na sk³adzie orzekaj¹cym z³o¿onym z przedstawicieli
zawodów medycznych oraz prawników. W zwi¹zku z powy¿szym pojawiæ siê mo¿e
wiele kontrowersji co do znaczenia rodka dowodowego, jakim s¹ zeznania wiadków, ich weryfikacji i prawid³owoci oceny, st¹d analiza zagadnienia przedstawionego w niniejszym opracowaniu ma istotne znaczenie.
wiadkiem jest osoba fizyczna powo³ana w procesie cywilnym w celach dowodowych. Jest to osoba trzecia, która nie uczestniczy bezporednio w procesie, ale
by³a w stanie i mia³a mo¿liwoæ spostrzec poza procesem okolicznoci sporne
i maj¹ce znaczenie w konkretnym procesie i która ma obowi¹zek, w razie wskazania
jej jako wiadka, zeznawaæ przed s¹dem. Zeznanie wiadka stanowi owiadczenie
wiedzy odnosz¹ce siê do okrelonego faktu (zdarzenia, stosunku, stanu), przedstawiaj¹ce, odtwarzaj¹ce ten fakt10. wiadkiem w znaczeniu faktycznym jest zatem
zarówno osoba, która wiadomoci o okrelonych zdarzeniach pozyska³a dziêki w³asnym spostrze¿eniom, jak i osoba niemaj¹ca w³asnych, bezporednich spostrze¿eñ,
ale znaj¹ca istotne dla danej sprawy okolicznoci, uzyskane nawet dziêki innym
osobom lub te¿ na podstawie innych róde³11.
Obowi¹zek sk³adania zeznañ jest obowi¹zkiem obywatelskim (obowi¹zkiem
prawnym) i obejmuje obowi¹zek stawienia siê na wezwanie s¹du, obowi¹zek z³o¿enia zeznañ oraz obowi¹zek z³o¿enia przyrzeczenia12. Obowi¹zuj¹ce zarówno w postêpowaniu cywilnym, jak i w postêpowaniu przed wojewódzkimi komisjami zasady
bezporednioci i ustnoci nakazuj¹, aby sk³adanie zeznañ przez wiadków odbywa³o siê przed organem orzekaj¹cym w formie ustnej13.
Do zeznañ wiadków w postêpowaniu przed wojewódzkimi komisjami stosuje
siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania cywilnego, dotycz¹ce m.in. niezdolnoci bycia wiadkiem, prawa odmowy zeznañ i odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, treci wezwania, kolejnoci przes³uchania, sposobu zeznawania
czy konfrontacji.
wiadek jest równie¿ zobowi¹zany do z³o¿enia przyrzeczenia o charakterze
promisoryjnym. Przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego przed przes³uchaniem wiadka i odebraniem od niego przyrzeczenia powinien nadto uprzedziæ go o odpowiedzialnoci karnej za z³o¿enie fa³szywych zeznañ (art. 266, 267, 268, 269 i 270 k.p.c.
10 K. Flaga-Gieruszyñska, [w:] A. Zieliñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 507.
11 £. B³aszczak, [w:] £. B³aszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Z¹bczyk (red.), Dowody
w postêpowaniu cywilnym, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 442443.
12 W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 224.
13 H. Dolecki, Postêpowanie cywilne. Zarys wyk³adu, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 190.
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w zw. z art. 67o u.p.p.). Zgodnie z treci¹ przepisu art. 233 § 1 k.k.14, kto sk³adaj¹c
zeznanie maj¹ce s³u¿yæ za dowód w postêpowaniu s¹dowym lub w innym postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdê lub zataja prawdê,
podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3. Warunkiem odpowiedzialnoci jest,
aby przyjmuj¹cy zeznanie, dzia³aj¹c w zakresie swoich uprawnieñ, uprzedzi³ zeznaj¹cego o odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe zeznanie lub odebra³ od niego przyrzeczenie (art. 233 § 2 k.k.).
Pomimo i¿ funkcjonalnie przepis art. 233 k.k. dotyczy przestêpstw przeciwko
wymiarowi sprawiedliwoci (Rozdzia³ XXX k.k.), przestêpstwa fa³szywych zeznañ
mo¿na dopuciæ siê tak w postêpowaniu s¹dowym (cywilnym, karnym, w sprawach
gospodarczych, z zakresu prawa pracy itp.), jak w innym postêpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Nale¿y do nich zaliczyæ np. postêpowanie przygotowawcze w sprawach karnych, postêpowanie administracyjne, podatkowe, karnoskarbowe, dyscyplinarne, a tak¿e postêpowanie przed sejmow¹ komisj¹ ledcz¹ dzia³aj¹c¹
na podstawie ustawy o sejmowej komisji ledczej15. Z uwagi na powy¿sze nie budzi
w¹tpliwoci fakt, i¿ przestêpstwo to mo¿e byæ pope³nione równie¿ w uregulowanym
w u.p.p. postêpowaniu przed wojewódzk¹ komisj¹.
Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez wiadka w postêpowaniu innym ni¿ s¹dowe wype³nia znamiê czynnoci sprawczej przestêpstwa okrelonego
w art. 233 § 1 k.k. wtedy, gdy toczy siê na podstawie ustawy, której przepisy
stanowi¹, ¿e zeznanie wiadka s³u¿y za dowód w tym postêpowaniu i uprawniaj¹
zarazem przyjmuj¹cego zeznanie do uprzedzenia wiadka o odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe zeznania16. Zatem warunkiem ponoszenia odpowiedzialnoci za
wskazane wy¿ej przestêpstwo jest, aby przyjmuj¹cy zeznania, dzia³aj¹c w zakresie
swych uprawnieñ, uprzedzi³ zeznaj¹cego o odpowiedzialnoci karnej za fa³szywe zeznania albo odebra³ od niego przyrzeczenie. Kompetencjê do przyjmowania zeznañ
reguluj¹ odpowiednie przepisy procesowe, które okrelaj¹, kogo mo¿na przes³uchiwaæ
pod rygorem odpowiedzialnoci za fa³szywe zeznania oraz tryb przes³uchania17.
Skoro zatem ustawa o prawach pacjenta w art. 67o nakazuje do postêpowania
przed wojewódzk¹ komisj¹ odpowiednio stosowaæ art. 266 k.p.c., niew¹tpliwie spe³niaj¹c wymogi opisane w art. 233 k.k., oznacza to, ¿e ustawodawca przyzna³ komisjom kompetencje do przyjmowania zeznañ pod rygorem odpowiedzialnoci karnej18.
14

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553).
Ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji ledczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r.,
nr 151, poz. 1218).
16 Postanowienie SN z dnia 2 lutego 2004 r., V KK 168/03, OSNKW 2004, nr 3, poz. 29;
Biuletyn SN 2004, nr 3, poz. 17; Wokanda 2005, nr 3, poz. 23.
17 Uchwa³a SN z dnia 19 sierpnia 1999 r., I KZP 22/99, OSNKW 1999, nr 910, poz. 51; Prokuratura i Prawo 1999, nr 10, poz. 10; Biuletyn SN 1999, nr 8, poz. 4; Wokanda 1999, nr 10, poz. 13.
18 Na marginesie wskazaæ nale¿y, i¿ M.P. Ziemiak s³usznie wskazuje, i¿ odwo³anie zawarte w art. 67o
u.p.p. do przepisów k.p.c. w zakresie przyrzeczenia sk³adanego przez wiadków jest zbêdne. Zob. M. P. Ziemiak, Postêpowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Wybrane aspekty, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód..., s. 211.
15
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Z powy¿ej wskazanych regulacji kodeksu karnego wynika, i¿ odpowiedzialnoci z art. 233 k.k. podlega m.in. wiadek, który o konsekwencji sk³adania fa³szywych zeznañ zosta³ uprzedzony lub od którego odebrano przyrzeczenie. St¹d wystarczy³oby jedynie pouczenie sk³adaj¹cego zeznania o odpowiedzialnoci karnej
w razie spe³nienia przes³anek art. 233 k.k., bez koniecznoci odbierania przyrzeczenia, co nadmiernie formalizujê procedurê19.
We wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego wnioskodawca zobowi¹zany
jest przedstawiæ (do³¹czyæ) dowody uprawdopodabniaj¹ce okolicznoci tam wskazane (art. 67d ust. 2 pkt. 1 u.p.p.). W pierwszej kolejnoci bêd¹ to dokumenty (dokumentacja medyczna bêd¹ca w posiadaniu wnioskodawcy), w drugiej wnioskodawcy
wskazywaæ bêd¹ wiadków jako rodki dowodowe najbardziej powszechne i najczêciej wykorzystywane. Fakt wykorzystywania i znaczenia tego ostatniego rodka
dowodowego w postêpowaniu przed wojewódzk¹ komisj¹ potwierdza treæ art. 67i
ust. 4 u.p.p., który stanowi, ¿e w celu wydania orzeczenia wojewódzka komisja
mo¿e wzywaæ do z³o¿enia wyjanieñ:
1) podmiot sk³adaj¹cy wniosek;
2) kierownika podmiotu leczniczego prowadz¹cego szpital, z dzia³alnoci¹ którego wi¹¿e siê wniosek;
3) osoby, które wykonywa³y zawód medyczny w podmiocie leczniczym prowadz¹cym szpital oraz inne osoby, które by³y w nim zatrudnione lub w inny sposób
z nim zwi¹zane w okresie, w którym zgodnie z wnioskiem mia³o miejsce zdarzenie
medyczne albo zosta³y wskazane we wniosku jako osoby, które mog¹ posiadaæ
informacje istotne dla prowadzonego przed wojewódzk¹ komisj¹ postêpowania;
4) ubezpieczyciela, z którym podmiot leczniczy prowadz¹cy szpital zawar³
umowê ubezpieczenia z tytu³u zdarzeñ medycznych20.
Specyfika postêpowania przed komisj¹ wymuszaæ bêdzie podzia³ wiadków na
tych, których zeznania dotyczyæ bêd¹ samego przebiegu i procesu leczenia szpitalnego oraz tych, których zeznania dotyczyæ bêd¹ stanu psychofizycznego poszkodowanego pacjenta.
Do pierwszej grupy w wiêkszoci zaliczaæ siê bêdzie personel medyczny,
a wiêc osoby, które wykonywa³y zawód medyczny w podmiocie leczniczym prowadz¹cym szpital w okresie, którego dotyczy wniosek, wykonywa³y zabieg, uczestniczy³y
bezporednio lub porednio w procesie leczenia poszkodowanego lub maj¹ informacje
istotne dla prowadzonego postêpowania. Nie wyklucza to oczywicie powo³ywania na
wiadków maj¹cych potwierdziæ powy¿ej wskazane okolicznoci osób niezatrudnionych w szpitalu, np. bliskich wnioskodawcy, którzy byli przy nim obecni podczas
czynnoci wykonywanych w szpitalu. Ich obserwacje mog¹ byæ jednak niepe³ne lub
nieobiektywne z uwagi na nieznajomoæ procedur medycznych, co w ¿aden sposób
nie mo¿e oczywicie umniejszaæ ich roli w postêpowaniu dowodowym.
19

Ibidem, s. 212.
Przy czym z uwagi na brak przepisów doprecyzowuj¹cych powy¿sze uprawnienia komisji
przyj¹æ mo¿na, i¿ wyjanienia te mog¹ nast¹piæ równie¿ w formie pisemnej.
20
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W tym miejscu wskazaæ nale¿y na zagadnienie tzw. tajemnicy zawodowej.
Zgodnie bowiem z art. 40 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty21,
lekarz ma obowi¹zek zachowania w tajemnicy informacji zwi¹zanych z pacjentem,
a uzyskanych w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu. Lekarz jest zwi¹zany tajemnic¹
równie¿ po mierci pacjenta. Podobnie Kodeks Etyki Lekarskiej (dalej: KEL)
w przepisie art. 23 stanowi, i¿ lekarz ma obowi¹zek zachowania tajemnicy lekarskiej.
Tajemnic¹ s¹ objête wiadomoci o pacjencie i jego otoczeniu uzyskane przez lekarza
w zwi¹zku z wykonywanymi czynnociami zawodowymi. mieræ chorego nie zwalnia
od tego obowi¹zku. Równie¿ ustawa o prawach pacjenta zawiera uregulowanie kwestii obowi¹zku zachowania tajemnicy przez personel medyczny  przepis art. 13
u.p.p. stanowi, i¿ pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby
wykonuj¹ce zawód medyczny, w tym udzielaj¹ce mu wiadczeñ zdrowotnych, informacji z nim zwi¹zanych, a uzyskanych w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu medycznego.
W celu realizacji prawa, o którym mowa powy¿ej, osoby wykonuj¹ce zawód medyczny
s¹ obowi¹zane zachowaæ w tajemnicy informacje zwi¹zane z pacjentem, w szczególnoci ze stanem zdrowia pacjenta (art. 14 ust. 1 u.p.p.). Osoby wykonuj¹ce zawód
medyczny s¹ zwi¹zane tajemnic¹ równie¿ po mierci pacjenta (art. 14 ust. 3 u.p.p.).
Tajemnic¹ lekarsk¹ objête s¹ wyniki przeprowadzonych badañ, diagnoza postawiona na ich podstawie, historia choroby i uprzednie postêpowanie terapeutyczne,
metody i postêpy w leczeniu, wczeniejsze lub wspó³istniej¹ce schorzenia, hospitalizacje, przyjmowane leki22. Tajemnica rozci¹ga siê tak¿e na wszelkie materia³y zwi¹zane z postawieniem diagnozy lub leczeniem, a wiêc na zawiadczenia, notatki,
kartoteki itp., niezale¿nie od miejsca i sposobu utrwalenia informacji23. Tajemnic¹
objête s¹ te¿ wiadomoci niezwi¹zane bezporednio ze stanem zdrowia pacjenta,
z którymi lekarz zapozna³ siê przy wykonywaniu zawodu. Mog¹ byæ to informacje
dotycz¹ce np. dzia³alnoci pacjenta, stopnia jego inteligencji czy te¿ stanu maj¹tkowego, stosunków rodzinnych, zawodowych, osobistych, kontaktów czy preferencji
seksualnych. Tajemnic¹ objête bêd¹ tak¿e wiadomoci uzyskane niezale¿nie od woli
pacjenta (np. od osoby trzeciej) albo wrêcz wbrew jego woli  bez wzglêdu na to,
czy dzia³anie lekarza bez zgody pacjenta zostanie uznane za bezprawne, czy te¿
bêdzie usprawiedliwione24.
Wyj¹tki od wskazanej wy¿ej zasady zawiera przepis ust. 2 art. 40 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz zwolniony jest
z obowi¹zku zachowania tajemnicy m.in. w sytuacji, gdy tak stanowi¹ ustawy.
Jest to przepis analogiczny do art. 25 KEL stanowi¹cego, ¿e zwolnienie z zachowa21 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U.
z 2011 r., nr 277, poz. 1634).
22 Zob. J. Haberko, R. Kocy³owski, Szczególna postaæ tajemnicy lekarskiej w przypadku stosowania technik medycznie wspomaganej prokreacji, Prawo i Medycyna 2006, nr 23, s. 23.
23 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, TNOiK, Toruñ 2013, s. 262263.
24 Zob. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, Prokuratura i Prawo 2001, nr 6, s. 72 oraz
M. Nesterowicz, op. cit., s. 262.
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nia tajemnicy lekarskiej mo¿e nast¹piæ, jeli zobowi¹zuj¹ do tego przepisy prawa
oraz przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.p. o tej samej treci.
Przepis art. 261 § 2 k.p.c., stosowany odpowiednio w postêpowaniu przed
wojewódzkimi komisjami, dopuszcza mo¿liwoæ odmowy przez lekarza jako wiadka odpowiedzi na pytanie, je¿eli zeznanie mia³oby byæ po³¹czone z ujawnieniem
istotnej tajemnicy zawodowej. Sam fakt zeznawania przed s¹dem nie jest jeszcze
okolicznoci¹ usprawiedliwiaj¹c¹ per se uchylenie obowi¹zku respektowania tajemnicy25. Przepis art. 261 § 2 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p. nie tworzy samodzielnej
podstawy uchylenia obowi¹zku zachowania tajemnicy lekarskiej26, a wrêcz przeciwnie  pozostawia lekarzowi mo¿liwoæ jej respektowania przez uchylenie siê od
udzielenia odpowiedzi na pytanie wojewódzkiej komisji. W konsekwencji decyzjê
w sprawie ujawnienia okolicznoci i faktów objêtych tajemnic¹ lekarsk¹, a tak¿e
zakres ich ujawnienia pozostawia siê osobie powo³uj¹cej siê na tajemnicê zawodow¹. Lekarz musi zatem sam rozstrzygn¹æ, które dobro powinno przewa¿yæ  charakter relacji ³¹cz¹cej go z pacjentem i jego dobra osobiste czy dobro osób trzecich
i prawid³owoæ rozstrzygniêcia27.
Istotnym jednak dla analizowanego problemu jest przepis art. 14 u.p.p., który
(podobnie jak wczeniej cytowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty oraz KEL) przewiduje zwolnienia z obowi¹zku zachowania tajemnicy
przez personel medyczny. Przepis ust. 2a art. 14 u.p.p. stanowi, i¿ przepisu ust. 1
(dotycz¹cego obowi¹zku zachowania tajemnicy) nie stosuje siê do postêpowania
przed wojewódzk¹ komisj¹ ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W zwi¹zku
z powy¿szym lekarze i pozosta³y personel medyczny w postêpowaniu przez wojewódzk¹ komisj¹ nie mog¹ powo³ywaæ siê na tajemnicê zawodow¹ ani na podstawie
przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ani na podstawie kodeksów deontologii lekarskiej, ani w koñcu na odpowiednio stosowany przepis art. 261
§ 2 k.p.c.28
25

s. 44.

26

M. Safjan, Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1995, z. 1,

Por. M. Nesterowicz, op. cit., s. 265.
M. Kapko, [w:] E. Zieliñska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 702 i n.
28 Por. A. Oczkowska, T. Oczkowski, Wiedza medyczna w postêpowaniu dowodowym przed
wojewódzk¹ komisj¹ ds. zdarzeñ medycznych, [w:] I. Zgoliñski, Oblicza Temidy. Aspekty prawne ochrony zdrowia (zagadnienia wybrane), Kujawsko-Pomorska Szko³a Wy¿sza, Bydgoszcz 2013, s. 56. Autorzy ci twierdz¹, i¿ sam przepis art. 67i ust. 4 pkt 3 u.p.p. daje podstawê do zwolnienia z obowi¹zku
zachowania tajemnicy lekarskiej. Skoro bowiem przepis art. 67i ust. 4 pkt 3 u.p.p. stanowi, i¿ przed
komisj¹ mog¹ byæ przes³uchiwane osoby wykonuj¹ce zawód medyczny, to oczywiste jest, i¿ nale¿y ten
przepis traktowaæ jako zwolnienie z obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej. Jednoczenie autorzy ci
zauwa¿aj¹, i¿ u.p.p. odwo³uje siê do art. 261 § 2 k.p.c. i stoj¹ na stanowisku, ¿e przepis art. 261 § 2 k.p.c.
ma w postêpowaniu przed wojewódzkimi komisjami zastosowanie w pe³nym zakresie. W konsekwencji,
zdaniem cytowanych wy¿ej autorów, przy braku w k.p.c. mo¿liwoci zwolnienia lekarza z obowi¹zku
zachowania tajemnicy zawodowej prowadziæ to bêdzie do realizacji prawa lekarza do odmowy odpowiedzi na okrelone pytanie w postêpowaniu przed wojewódzkimi komisjami.
27
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Z uwagi na szczególny charakter postêpowania i ustalenia stanu faktycznego
sprawy, problematyczne mo¿e okazaæ siê weryfikowanie zeznañ lekarzy, którzy opisywaæ bêd¹ przebieg hospitalizacji, wykonanych zabiegów i ich skutki. Pozytywnie
oceniæ nale¿y fakt, i¿ w sk³adach orzekaj¹cych wojewódzkich komisji obok prawników zasiadaj¹ przedstawiciele zawodów medycznych posiadaj¹cy specjalistyczn¹
wiedzê oraz pos³uguj¹cy siê charakterystycznym dla tej dziedziny nauki jêzykiem.
Wojewódzkie komisje bêd¹ musia³y wykazaæ siê du¿¹ dyscyplin¹ i umiejêtnoci¹
prawid³owej oceny zeznañ sk³adanych przez lekarzy, jako ¿e pomimo profesjonalnego charakteru tej grupy wiadków, ich specjalistycznej wiedzy i okolicznoci stanowi¹cych przedmiot sk³adanych przez nich owiadczeñ, dowód z ich zeznañ nie
nabiera innego znaczenia ni¿ w przepisach kodeksu postêpowania cywilnego.
W przypadku prawid³owo przeprowadzonego dowodu z zeznañ wiadków
w treci zeznañ nie powinny byæ zawarte ich opinie i pogl¹dy, jeli za takowe siê
pojawi¹, dla oceny zeznañ wiadka istotne s¹ wy³¹cznie twierdzenia co do okolicznoci faktycznych zaobserwowanych (w sposób bezporedni lub poredni) przez
wiadka29. Wiadomoci specjalnych na temat okolicznoci maj¹cych istotne znaczenie dla sprawy dostarczaæ bowiem maj¹ opinie  powo³anych przez komisje lub
strony  lekarzy w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie maj¹cej
zastosowanie w ochronie zdrowia, a wiêc rodek dowodowy analogiczny do opinii
bieg³ego z postêpowaniu cywilnym. Dowód ten w ¿aden sposób nie mo¿e wiêc byæ
zastêpowany przez zeznania wiadków, nawet jeli dysponuj¹ oni wiedz¹ specjalistyczn¹ na równi z maj¹cym byæ powo³anym bieg³ym.
Potwierdza powy¿sze m.in. wyrok S¹du Najwy¿szego z dnia 17 listopada 2011 r.30,
powtórzony przez S¹d Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 28 maja 2013 r.31
S¹dy te stwierdzi³y, i¿ osoba maj¹ca z racji posiadania wiadomoci specjalnych
spostrze¿enia niedostêpne dla innych osób (np. lekarz lecz¹cy chorego) powinna
byæ z regu³y przes³uchana w charakterze wiadka, a funkcjê bieg³ego nale¿y powierzyæ innej osobie, która nie zetknê³a siê poprzednio z faktami istotnymi dla rozstrzygniêcia sprawy. W podobnym tonie wypowiedzia³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku
z dnia 29 lutego 2008 r.32, stwierdzaj¹c, ¿e o ile wiadek ma zakomunikowaæ swoje
spostrze¿enia dotycz¹ce okolicznoci faktycznych, o tyle bieg³y ma poddaæ te okolicznoci ocenie fachowej. Nawet gdy wiadek dysponuje wiedz¹ fachow¹, jego zeznania
pozostan¹ informacj¹ o faktach spostrze¿onych i ocenionych przez wiadka. Zasadnoæ tych ocen, nale¿¹cych do wiadomoci specjalistycznych, wymaga ju¿ udzia³u
bieg³ego, aby mog³a byæ przyjêta przez s¹d za wi¹¿¹cy element ustaleñ faktycznych33.
29 H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sêdziego w sprawach cywilnych, LexisNexis, Warszawa
2012, s. 457458.
30 Wyrok SN z dnia 17 listopada 2011 r., III CSK 30/11, LEX nr 1129116.
31 Wyrok SA w Lublinie z dnia 28 maja 2013 r., I ACa 124/13, LEX nr 1327585.
32 Wyrok SN z dnia 29 lutego 2008 r., V CSK 457/07, LEX nr 471616.
33 Por. równie¿ wyroki SN z dnia 22 listopada 1996 r., II UKN 17/96, LEX nr 1222363; 9 stycznia
2002 r., II UKN 701/00, LEX nr 559961 oraz 31 padziernika 1983 r., II URN 87/83, LEX nr 14622.
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Opinia wydana przez wiadka w dziedzinie wymagaj¹cej wiadomoci specjalnych
(np. lekarza, który wykona³ zabieg) nie ma zatem mocy dowodowej opinii bieg³ego
i nie mo¿e byæ tak oceniana. Jednak z uwagi na kwalifikacje naukowe wiadka
mo¿e ona w pewnym stopniu rzutowaæ na ocenê opinii bieg³ego i uzasadniaæ zasiêgniêcie opinii innego lub innych bieg³ych34.
Przy ocenie zeznañ wiadków nale¿y z du¿¹ ostro¿noci¹ analizowaæ opinie
specjalistów z dziedziny medycyny oraz mieæ na uwadze, ¿e ocena dowodu z zeznañ
wiadka lub przes³uchania strony jest wypadkow¹ treci wypowiedzi, ocen dotycz¹cych samej osoby, jej zdolnoci zapamiêtania i relacjonowania swych spostrze¿eñ,
a w przypadku pisemnych protoko³ów posiedzeñ35 równie¿ sposobu formu³owania
zeznañ na pimie przez protokolanta36.
Drug¹ grupê wiadków, a wiêc osób, które posiadaæ bêd¹ najwiêksz¹ i najpe³niejsz¹ wiedzê na temat poszpitalnego procesu leczenia, rekonwalescencji i dolegliwoci
wnioskodawcy, stanowiæ bêd¹ najczêciej cz³onkowie rodziny pacjenta i jego bliscy.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, z³o¿enie zeznañ nie jest pozostawione uznaniu wiadka,
lecz traktowane jako jego obowi¹zek i w postêpowaniu cywilnym obwarowane mo¿liwoci¹ zastosowania rodków przymusu w postaci grzywny, przymusowego sprowadzenia czy aresztowania (art. 274 i 276 k.p.c.). W przypadku postêpowania przed
wojewódzkimi komisjami ustawodawca zdecydowa³ siê na pominiêcie przepisów dotycz¹cych wskazanych wy¿ej rodków przymusu stosowanych wobec wiadków37.
Komisja nie ma ¿adnych instrumentów mog¹cych zmusiæ wezwane osoby do
stawienia siê na posiedzenie i z³o¿enia wyjanieñ. W wielu przypadkach mog¹ to
byæ i s¹ osoby maj¹ce kluczowe znaczenie dla prowadzonego postêpowania, jak np.
osoby wykonuj¹ce zawody medyczne zatrudnione w szpitalu, którego wniosek dotyczy, uchylaj¹ce siê od obowi¹zku bycia wiadkiem z powodu b³êdnie rozumianej
lojalnoci wzglêdem pracodawcy. Brak mo¿liwoci skutecznego wzywania wiadków na posiedzenie w sprawie ustalenia zdarzenia medycznego prowadziæ mo¿e do
znacznego przed³u¿enia postêpowania i uniemo¿liwiaæ pe³ne zgromadzenie materia³u dowodowego stanowi¹cego podstawê wydanego orzeczenia. Powstaje zatem pytanie: czy wojewódzkie komisje w ogóle mog¹ nak³adaæ grzywny na uczestników
postêpowania, czy te¿ na osoby trzecie, np. wiadków b¹d bieg³ych?
34

Wyrok SN z dnia 5 lutego 1975 r., I CR 364/74, LEX nr 64036.
W postêpowaniu przed wojewódzkimi komisjami nie s¹ wykorzystywane urz¹dzenia rejestruj¹ce dwiêk albo obraz i dwiêk z uwagi na brak rodków finansowych na odpowiednie wyposa¿enie sal
posiedzeñ wojewódzkich komisji w urzêdach wojewódzkich.
36 Postanowienie SN z dnia 14 grudnia 2006 r., I CZ 112/06, LEX nr 610071.
37 Co wiadczyæ mo¿e o braku konsekwencji, albowiem w przypadku osób trzecich, które odmawiaj¹ przedstawienia i z³o¿enia dokumentu (art. 251 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p.), strony, która w z³ej
wierze lub lekkomylnie zg³osi³a zarzuty przewidziane w art. 252 i 253 k.p.c. (art. 255 k.p.c. w zw.
z art. 67o u.p.p.) oraz bieg³ych w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej
odmowy z³o¿enia przyrzeczenia lub opinii albo nieusprawiedliwionego opónienia z³o¿enia opinii
(art. 287 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p.) komisja teoretycznie ma mo¿liwoæ na³o¿enia na te podmioty
grzywny.
35
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Jak s³usznie zauwa¿a Micha³ P. Ziemiak (co prawda w odniesieniu do art. 252
i 253 w zw. z art. 255 k.p.c.), w przypadku grzywny nak³adanej w postêpowaniu
cywilnym mamy do czynienia ze rodkiem przymusu, bêd¹cym naturalnym atrybutem wykonywania wymiaru sprawiedliwoci i w szczególny sposób uregulowanym38 (art. 163 k.p.c.). Nawet wiêc gdyby przyj¹æ, i¿  wbrew jednoznacznemu
zapisowi art. 67e ust. 2 u.p.p.39  komisje orzekaj¹ce o zdarzeniach medycznych
wykonuj¹ w³adzê publiczn¹40 (ku czemu autorka siê sk³ania, choæ nie bez zastrze¿eñ), ustawodawca nie da³ komisjom ¿adnych narzêdzi do egzekwowania na³o¿onych grzywien. Nie okreli³ równie¿ ich wysokoci, nie wskaza³, czyj dochód mia³yby one stanowiæ ani przez kogo mia³yby byæ ci¹gane. Znamienne jest bowiem, ¿e
ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozdziale 14 reguluje
zagadnienie kar pieniê¿nych, w tym ich wysokoæ, zasady ich nak³adania oraz tryb
egzekwowania, tyle ¿e przepisy te w ogóle nie dotycz¹ postêpowania przed wojewódzkimi komisjami.
Ustawodawca przyzna³, co prawda, komisjom prawo nak³adania grzywien na
osoby trzecie w przypadku nieuzasadnionego niewykonania zarz¹dzenia s¹du
w przedmiocie przedstawienia dokumentu (art. 251 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p.)
oraz na bieg³ych w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa, nieuzasadnionej odmowy z³o¿enia przyrzeczenia lub opinii albo nieusprawiedliwionego opónienia z³o¿enia opinii (art. 287 k.p.c. w zw. z art. 67o u.p.p.), nie wprowadzaj¹c
jednak¿e odpowiednich zmian w rozdziale 14 u.p.p. ani nie odwo³uj¹c siê do
art. 163 § 1 k.p.c., który reguluje wysokoæ, sposób egzekwowania oraz bud¿et, do
którego maj¹ ci¹gniête grzywny wp³ywaæ. Jednoczenie wskazaæ nale¿y, i¿ przepisy ustawy o prawach pacjenta nie przewiduj¹ mo¿liwoci zaskar¿ania rozstrzygniêæ
komisji, które nie przybieraj¹ formy merytorycznego orzeczenia. A zatem wszelkiego rodzaju postanowienia wpadkowe wojewódzkiej komisji czy zarz¹dzenia przewodnicz¹cego komisji s¹ niezaskar¿alne i ostateczne.
Powy¿sze wskazuje, i¿ mo¿liwoæ stosowania i wykonywania kary grzywny
nak³adanej przez komisje na wiadków jest w¹tpliwa. Samo bowiem odwo³anie do
odpowiedniego stosowania przepisu art. 274 i 276 k.p.c. nie wystarczy. Konieczne
w takim wypadku by³oby kompleksowe uregulowanie ich stosowania i regu³ rz¹dz¹cych rodkami przymusu, jak ma to miejsce w kodeksie postêpowania cywilnego,
b¹d przez odwo³anie siê do odpowiednich artyku³ów kodeksu, b¹d przez uregulowanie tego zagadnienia w u.p.p. w rozdziale dotycz¹cym postêpowania przed komisjami albo w rozdziale 14 zawieraj¹cym regulacje dotycz¹ce kar pieniê¿nych, co
wydaje siê byæ bardziej zasadne.
38

M. P. Ziemiak, op. cit., s. 208211.
Art. 67e ust. 1: Tworzy siê wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, zwane
dalej wojewódzkimi komisjami. Siedzib¹ wojewódzkiej komisji jest siedziba w³aciwego urzêdu wojewódzkiego. 2. Wykonywanie zadañ wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania w³adzy publicznej [...].
40 Tak: E. Bagiñska, Dzia³alnoæ wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a wykonywanie w³adzy publicznej, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód..., s. 145162.
39

256

Hanna Fr¹ckowiak

Przedstawiona w niniejszym opracowaniu skrótowa analiza zagadnieñ zwi¹zanych z tak powszechnym we wszystkich procedurach rodkiem dowodowym, jakim
s¹ zeznania wiadków, pozwala na sformu³owanie wniosku, ¿e w przypadku postêpowania w sprawie ustalenia zdarzenia medycznego zagadnienie to jest doæ skomplikowane. Stosowanie odpowiednich przepisów kodeksu postêpowania cywilnego
z jednoczesnym pozbawieniem organów orzekaj¹cych (wojewódzkich komisji) prawa dyscyplinowania wiadków nie jest rozwi¹zaniem, które sprzyja³oby postulowanej przez prawodawcê szybkoci rozstrzygniêcia.
Problemy mo¿e równie¿ stwarzaæ prawid³owa ocena i kwalifikacja zeznañ
wiadków bêd¹cych specjalistami z zakresu medycyny. Na sk³adach orzekaj¹cych
ci¹¿y wiêc obowi¹zek pos³ugiwania siê wypracowanymi na tle postêpowania cywilnego technikami przeprowadzania dowodu z zeznañ wiadków oraz utrwalone
w orzecznictwie s¹dów powszechnych i S¹du Najwy¿szego zasady oceny tych zeznañ. St¹d tak wa¿ne jest, by cz³onkowie wojewódzkich komisji ds. orzekania
o zdarzeniach medycznych byli przygotowani do roli, jak¹ wyznaczy³ im ustawodawca
w tej nowej procedurze. Pozytywnie oceniæ nale¿y wprowadzenie do wojewódzkich
komisji przedstawicieli zawodów prawniczych, którzy winni staæ na stra¿y wskazanych powy¿ej regu³, albowiem prawodawca stworzy³ procedurê, która nie jest samodzielna, a jej powi¹zanie z postêpowaniem cywilnym jest na tyle silne, ¿e problemy,
z jakimi borykaj¹ siê s¹dy powszechne, nie s¹ obce równie¿ wojewódzkim komisjom.

Summary
The testimony of witnesses in proceedings before the Regional committee
for evaluation of medical events
Key words: medical errors, medical injury, the testimony of witnesses, regional committees for evaluation
of medical events, professional secrecy.

Evidence from witnesses is one of the most commonly used in civil procedure
means to confirm the facts presented by the parties. At the same time it is one of the
means of evidence, which can involve significant practical problems.
In 1st January 2012 a new, alternative to court, procedure was introduced,
handling claims related to medical harm. It established the Regional committees for
evaluation of medical events. The new procedures rule base on a large part of the
provisions of the Polish Code of Civil Procedure.
In the proceedings before regional committees issues related to the testimony of
witnesses are even more important, because the witnesses are usually people with
specialist knowledge. The assessment of their testimony rests on the adjudicating
committees composed of representatives of the medical profession and the legal
profession.
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In view of the above there may appear much controversy as to the relevance of
the evidence, which is the testimony of witnesses, their verification, the accuracy of
assessment, matters of professional secrecy or need to verify the facts presented by
the witnesses with the opinion of the expert specialist.
The analysis contained in the article entitled The testimony of witnesses in
proceedings before the regional committee for evaluation of medical events  selected aspects indicate problems mentioned above.

258

Studia Prawnoustrojowe 28

UWM

259

2015

Damian W¹sik
Collegium Medicum
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu

Bezprawne udostêpnianie i umo¿liwianie dostêpu
do jednostkowych danych medycznych w wietle
odpowiedzialnoci karnej art. 51 u.o.d.o.
Wprowadzenie
W prawie miêdzynarodowym od lat wskazuje siê na potrzebê wzmo¿onej
ochrony danych dotycz¹cych stanu zdrowia pacjentów jako szczególnej kategorii
danych osobowych  danych wra¿liwych, przyk³adem czego s¹ m.in. rekomendacja
nr 818 (1977) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (81)1 i R (97)5 oraz art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 95/46/WE z dnia 24 padziernika
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przep³ywu tych danych1. Prawu do zabezpieczenia danych
osobowych przed ich nieuprawnionym pozyskiwaniem nadaje siê rangê jednego
z podstawowych praw obywatelskich. Prawo do prywatnoci i autonomia informacyjna s¹ gwarantowane m.in. przez Konstytucjê Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
W swoim dotychczasowym orzecznictwie Trybuna³ Konstytucyjny wielokrotnie
podkrela³, ¿e art. 47 Konstytucji wyra¿a prawo ka¿dej osoby do ochrony prawnej
¿ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim
¿yciu osobistym, a ujête w ten sposób prawo do prywatnoci odnosi siê m.in. do
informacji o stanie zdrowia2. Autonomia informacyjna oznacza natomiast prawo do
samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotycz¹cych swojej
osoby, a tak¿e prawo do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeli znajduj¹ siê w posiadaniu innych podmiotów3. Przepis art. 51 Konstytucji RP wyra¿a
1

Dz. Urz. WE L 281 z 23 listopada 1995 r., s. 31.
Zob. wyrok TK z dnia 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 46.
3 Zob. wyroki TK z dnia: 19 lutego 2002 r., U 3/01, OTK ZU 2002, nr 1/A, poz. 3 oraz 20 listopada
2002 r., K 41/02, LEX nr 57092.
2
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prawo jednostki do ochrony danych osobowych, w zakres którego wchodzi m.in.
wymaganie ustawowej podstawy na³o¿enia obowi¹zku ujawnienia przez dan¹ osobê
informacji jej dotycz¹cych (ust. 1), zakaz pozyskiwania, gromadzenia i udostêpniania innych informacji o obywatelach ni¿ niezbêdne w demokratycznym pañstwie
prawnym (ust. 2), prawo dostêpu jednostki do dokumentów i zbiorów danych oraz
prawo ¿¹dania sprostowania b¹d usuniêcia danych nieprawdziwych, niepe³nych lub
zebranych w sposób sprzeczny z ustaw¹ (ust. 3 i 4). Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP zasady i tryb gromadzenia oraz udostêpniania informacji okrela ustawa.
Naruszanie unormowañ dotycz¹cych ochrony danych osobowych jest w Polsce
problemem aktualnym, którego skala co roku wzrasta. Dowodzi tego chocia¿by
systematycznie zwiêkszaj¹ca siê liczba skarg obywateli kierowanych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO) na nadu¿ycia w przedmiocie pozyskiwania, przetwarzania i udostêpniania ich danych osobowych4. Sektor
s³u¿by zdrowia jest za jednym z najbardziej newralgicznych obszarów oddzia³ywania negatywnych skutków bezprawnego udostêpnienia danych osobowych.
Zasadniczym celem publikacji jest kompleksowe omówienie czêstokroæ bagatelizowanego w s³u¿bie zdrowia problemu ochrony danych pacjentów przed ich bezprawnym udostêpnianiem i przetwarzaniem, ze szczególnym uwzglêdnieniem jednostkowych danych medycznych. Postêpuj¹cy proces informatyzacji w ochronie
zdrowia wymusza koniecznoæ zabezpieczenia prawid³owej realizacji obowi¹zku
przetwarzania danych pod rygorem m.in. sankcji karnych za wszelkie uchybienia
w tym zakresie. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie
zdrowia5 (dalej: u.s.i.o.z.) nie zawiera jednak w³aciwych sobie przepisów prawnokarnych i odsy³a w tym przedmiocie do odpowiedniego stosowania unormowañ
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych6 (dalej: u.o.d.o.).
Niezbêdna w tej sytuacji staje siê ocena, czy nieprawid³owoci dotycz¹ce udostêpniania i przetwarzania danych pacjentów mog¹ byæ bez problemów karane na
podstawie art. 51 u.o.d.o. W tym celu omówiê kolejno kwestiê zakresu pojêciowego jednostkowych danych medycznych i problemów interpretacyjnych w tym obszarze, przeprowadzê analizê znamion przestêpstwa bezprawnego udostêpniania
i przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do jednostkowych danych medycznych oraz przyk³adów czynów zabronionych wype³niaj¹cych znamiona art. 51
u.o.d.o.

4

GIODO dostaje coraz wiêcej skarg, [online] <www.lex.pl/czytaj/-/artykul/giodo-dostaje-corazwiecej-skarg> (dostêp: 20.07.2014).
5 Dz. U. nr 113, poz. 657 z pón. zm.
6 Tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1183 z pón. zm.
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Pojêcie jednostkowych danych medycznych
Sprecyzowanie zakresu przedmiotowego danych pacjentów, które podlegaj¹
ochronie prawnej, mo¿e budziæ pewne problemy praktyczne z uwagi na unormowanie tego zagadnienia w dwóch odrêbnych aktach prawnych.
W pierwszej kolejnoci wskazaæ nale¿y na szerok¹ definicjê danych osobowych, zawart¹ w art. 6 ust. 1 dalej: u.o.d.o., zgodnie z którym za dane osobowe
uwa¿a siê wszelkie informacje dotycz¹ce zidentyfikowanej lub mo¿liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W myl ust. 2 cytowanego przepisu osob¹ mo¿liw¹ do
zidentyfikowania jest osoba, której to¿samoæ mo¿na okreliæ bezporednio lub porednio, w szczególnoci przez powo³anie siê na numer identyfikacyjny albo jeden
lub kilka specyficznych czynników okrelaj¹cych jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
umys³owe, ekonomiczne, kulturowe lub spo³eczne. Tym samym pojêcie informacja w tym kontekcie oznacza komunikaty (wiadomoci, wypowiedzi, prezentacje)
wyra¿one w jakikolwiek sposób: znakami graficznymi, symbolami, w jêzyku komputerowym czy te¿ na fotografii, np. na zdjêciu RTG lub wyniku badañ USG. Dla
kwalifikacji okrelonej informacji do kategorii danych osobowych nie ma znaczenia
równie¿ ich prawdziwoæ7. Zdaniem czêci doktryny informacje wystarczaj¹ce do
ustalenia to¿samoci osoby to nie tylko samo imiê i nazwisko, ale  koniecznie
 dodatkowe informacje pozwalaj¹ce na okrelenie (bezporednio lub porednio)
to¿samoci osoby fizycznej (np. data i miejsce urodzenia, cechy zewnêtrzne, numer
PESEL, struktura DNA)8.
Z drugiej strony, w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych i rejestrach medycznych, art. 37 u.s.i.o.z. stanowi, ¿e
podmioty prowadz¹ce bazy danych w zakresie ochrony zdrowia s¹ obowi¹zane do
stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniaj¹cych ochronê
przetwarzanych danych, w szczególnoci ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym
dostêpem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a tak¿e ich modyfikacj¹,
uszkodzeniem, zniszczeniem lub utrat¹. Mówi¹c w tym przypadku o danych, nale¿y mieæ na wzglêdzie przede wszystkim jednostkowe dane medyczne, którymi zgodnie z art. 2 pkt 7 u.s.i.o.z. s¹ dane osobowe oraz inne dane osób fizycznych dotycz¹ce uprawnieñ do udzielonych, udzielanych i planowanych wiadczeñ opieki
zdrowotnej, stanu zdrowia, jak te¿ inne dane przetwarzane w zwi¹zku z planowanymi, udzielanymi i udzielonymi wiadczeniami opieki zdrowotnej oraz profilaktyk¹
7 Zob. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 padziernika 2013 r.,
II SA/Kr 682/13, LEX nr 1384885; wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu z dnia
5 czerwca 2013 r., IV SA/Po 23/13, LEX nr 1333700; postanowienie S¹du Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2011 r., VI ACz 2212/11; wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r., II SA/Wa 211/13, LEX nr 1317030.
8 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa
2011, s. 345; P. Pochopieñ, Dokumentacja medyczna jako zbiór danych zawieraj¹cy tzw. wra¿liwe dane
osobowe, [w:] idem (red.), Dokumentacja medyczna, Warszawa 2012, s. 82.
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zdrowotn¹ i realizacj¹ programów zdrowotnych. Jednostkowe dane medyczne to np.
stwierdzenie jednostki chorobowej, zdarzenia medyczne kwalifikuj¹ce pacjenta do
wiadczeñ zdrowotnych okrelonego typu, zaordynowane leki, wyniki badañ radiologicznych i laboratoryjnych. Podstawowym repozytorium jednostkowych danych
medycznych s¹ dokumenty zawieraj¹ce informacje o poszczególnych etapach realizowania procesu leczniczego: pocz¹wszy od rejestracji pacjentów i planowanych
wizytach poprzez wystawianie skierowañ, zleceñ badañ specjalistycznych i zwolnieñ lekarskich a¿ po dane o hospitalizacji pacjenta (np. historia choroby)9.
W kontekcie zakresu pojêciowego jednostkowych danych medycznych wskazaæ trzeba, ¿e ustawodawca zdefiniowa³ je w sposób niekonsekwentny, przez co
wyk³adnia tego pojêcia stwarza pewne problemy praktyczne. Z jednej bowiem strony w art. 2 pkt 7 u.s.i.o.z. stwierdza siê, i¿ jednostkowymi danymi medycznymi s¹
m.in. dane osobowe, z drugiej np. w art. 4 ust. 3 u.s.i.o.z. dane osobowe i jednostkowe dane medyczne zosta³y rozgraniczone. Literalna wyk³adnia art. 2 pkt 7 u.s.i.o.z.
prowadzi do wniosku, ¿e wszystkie dane osobowe pacjenta bêd¹ jednostkowymi
danymi medycznymi, ale nie wszystkie jednostkowe dane medyczne bêd¹ stanowi³y
dane osobowe. Przedstawiony problem komplikuje siê jeszcze bardziej, gdy wzi¹æ
pod uwagê legaln¹ definicjê danych osobowych, obejmuj¹c¹ ka¿d¹ informacjê pozwalaj¹c¹ na zidentyfikowanie osoby fizycznej i zestawiæ tê okolicznoæ z faktem,
¿e proces udzielania wiadczeñ zdrowotnych jest ka¿dorazowo zindywidualizowany
i zwi¹zany cile ze stanem zdrowia konkretnego pacjenta. W praktyce zatem mo¿e
okazaæ siê, ¿e zakresy pojêciowe jednostkowych danych medycznych i danych osobowych w odniesieniu do pacjentów doæ czêsto bêd¹ zanikaæ10.
Wobec powy¿szego problemu i specyfiki dzia³alnoci leczniczej przyj¹æ nale¿y
szczególny charakter obowi¹zku ochrony danych pacjentów przez personel medyczny i jego rozszerzenie przedmiotowe w stosunku do danych zawartych np. w dokumentacji medycznej. Wydaje siê, ¿e koncepcja ta pozwoli unikn¹æ problemów interpretacyjnych podczas analizowania okolicznoci ujawnienia okrelonych danych
pacjentów, przy czym uwzglêdnia zakres tajemnicy lekarskiej, pielêgniarskiej i po³o¿niczej, która obejmuje nie tylko dane o stanie zdrowia, ale tak¿e informacje
uzyskane w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, dotycz¹ce np. stanu maj¹tkowego
czy stopnia inteligencji pacjenta, na³ogów i trybu ¿ycia11.
Zakres pojêciowy jednostkowych danych medycznych, w tym danych osobowych, jak te¿ metody i cele ich pozyskiwania oraz przetwarzania niew¹tpliwie uzasadniaj¹ ich szerok¹ ochronê prawn¹. Jednoczenie zabezpieczenie przed bezprawn¹
ingerencj¹ w autonomiê informacyjn¹ pacjentów i przyjête ustawowo zasady przetwarzania danych s³usznie znajduje swoje odzwierciedlenie na p³aszczynie prawa
karnego. Jak wczeniej wspomniano, ustawa o systemie informacji w ochronie zdro9 Zob. D. W¹sik, Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz, Warszawa
2015, s. 34.
10 Ibidem.
11 Zob. A. Huk, Tajemnica zawodowa lekarza, Prokuratura i Prawo 2001, nr 6, s. 6985.
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wia co prawda nie zawiera przepisów karnych, niemniej jednak w uzasadnieniu do
projektu tego¿ aktu prawnego wskazuje sie, ¿e ze wzglêdu na przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych w ustawie o systemie informacji
w ochronie zdrowia nie by³o potrzeby zamieszczania dodatkowych regulacji w tym
zakresie12.
Ustawa o ochronie danych osobowych penalizuje m.in. takie przestêpstwa, jak
przetwarzanie danych osobowych w sposób nieuprawniony lub przez osobê do tego
nieupowa¿nion¹ (art. 49 u.o.d.o.), bezprawne udostêpnianie lub umo¿liwianie dostêpu do danych osobowych (art. 51 u.o.d.o.), naruszenie obowi¹zku zabezpieczenia
danych osobowych przed zabraniem przez osobê nieuprawnion¹, uszkodzeniem lub
zniszczeniem (art. 52 u.o.d.o.), zaniechanie obowi¹zku zg³oszenia rejestracji zbioru
danych (art. 53 u.o.d.o.), niedope³nienie obowi¹zku poinformowania osoby, której
dane dotycz¹, o jej prawach wynikaj¹cych z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 54 u.o.d.o.), a tak¿e udaremnianie lub utrudnianie czynnoci kontrolnych
inspektorom GIODO (art. 54a u.o.d.o.)13.
Z racji pozyskiwania przez personel medyczny jednostkowych danych medycznych, w tym danych osobowych pacjentów, niemal¿e przez ca³y okres udzielania
wiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e koniecznoæ ich ci¹g³ego przetwarzania istnieje ryzyko zwi¹zane z bezprawnymi dzia³aniami w ww. obszarze personelu medycznego i osób zatrudnionych lub wspó³pracuj¹cych z zak³adami opieki zdrowotnej.
Znajduje to swój wyraz nie tylko w orzecznictwie s¹dowym, ale i w licznych skargach pacjentów kierowanych do GIODO i Rzecznika Praw Pacjentów. Przy stosowaniu art. 51 u.o.d.o. równie¿ mog¹ pojawiæ siê problemy interpretacyjne, st¹d te¿
konieczne wydaje siê omówienie znamion okrelonego w nim czynu zabronionego
w odniesieniu do jednostkowych danych medycznych pozyskiwanych i przetwarzanych w warunkach dzia³alnoci leczniczej i udzielania wiadczeñ opieki zdrowotnej.

Bezprawne udostêpnianie lub umo¿liwianie dostêpu do
jednostkowych danych medycznych w wietle art. 51 u.o.d.o.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 u.o.d.o., kto administruj¹c zbiorem danych lub bêd¹c
obowi¹zany do ochrony danych osobowych udostêpnia je lub umo¿liwia dostêp do
nich osobom nieupowa¿nionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci
albo pozbawienia wolnoci do lat 2. Stosownie do ust. 2 cytowanego przepisu, je¿eli
sprawca dzia³a nieumylnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo
pozbawienia wolnoci do roku. Przedmiotem ochrony art. 51 u.o.d.o. jest zatem
bezpieczeñstwo danych osobowych, a w zakresie systemu informacji w ochronie
zdrowia  bezpieczeñstwo jednostkowych danych medycznych.
12

Uzasadnienie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Sejm IV kadencji,
druk 3485, [online] <www.sejm.gov.pl>.
13 Zob. D. W¹sik, op. cit., s. 203.
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Przestêpstwo z art. 51 ust. 1 u.o.d.o. jest przestêpstwem indywidualnym, albowiem mo¿e byæ ono pope³nione wy³¹cznie przez osobê, której powierzono obowi¹zki dotycz¹ce administrowania zbiorem danych osobowych lub która zobligowana
jest na podstawie przepisów lub polecenia s³u¿bowego wydanego lege artis do
ochrony tych danych. Nie nale¿y myliæ pojêæ administruj¹cy danymi i administrator danych, na co s³usznie wskazywa³ S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia
11 grudnia 2000 r.14 Na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest jedynie ten podmiot, który decyduje o celach i rodkach
przetwarzania tych danych (por. art. 7 pkt 4 u.o.d.o.), natomiast administruj¹cym
tak¿e taki podmiot, który zarz¹dza, zawiaduje zbiorem danych lub danymi w procesie ich przetwarzania, przy czym odpowiedzialnoæ karna administruj¹cego niebêd¹cego administratorem danych wchodzi w rachubê wówczas, gdy jego zachowanie
 uznane za karalne przez ustawê  wynika z powierzonych mu czynnoci przetwarzania danych. Takie okolicznoci bêd¹ czêsto spotykane w przypadku podmiotów
leczniczych i osób wykonuj¹cych zawody medyczne, na co wskazuje chocia¿by
definicja rejestru medycznego, okrelona w art. 2 pkt 12 u.s.i.o.z., zgodnie z którym
rejestrem medycznym jest tworzony zgodnie z prawem rejestr, ewidencja, lista, spis
albo inny uporz¹dkowany zbiór danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych. Je¿eli wiêc poszczególnym podmiotom leczniczym, a w ich strukturach
 w³aciwym cz³onkom personelu medycznego powierzone zostan¹ obowi¹zki prowadzenia okrelonego rejestru medycznego, tudzie¿ przekazywania danych do takiego rejestru (por. 19 ust. 1 u.s.i.o.z.), kr¹g osób, które mog¹ byæ poci¹gniête do
odpowiedzialnoci karnej na podstawie art. 51 u.o.d.o., staje siê bardzo obszerny15.
Przestêpstwo bezprawnego udostêpniania lub umo¿liwiania dostêpu do jednostkowych danych medycznych (w tym danych osobowych pacjentów) jest przestêpstwem formalnym, przy czym nie jest konieczne wyst¹pienie skutku w postaci zapoznania siê z danymi przez osobê trzeci¹. Skoro bowiem przedmiotem ochrony
art. 51 u.o.d.o. jest bezpieczeñstwo danych, wydaje siê oczywiste, i¿ bezpieczeñstwo
to jest zagro¿one ju¿ z chwil¹, gdy przestaj¹ dzia³aæ jakiekolwiek ograniczenia
w mo¿liwoci wgl¹du do tych danych. Stanowisko takie aprobuje m.in. Andrzej
Adamski16. Innego zdania s¹ natomiast Janusz Barta, Pawe³ Fajgielski oraz Ryszard
Markiewicz, którzy w odniesieniu do udostêpnienia danych wskazuj¹, ¿e w tym
przypadku przestêpstwo nabiera charakteru materialnego, gdy¿ dla realizacji tego
znamienia niezbêdne jest zapoznanie siê z danymi osobowymi przez co najmniej
14

II KKN 438/00, LEX nr 45466.
W literaturze przyjmuje siê, ¿e okrelenie osoba obowi¹zana do ochrony danych osobowych
obejmuje wszystkie osoby fizyczne przetwarzaj¹ce dane osobowe na podstawie upowa¿nienia administratora danych osobowych, wzglêdnie zawartej z nim umowy, o ile zosta³y one zobowi¹zane do ochrony
takich danych. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., 694695; P. Pochopieñ, Odpowiedzialnoæ
prawna zwi¹zana z prowadzeniem dokumentacji medycznej, [w:] idem (red.), Dokumentacja medyczna,
Warszawa 2012, s. 197.
16 Por. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 51.
15
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jednego nieupowa¿nionego odbiorcê17. Wniosek ten wydaje siê byæ jednak chybiony, bowiem pojêcia udostêpnianie i umo¿liwianie, bior¹c pod uwagê literalne
znaczenie tych s³ów, nie warunkuj¹ karalnoci czynu od przekazywania danych czy
wgl¹du do nich przez osobê nieupowa¿nion¹, ale od u³atwiania kontaktu osoby
nieupowa¿nionej z danymi poprzez usuniêcie barier  zabezpieczeñ fizycznych,
technicznych lub formalnych.
W wietle ww. wniosku bezprzedmiotowe wydaj¹ siê jakiekolwiek rozwa¿ania,
czy w przypadku udostêpnienia danych osobowych tylko jednej osobie nieupowa¿nionej mo¿na uznaæ, ¿e ju¿ dosz³o do zrealizowania znamion przestêpstwa z art. 51
u.o.d.o. (z racji u¿ycia przez ustawodawcê sformu³owania udostêpnia je lub umo¿liwia dostêp do nich osobom nieupowa¿nionym). Jedynie na marginesie trzeba
zauwa¿yæ, ¿e wedle krytykowanej w pimiennictwie tezy postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 21 listopada 2007 r.18 udostêpnienie danych lub umo¿liwienie do
nich dostêpu jednej osobie nie wyczerpuje znamion omawianego przestêpstwa19.
Z racji formalnego charakteru przestêpstwa okrelonego w art. 51 u.o.d.o. istotne
jest bowiem utrzymywanie siê stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa danych bez wzglêdu na to, ile osób pozyska te dane w sposób nieupowa¿niony, tudzie¿ czy w ogóle
ktokolwiek bêdzie zainteresowany ich pozyskaniem. Co prawda, w praktyce ledczej dok³adne ustalenie krêgu osób, które w danym czasie mia³y dostêp np. do
niezabezpieczonego komputera z rejestrem medycznym, bardzo czêsto bêdzie
w ogóle niemo¿liwe.
Przestêpstwo bezprawnego udostêpniania lub umo¿liwiania dostêpu do jednostkowych danych medycznych i danych osobowych pacjentów mo¿e byæ pope³nione
zarówno umylnie (art. 51 ust. 1 u.o.d.o.), jak i nieumylnie (art. 51 ust. 2 u.o.d.o.).
Sprawca przestêpstwa okrelonego w art. 51 u.o.d.o. mo¿e pope³niæ je tak w postaci
dzia³ania, jak zaniechania, chocia¿ i w tej kwestii w doktrynie wystêpuj¹ rozbie¿noci stanowisk. Zdaniem J. Barty, P. Fajgielskiego i R. Markiewicza tak udostêpnienie, jak umo¿liwienie dostêpu mo¿e nast¹piæ w postaci dzia³ania oraz zaniechania20. Wed³ug A. Adamskiego umo¿liwianie dostêpu do danych mo¿e nast¹piæ
tylko przez zaniechanie21, natomiast Boles³aw Kurzêpa22 zdaje siê akceptowaæ za³o¿enie o umo¿liwianiu dostêpu w formie zarówno dzia³ania, jak i zaniechania
(tj. nie tylko jako dopuszczenie osoby nieupowa¿nionej do urz¹dzeñ zawieraj¹cych
dane, ale tak¿e jako pozostawienie tych urz¹dzeñ bez ¿adnego realnego zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹cego dostêp do nich). Zasadne wydaje siê zaaprobowanie sta17

Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 696.
IV KK 376/07, LEX nr 351219.
19 Zob. A. Herzog, Glosa do postanowienia SN z dnia 21 listopada 2007 r., IV KK 376/07,
Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 163168.
20 Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 697.
21 Por. A. Adamski, op. cit., s. 164.
22 Por. B. Kurzêpa, Przestêpstwa z ustawy o ochronie danych osobowych, Prokuratura i Prawo
1999, nr 6, s. 51.
18
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nowiska J. Barty, P. Fajgielskiego i R. Markiewicza w przedmiocie postaci czynnoci sprawczych przestêpstwa okrelonego w art. 51 u.o.d.o. Udostêpnianie
i umo¿liwianie dostêpu mo¿e nast¹piæ w formie dzia³ania i zaniechania. Czynnoci sprawcy mog¹ byæ wprost ukierunkowane na u³atwienie dostêpu do danych (np.
gdy lekarz lub pielêgniarka/ po³o¿na przekazuj¹ osobie postronnej swój login i has³o
do rejestru medycznego  w tej sytuacji zacieraj¹ siê nawet granice miêdzy udostêpnianiem a umo¿liwianiem dostêpu), a tak¿e poprzez odst¹pienie od przyjêtych w zak³adzie opieki zdrowotnej regu³ zapewnienia bezpieczeñstwa informacji,
gdy¿ stwarza to warunki do niekontrolowanego zapoznania siê z danymi przez
osoby nieupowa¿nione (np. gdy lekarz lub pielêgniarka/ po³o¿na po zakoñczeniu
pracy z rejestrem medycznym pozostawia niezabezpieczony komputer bez uprzedniego wylogowania siê z systemu/ rejestru).
Trzeba zgodziæ siê z pogl¹dem J. Barty, P. Fajgielskiego i R. Markiewicza, ¿e
istnieje mo¿liwoæ kumulatywnego zbiegu art. 51 ust. 1 u.o.d.o. oraz art. 266 § 1 k.k.23,
przy czym przypadki bezprawnego ujawnienia danych przetwarzanych w systemie
informacji w ochronie zdrowia najczêciej bêd¹ dotyczyæ tzw. tajemnic medycznych
(lekarskiej, pielêgniarskiej itp.).

Przyk³ady bezprawnego udostêpniania i umo¿liwiania dostêpu
do jednostkowych danych medycznych
S³usznie w literaturze podkrela siê, ¿e na ka¿dym etapie przetwarzania danych
osobowych (zbierania informacji, ich przechowywania i wykorzystywania) informacja nara¿ona jest na niebezpieczeñstwo kradzie¿y lub nieautoryzowanej zmiany
przypadkowej lub celowej. Coraz czêciej te¿ pacjenci, zdaj¹c sobie sprawê z wymienionych niebezpieczeñstw, wyra¿aj¹ zastrze¿enia co do celowoci udostêpniania
niektórych danych medycznych gromadzonych i przetwarzanych w zak³adach opieki
zdrowotnej24.
Najbardziej jaskrawym przyk³adem pope³nienia czynu zabronionego okrelonego
w art. 51 ust. 1 u.o.d.o. jest sprawa rozpatrywana przed S¹dem Okrêgowym w O.25
W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy pokrzywdzona X by³a pacjentk¹ oskar¿onej Y, wykonuj¹cej zawód lekarza psychiatry. X wraz z mê¿em odbywali wizyty
w gabinecie oskar¿onej w ramach prowadzonej terapii ma³¿eñskiej. Po up³ywie
oko³o 1,5 roku od ostatniej konsultacji lekarskiej asystentka oskar¿onej Y odebra³a
telefon od osoby, która ¿¹daj¹c wydania zawiadczenia lekarskiego, przedstawi³a siê
jako pokrzywdzona X. Aby potwierdziæ tê informacjê, asystentka oskar¿onej Y
23

Zob. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit., s. 699.
E. Strzesak, Aspekty praktyczne przetwarzania danych osobowych w zak³adach opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2000, nr 2, s. 145.
25 Sygn. akt VII Ka 855/13. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przedmiotowego rozstrzygniêcia
s¹dowego w posiadaniu autora.
24
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poprosi³a rozmówczyniê o podanie imienia, nazwiska, adresu, nazwy leków, które
przyjmuje, oraz numeru telefonu. Po uzyskaniu odpowiedzi na ww. pytania i zapewnieniu podjêcia próby za³atwienia sprawy asystentka zda³a oskar¿onej Y relacjê
z przebiegu rozmowy. Oskar¿ona Y wystawi³a ¿¹dane zawiadczenie lekarskie
i zgodnie ze wskazówk¹ osoby telefonuj¹cej do gabinetu przes³a³a je mê¿owi pokrzywdzonej X, z którym ta pozostawa³a w konflikcie ma³¿eñskim i z którym ostatecznie siê rozwiod³. W zwi¹zku z powy¿szym oskar¿onej Y postawiono zarzut
pope³nienia przestêpstwa z art. 51 ust. 1 u.o.d.o. w zb. z art. 266 § 1 k.k., wskazuj¹c,
¿e bêd¹c zobowi¹zan¹ do ochrony danych osobowych pacjentów gabinetu psychiatrycznego, udostêpni³a osobie nieuprawnionej informacje o zdrowiu pacjentki X
w ten sposób, ¿e przekaza³a (by³emu) mê¿owi pacjentki X zawiadczenie lekarskie
zawieraj¹ce dane osobowe wymienionej, czym wbrew przepisom ustawy oraz przyjêtemu na siebie zobowi¹zaniu ujawni³a informacje o zdrowiu psychicznym pokrzywdzonej, które uzyska³a w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ lekarza psychiatry.
S¹d I instancji uzna³ oskar¿on¹ Y za winn¹ pope³nienia zarzucanych jej czynów
i wyda³ wyrok skazuj¹cy26.
Innymi wystêpuj¹cymi i mog¹cymi wyst¹piæ w praktyce przyk³adami bezprawnego udostêpniania i umo¿liwiania dostêpu do jednostkowych danych medycznych
i danych osobowych pacjentów s¹27:
1) udostêpnienie danych osobowych pacjentów przedsiêbiorcom prowadz¹cym
dzia³alnoæ ubezpieczeniow¹ (chodzi tu w szczególnoci o udzielanie informacji
26 W uzasadnieniu wyroku S¹d Okrêgowy w O. zauwa¿y³ m.in., ¿e zakres informacji osobistych,
o które wypytywa³a asystentka oskar¿onej Y podczas rozmowy telefonicznej, nie by³ tego rodzaju, aby
mo¿na by³a w sposób wy³¹czaj¹cy jak¹kolwiek omy³kê zidentyfikowaæ osobê dzwoni¹c¹ jako uprawnion¹ do uzyskania ¿¹danej dokumentacji. Dane personalne, o których podanie rozmówczyni gabinetu
zosta³a poproszona, by³y de facto ogólnie dostêpne dla osób trzecich (imiê, nazwisko, adres, nazwy
leków, numer telefonu). Jakkolwiek bardziej poufne by³o pytanie o przyjmowane leki, niemniej uzyskana odpowied nie mog³a zadecydowaæ o bezsprzecznym rozpoznaniu osoby dzwoni¹cej. Zdaniem S¹du
Okrêgowego w O. asystentka oskar¿onej Y nie mog³a wykluczyæ, ¿e dysponentem tych informacji mog¹
byæ równie¿ osoby z krêgu rodziny czy inne osoby bliskie dla pokrzywdzonej, które nie by³y uprawnione
do otrzymania zawiadczenia. Rozpoznanie pokrzywdzonej X na podstawie g³osu (ton lub tembr g³osu)
te¿ budzi³o zasadnicze w¹tpliwoci w kontekcie okolicznoci uprzednich jej wizyt. Z zeznañ asystentki
oskar¿onej Y wynika³o bowiem, ¿e mia³a z pokrzywdzon¹ X kontakt sporadyczny, ograniczaj¹cy siê do
rejestracji daty wizyty czy za³o¿enia karty choroby. Decyzja oskar¿onej Y o wydaniu ¿¹danej informacji
bazowa³a jedynie na subiektywnych w tym zakresie wra¿eniach asystentki, niepopartych ¿adnymi racjonalnymi przes³ankami. Oskar¿ona Y nie podjê³a ¿adnej próby dodatkowej weryfikacji osoby dzwoni¹cej, poprzestaj¹c jedynie na rozpoznaniu jej przez asystentkê, która mia³a sporadyczny, a przy tym
bardzo wybiórczy kontakt z pokrzywdzon¹ X. Zdaniem S¹du Okrêgowego w O., na oskar¿onej Y z racji
wykonywanego zawodu ci¹¿y³ szczególny obowi¹zek zachowania pozyskiwanych informacji w tajemnicy. Wyj¹tkowoæ tego obowi¹zku wynika³a z faktu, ¿e oskar¿ona Y wykonywa³a zawód zaufania publicznego, a tego rodzaju dzia³alnoæ wi¹¿e siê z uzyskiwaniem wa¿nych, a przy tym czêsto intymnych
informacji dotycz¹cych ¿ycia osobistego poszczególnych osób. Oskar¿ona Y wykonywa³a od wielu lat
zawód lekarza psychiatry i z tej racji istnienie tego obowi¹zku w realiach omawianej sprawy nie by³o
dla niej zaskoczeniem, a okolicznoci¹ standardow¹ wynikaj¹c¹ z zawodowej rutyny.
27 W przedmiocie powo³anych przyk³adów por. D. W¹sik, op. cit., s. 204205.
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firmom ubezpieczeniowym o pacjentach poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego celem skierowania do nich oferty uzyskania odszkodowania od
sprawcy zdarzenia; firmy ubezpieczeniowe mog¹ byæ równie¿ zainteresowane
w pozyskaniu danych o stanie zdrowia konkretnych pacjentów celem zweryfikowania prawdziwoci informacji przekazanych im przy podpisaniu umowy o ubezpieczenie na ¿ycie i dochodzeniu wyp³aty rodków pieniê¿nych z polisy);
2) udostêpnianie danych osobowych pacjentów podmiotom zajmuj¹cym siê
dystrybucj¹ leków i wyrobów medycznych (celem skierowania oferty zakupu okrelonych wyrobów medycznych, np. wózków inwalidzkich);
3) udostêpnianie danych osobowych pacjentów kancelariom wiadcz¹cym
us³ugi prawne (np. udzielanie informacji o podejrzeniu pope³nieniu b³êdu w procesie leczenia okrelonych pacjentów celem skierowania oferty prowadzenia procesów
s¹dowych o odszkodowanie);
4) wywieszanie listy pacjentów na drzwiach gabinetów lekarskich celem unikniêcia nieporozumieñ wród pacjentów co do kolejnoci odbywania konsultacji;
5) odczytywanie imienia i nazwiska pacjenta wchodz¹cego do gabinetu lekarskiego w obecnoci innych pacjentów oczekuj¹cych na wizytê;
6) udostêpnianie danych pacjentów w trakcie rozmów towarzyskich prowadzonych pomiêdzy przedstawicielami personelu medycznego na tematy zwi¹zane
z procesem leczenia lub zaobserwowane w dokumentacji medycznej, wzglêdnie
udostêpnianie danych osobowych w trakcie rozmowy telefonicznej lekarza z pacjentem, prowadzonej przy osobach trzecich, je¿eli ten udziela telefonicznych porad co
do procesu leczenia lub odczytuje pacjentowi wyniki badañ;
7) umo¿liwienie dostêpu osób trzecich do danych pacjentów w wyniku niew³aciwego przechowywania dokumentacji medycznej lub wrêcz braku jakiegokolwiek zabezpieczenia tej dokumentacji (np. gdy dokumentacja przechowywana jest
w pomieszczeniach ogólnodostêpnych i otwartych).
8) udostêpnianie osobom nieuprawnionym danych (w postaci elektronicznej
lub tradycyjnej  papierowej) kluczowych informacji o systemie, bazie (np. hase³)
lub procedur przetwarzania danych;
9) nienale¿yte utrzymanie stanu infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadz¹ce do mo¿liwoci zainfekowania systemu wirusem komputerowym lub niekontrolowanego kopiowania i pobierania danych gromadzonych w systemie lub rejestrze;
10) ra¿¹ce naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur
bezpieczeñstwa informacji (np. pozostawienie pomieszczenia lub terminala bez odpowiedniego nadzoru).
Problematycznym zagadnieniem przy stosowaniu art. 51 ust. 1 u.o.d.o. mo¿e
byæ kwalifikowanie jako wystêpek okrelonych sytuacji, gdy pacjent jest podmiotem faktycznie udostêpniaj¹cym dane osobowe. Jako przyk³ad wskazuje siê
tutaj np. zbieranie informacji o stanie cywilnym kobiety niezamê¿nej przyjmowanej do porodu, co nara¿a j¹ na prze¿ywanie k³opotliwej sytuacji, natomiast
informacja ta (zmienna w czasie) nie ma ¿adnego znaczenia dla postêpowania me-
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dycznego28. Inne przyk³ady to koniecznoæ ustnego przekazywania przez pacjenta
danych osobowych w obecnoci innych osób, np. w rejestracji placówki, podczas
sporz¹dzania zawiadczenia o czasowej niezdolnoci do pracy lub innego typu dokumentacji medycznej, a tak¿e podczas obchodu lekarskiego w salach wieloosobowych. Co prawda, mo¿na próbowaæ kwalifikowaæ takie zdarzenia jako umo¿liwienie dostêpu do danych osobowych przez osoby nieuprawnione, jednak¿e zawsze
kwesti¹ w¹tpliw¹ bêdzie zgoda pacjenta na ujawnienie jego danych osobowych,
zw³aszcza wtedy, je¿eli nie zg³asza³ on zastrze¿eñ co do warunków (obecnoci osób
trzecich), w jakich udziela³ informacji personelowi medycznemu. Nadmieniæ nale¿y,
¿e ustalenie post factum takiej zgody mo¿e byæ znacznie utrudnione lub wrêcz
niemo¿liwe, np. w przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta (np.
postêp i rozwój choroby Alzheimera oraz problemy z pamiêci¹, afazja, rozwój chorób psychicznych, zak³ócenia czynnoci psychicznych innego typu etc.) lub jego
mierci29.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze w¹tpliwoci, nale¿y zastanowiæ siê nad zasadnoci¹ nowelizacji art. 51 ust. 1 u.o.d.o. i rozszerzenia strony przedmiotowej wystêpku
o przes³ankê gromadzenia danych osobowych w warunkach umo¿liwiaj¹cych dostêp
do nich osobom nieuprawnionym. W takiej sytuacji brzmienie przepisu art. 51 ust. 1
u.o.d.o. mog³oby byæ nastêpuj¹ce: Kto administruj¹c zbiorem danych lub bêd¹c
obowi¹zany do ochrony danych osobowych udostêpnia je, umo¿liwia dostêp do nich
osobom nieupowa¿nionym lub gromadzi je w warunkach umo¿liwiaj¹cych zapoznanie siê z nimi przez osoby nieupowa¿nione, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 230. Zgoda zainteresowanego na zbieranie danych osobowych w warunkach wy³¹czaj¹cych poufnoæ przekazywanych informacji nie by³aby okolicznoci¹ wy³¹czaj¹c¹ winê sprawcy.

Wnioski
1. Najczêciej wród mankamentów infrastruktury informacyjnej w ochronie
zdrowia wymienia siê:
a) brak strategicznego modelu infrastruktury informacyjnej;
b) autonomizacjê systemów i zasobów informacyjnych sektora publicznego
(tworzenie wielu autonomicznych, niewspó³pracuj¹cych ze sob¹ systemów teleinformatycznych, których funkcje ograniczone by³y do obs³ugi kompetencji zazwyczaj jednej jednostki organizacyjnej lub wybranego segmentu systemu ochrony
zdrowia);
28

E. Strzesak, op. cit., s. 145146. Z drugiej strony autor wskazuje, ¿e gromadzenie danych
dotycz¹cych wykszta³cenia, zawodu lub stanu cywilnego te¿ ma ograniczone zastosowanie w procesie
leczenia, ale mo¿e s³u¿yæ do analiz epidemiologicznych.
29 Zob. D. W¹sik, op. cit., s. 205206.
30 Ibidem, s. 206.
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c) nagminne powielanie schematu nowe technologie  stare procedury  jeszcze starsze metody projektowania systemów;
d) dezintegracjê i brak interoperacyjnoci systemów informacyjnych;
e) dominacjê gestorów systemów nad ich u¿ytkownikami31.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e obok mankamentów wystêpuj¹ jeszcze zagro¿enia, w tym
przestêpczoæ zwi¹zana z nieprawid³owym udostêpnianiem i przetwarzaniem danych medycznych. Motywacja sprawców, metody pope³nienia czynów, jak równie¿
postacie wystêpków bywaj¹ ró¿ne, niemniej jednak dotycz¹ one nie tylko danych
pacjentów przetwarzanych w systemach informatycznych, ale równie¿ gromadzonych w tradycyjny sposób, w ramach kontaktów personelu medycznego z pacjentem
przy udzielaniu mu wiadczeñ zdrowotnych.
2. Dok³adne okrelenie zakresu przedmiotowego danych pacjentów, które podlegaj¹ ochronie prawnej, mo¿e budziæ pewne problemy praktyczne z uwagi na rozbicie tego zagadnienia i jego umiejscowienie w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o informacji w ochronie zdrowia. Sytuacjê komplikuje fakt, ¿e
jednostkowe dane medyczne zdefiniowane zosta³y w sposób niekonsekwentny,
a wyk³adnia tego pojêcia stwarza pewne problemy praktyczne. Dzieje siê tak dlatego, ¿e zakresy pojêciowe jednostkowych danych medycznych i danych osobowych
w odniesieniu do pacjentów doæ czêsto zanikaj¹. Na gruncie przepisów ustaw
zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e wszystkie dane osobowe pacjenta s¹ jednostkowymi danymi medycznymi, ale nie wszystkie jednostkowe dane medyczne bêd¹
stanowi³y dane osobowe. Z tego wzglêdu podnieæ nale¿y postulat o rozszerzenie
ochrony prawnej na wszelkie dane zawarte w dokumentacji medycznej. Koncepcja
ta uwzglêdni zakres tajemnicy lekarskiej, pielêgniarskiej i po³o¿niczej, która obejmuje nie tylko dane dotycz¹ce stanu zdrowia, ale tak¿e informacje uzyskane
w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu medycznego.
3. Z uwagi na odes³anie przez samego ustawodawcê przy projektowaniu ustawy o ochronie informacji do przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych, zasadne jest przyjêcie, ¿e ka¿dy, kto udostêpnia lub umo¿liwia dostêp do
jednostkowych danych medycznych, bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoæ karn¹ na
podstawie art. 51 ust. 1 u.o.d.o. Zajmuj¹c stanowisko w przedmiocie doæ burzliwych sporów co do mo¿liwoci zastosowania przepisu w konkretnych warunkach
i okrelenia znamion tego czynu zabronionego, wskazaæ nale¿y, ¿e przestêpstwo
z art. 51 ust. 1 u.o.d.o. jest przestêpstwem formalnym, albowiem skoro przedmiotem
ochrony jest w tej sytuacji bezpieczeñstwo danych, oczywiste wydaje siê, i¿ bezpieczeñstwo to jest zagro¿one ju¿ z chwil¹, gdy przestaj¹ dzia³aæ jakiekolwiek ograniczenia w mo¿liwoci wgl¹du do tych danych. Pojêcia udostêpnianie i umo¿liwianie, bior¹c pod uwagê literalne znaczenie tych s³ów, nie warunkuj¹ karalnoci
czynu od przekazywania danych czy wgl¹du do nich osób nieupowa¿nionych, ale od
u³atwiania kontaktu takich osób z danymi poprzez usuniêcie barier  zabezpieczeñ
31

Por. uzasadnienie projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Sejm VI kadencji,
druk nr 3485.
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fizycznych, technicznych lub formalnych. Co wiêcej, z racji formalnego charakteru
przestêpstwa okrelonego w art. 51 u.o.d.o. bez znaczenia jest, ile osób pozyska te
dane w sposób nieupowa¿niony, tudzie¿ czy w ogóle ktokolwiek bêdzie zainteresowany ich pozyskaniem.
4. Bezprawne udostêpnianie lub umo¿liwianie dostêpu do jednostkowych danych medycznych i innych danych pacjentów przybraæ mo¿e ró¿ne postacie, wród
których szczególnie niebezpieczne to: udostêpnienie danych osobowych pacjentów
przedsiêbiorcom prowadz¹cym dzia³alnoæ ubezpieczeniow¹, udostêpnianie danych
osobowych pacjentów podmiotom zajmuj¹cym siê dystrybucj¹ leków i wyrobów
medycznych oraz udostêpnianie danych osobowych pacjentów kancelariom wiadcz¹cym us³ugi prawne. W tych sytuacjach szczególna szkodliwoæ przestêpstw przejawia siê w fakcie, i¿ s¹ one dokonywane na ogó³ z pobudek materialnych (udostêpnianie danych za wynagrodzeniem lub w celu uzyskania konkretnych profitów),
a z racji charakteru podmiotów zainteresowanych danymi, specyfiki ich dzia³alnoci
i celów dalszego przetwarzania, mog¹ byæ one wykorzystywane w sposób ci¹g³y
oraz przekazywane dalej nieograniczonej liczbie podmiotów (tzw. handel danymi osobowymi). Podmioty prowadz¹ce bazy danych zobowi¹zane s¹ zatem do zabezpieczenia przetwarzania danych poprzez stosowanie (wdro¿enie i eksploatacjê) rodków
technicznych i organizacyjnych zapewniaj¹cych ochronê przetwarzanych danych osobowych i jednostkowych danych medycznych  odpowiedni¹ do zagro¿eñ oraz kategorii danych objêtych ochron¹. W³aciwe opracowanie i przestrzeganie procedur
zaliczanych do tzw. polityki bezpieczeñstwa systemów informatycznych mo¿e ograniczyæ liczbê zjawisk zagra¿aj¹cych niekontrolowanym udostêpnianiem danych osobowych podmiotom nieuprawnionym lub ich bezprawnym przetwarzaniem.
Wród najwa¿niejszych postanowieñ polityki bezpieczeñstwa w pierwszej kolejnoci wymieniæ nale¿y tzw. regu³ê czystego ekranu, która wymaga od pracownika
podmiotu leczniczego po zakoñczeniu pracy z baz¹ danych (z systemem) zniszczenia w sposób uniemo¿liwiaj¹cy zidentyfikowanie danych zbêdnych dokumentów
papierowych (wydruków) oraz dokumentów elektronicznych uzyskanych z systemów informatycznych (np. wygenerowanych uprzednio plików zapisanych na pulpicie ekranu), zawieraj¹cych dane powsta³e w trakcie przetwarzania. Istotn¹ kwesti¹
zaliczan¹ do polityki bezpieczeñstwa jest te¿ umieszczanie przez podmioty lecznicze w umowach zawieranych z podmiotami zewnêtrznymi i bezporednimi wykonawcami (np. niepublicznymi zak³adami opieki zdrowotnej lub lekarzami prowadz¹cymi prywatne praktyki zawodowe) klauzuli zobowi¹zuj¹cej do ochrony danych
przetwarzanych przez ten podmiot. Ponadto istotne jest zwrócenie uwagi na potrzebê w³aciwego nadzoru nad przebywaj¹cymi w obiekcie podmiotu leczniczego po
godzinach pracy przyjêtych w regulaminie pracownikami personelu gospodarczego,
ochrony itp. oraz pracownikami zatrudnionymi przez podmioty zewnêtrzne, bêd¹ce
stronami umów cywilnoprawnych (dy¿ury)32.
32

D. W¹sik, op. cit., s. 198199.
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Innym elementem polityki bezpieczeñstwa jest wy³¹czenie dostêpnoci dla osób
nieuprawnionych obszarów przetwarzania danych w obiektach i pomieszczeniach
podmiotu leczniczego. W polityce bezpieczeñstwa nale¿y te¿ uwzglêdniæ zasadê
proporcjonalnoci, przejawiaj¹c¹ siê w koniecznoci stosowania rodków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do warunków u¿ytkowania obiektów z okrelonymi obszarami przetwarzania danych33.

Summary
Unauthorized sharing and providing access to individual medical data
in terms of criminal responsibility (article 51 u.o.d.o.)
Key words: illegal sharing and processing of personal data, inidividual medical data, the information in
health care.

The paper discusses the issue of the protection of patient data from unauthorized sharing and processing, with particular emphasis on individual medical data.
Timeliness issues due to the ongoing process of informatization in health care will
need to secure the proper implementation of the obligation to process data by means
of, among others, criminal penalties for any failure in this regard. The publication
discusses succession issues conceptual scope of individual medical data and interpretation problems in this area, the analysis of the offense of unlawful access and
processing of personal data for individual medical data and examples of offenses
specified in article 51 u.o.d.o.

33

Wiêcej na temat za³o¿eñ polityki bezpieczeñstwa systemów informatycznych i baz danych
w zak³adach opieki zdrowotnej, a tak¿e zasad bezpiecznego zarz¹dzania systemami informatycznymi
i bazami danych zob. ibidem, s. 199202.

Studia Prawnoustrojowe 28

UWM

273

2015

Bogus³awa Dobkowska
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

rodki nadzoru nad dzia³alnoci¹ gminy
Wprowadzenie
Jedn¹ z podstawowym zasad wynikaj¹cych z Konstytucji RP1 jest zasada decentralizacji w³adzy publicznej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Konstytucji RP, ustrój
terytorialny RP zapewnia decentralizacjê w³adzy publicznej. Form¹ tej decentralizacji jest samorz¹d terytorialny. Decentralizacja okrelana jest jako prawnie ustanowiony okrelony stopieñ samodzielnoci w wykonywaniu zadañ przez jednostkê
zdecentralizowan¹. Granice samodzielnoci organów wykonuj¹cych zadania na zasadzie administracji zdecentralizowanej wyznaczaj¹ rodki nadzoru2. Jak zauwa¿a
Bogdan Dolnicki, tworzenie instytucji samorz¹dowych wraz z okreleniem ich w³asnego zakresu zadañ oraz powierzeniem im zadañ pañstwowych zmusza do zastanowienia siê, czy i w jakim zakresie pañstwo powinno zastrzec dla siebie prawn¹
mo¿liwoæ podejmowania okrelonych dzia³añ wobec instytucji samorz¹dowej
w celu stworzenia gwarancji, ¿e dzia³ania samorz¹du mieciæ siê bêd¹ w ramach
pañstwowego porz¹dku prawnego. Cel ten osi¹gniêty mo¿e byæ w drodze nadzoru
nad dzia³alnoci¹ samorz¹dow¹. Nadzór jest bowiem korelatem samorz¹du, który
s³u¿y zabezpieczeniu nale¿ytej realizacji zadañ publicznych przez podmioty funkcjonuj¹ce na zasadach samodzielnoci i zale¿noci3.
W artykule podjêta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy okrelone
w rozwi¹zaniach ustawowych rodki nadzoru s¹ optymalne, a co za tym idzie: czy
kryteria, wed³ug których oceniane s¹ podmioty samorz¹dowe przez organy nadzorcze, s¹ jasne i przejrzyste. Podstaw¹ analiz bêdzie za nadzór w podstawowej jednostce samorz¹du terytorialnego, jak¹ jest gmina.
W zwi¹zku z tym, ¿e pojêcie nadzoru nie zosta³o okrelone w obowi¹zuj¹cych
przepisach, w doktrynie przyjmowane s¹ ró¿ne koncepcje. Wskazuje siê, i¿ nie
1
2
3

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
J. Starociak, Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, s. 46.
B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorz¹dowego, Samorz¹d Terytorialny 1999, nr 6, s. 21.

274

Bogus³awa Dobkowska

istnieje ¿adna sta³a treæ nadzoru, która wynika³aby z jego istoty, dlatego te¿ nale¿y
j¹ za ka¿dym razem ustalaæ, siêgaj¹c do szczegó³owych unormowañ4. Najczêciej
nadzór wi¹zany jest z systemem administracji zdecentralizowanej5, aczkolwiek istniej¹ te¿ pogl¹dy, ¿e wystêpuje on równie¿ na gruncie administracji scentralizowanej, gdzie okrelany jest mianem kierownictwa6.
El¿bieta Ura nadzorem okrela sytuacje, w których organ nadzoruj¹cy jest wyposa¿ony w rodki oddzia³ywania na postêpowanie organów nadzorowanych. Zatem
uprawnienia nadzorcze to uprawnienia kontrolne wraz z mo¿liwoci¹ wi¹¿¹cego
wp³ywania na organy czy instytucje nadzorowane w jego dzia³alnoci. Organ nadzoruj¹cy nie tylko spostrzega i ocenia, ale równie¿ w pewnym sensie wspó³administruje, odpowiada za wyniki dzia³alnoci organizatorskiej organów podleg³ych nadzorowi, przy czym odpowiedzialnoæ ta jest ograniczona do tej dziedziny, w zakresie
której skutkuj¹ rodki nadzorcze. Jak widaæ, nadzór zawsze obejmuje kontrolê7.
W projekcie ustawy  Przepisy ogólne prawa administracyjnego wskazano, i¿ nadzór jest ustawowym upowa¿nieniem do stosowania aktów lub czynnoci wi¹¿¹cych
podmiot nadzorowany, w tym równie¿ wzruszania jego aktów lub czynnoci; przy
braku podstaw prawnych do stosowania aktów lub czynnoci nadzorczych termin
nadzór nale¿y rozumieæ wy³¹cznie jako kontrolê8. Z kolei zdaniem Jana Zimmmermanna istot¹ nadzoru jest wyci¹ganie konsekwencji z zachowania organu podporz¹dkowanego. Te konsekwencje organ nadzorczy wyprowadza, stosuj¹c rodki
nadzoru, którymi s¹ mo¿liwoci w³adczego i jednostronnego oddzia³ywania na
czynnoci organu nadzorowanego9.
W wietle powy¿szego skonstatowaæ mo¿na, i¿ nadzór nale¿y okreliæ jako
stosunek zale¿noci miêdzy organami administracji publicznej, przejawiaj¹cy siê
tym, ¿e organ sprawuj¹cy nadzór mo¿e badaæ dzia³alnoæ organu nadzorowanego
w celu ustalenia istniej¹cego stanu rzeczy, porównania go ze stanem za³o¿onym
i wyci¹gniêcia z tego odpowiednich wniosków oraz  w przypadku wykrycia rozbie¿noci miêdzy stanem istniej¹cym a za³o¿onym  wkroczenia w sposób w³adczy
w dzia³alnoæ organu nadzorowanego dla usuniêcia stwierdzonych uchybieñ10.
Z art. 171 ust. 1 Konstytucji wynika, ¿e jedynym kryterium nadzoru jest legalnoæ, co zosta³o równie¿ podkrelone w art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (dalej: u.s.g.)11. Konstytucja stworzy³a ponadto w art. 171
ust. 2 zamkniêty katalog organów nadzoru, zaliczaj¹c do nich Prezesa Rady Mini4 A. B³a, J. Boæ, [w:] J. Boæ (red.), Prawo administracyjne, Wroc³aw 2003, s. 239; L. Baar, Po³o¿enie prawne przedsiêbiorstwa pañstwowego w sferze prawa administracyjnego, Warszawa 1968, s. 123.
5 Z. Leoñski, Samorz¹d terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 17.
6 A. B³a, J. Boæ, [w:] J. Boæ (red.), op. cit., s. 240.
7 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 72.
8 Projekt Przepisy ogólne prawa administracyjnego, Warszawa, 29 grudnia 2010 r., druk nr 3942.
9 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 139.
10 B. Dolnicki, Nadzór nad samorz¹dem terytorialnym, Katowice 1993, s. 45.
11 Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.
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strów i wojewodê, a w zakresie spraw finansowych  regionalne izby obrachunkowe. Unormowanie to znalaz³o równie¿ odzwierciedlenie w art. 86 u.s.g.
Organy sprawuj¹ce nadzór s¹ wyposa¿one w rodki oddzia³ywania w³adczego
w stosunku do organów gminy. Przy czym uprawnienia nadzorcze ³¹cz¹ siê nierozerwalnie z obowi¹zkiem stosowania tych rodków w razie stwierdzenia wystêpowania odpowiednich przes³anek ustawowych. W literaturze opisano wiele klasyfikacji
rodków nadzoru. Karol Podgórski dokona³ podzia³u na rodki represyjne i rodki
personalne12, przy czym do rodków represyjnych zaliczy³ np. stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y organu jednostki samorz¹du terytorialnego, za do rodków personalnych  rozwi¹zanie organów. Z kolei Stanis³aw Wykrêtowicz podzieli³ rodki nadzoru na rodki informacyjne, koryguj¹ce i personalne, za nadzór na prewencyjny
i weryfikuj¹cy oraz bie¿¹cy i zwierzchni. W konsekwencji rodki nadzoru sklasyfikowa³ jako rodki kontroli oraz rodki koryguj¹ce dzia³alnoæ organów samorz¹du
terytorialnego13. Wydaje siê, ¿e najczêciej przywo³ywany w literaturze i jednoczenie najczêciej aprobowany jest podzia³ rodków nadzoru zaproponowany przez
B. Dolnickiego, który dokona³ klasyfikacji na rodki informacyjno-doradcze, rodki
koryguj¹ce i rodki personalne14. Wed³ug tego podzia³u wskazane rodki zostan¹ tu
omówione.

1. rodki informacyjno-doradcze
Stosownie do treci art. 88 u.s.g., organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania informacji i danych, dotycz¹cych organizacji i funkcjonowania gminy, niezbêdnych do wykonywania przys³uguj¹cych im uprawnieñ nadzorczych. Doradztwo jest okrelane
jako naj³agodniejsza forma nadzoru. Jak zauwa¿a B. Dolnicki, stosowanie szeroko
pojêtych rodków pomocy pozwala w praktyce unikn¹æ b¹d zminimalizowaæ koniecznoæ stosowania rodków represyjnych15. Z powo³anego przepisu wynika
przede wszystkim, i¿ obowi¹zek informacyjny zosta³ ujêty bardzo szeroko. Jednoczenie ustawodawca nie wskaza³, od kogo organy nadzoru mog¹ ¿¹daæ informacji.
W konsekwencji, s³usznie podkrela Antoni Agopszowicz, i¿ art. 88 u.s.g powinien
byæ interpretowany w powi¹zaniu z art. 85 u.s.g.16 Jednoczenie w literaturze podkrela siê, i¿ jedynym sposobem obrony gminy w sytuacji ingerowania w jej dzia³alnoæ
samorz¹dow¹ za porednictwem tego rodka bêdzie skarga s¹dowa, gdy obowi¹zek
informacyjny w sposób nieformalny przybierze postaæ rozstrzygniêcia nadzorczego17.
12

K. Podgórski, Nadzór nad samorz¹dem gminnym, Samorz¹d Terytorialny 1991, nr 12, s. 32.
S. Wykrêtowicz, Samorz¹d w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznañ 2001, s. 206.
14 B. Dolnicki, Klasyfikacja rodków nadzorczych nad samorz¹dem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, Samorz¹d Terytorialny 1997, nr 6, s. 44.
15 B. Dolnicki, Wspó³czesne rodki nadzoru nad samorz¹dem terytorialnym, [w:] E. Ura (red.),
Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec dzia³añ administracji publicznej, Rzeszów 2002, s. 81.
16 A. Agopszowicz, Komentarz do ustawy o samorz¹dzie gminnym, Warszawa 2011, s. 483484.
17 B. Dolnicki, Klasyfikacja rodków nadzorczych..., s. 46.
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Prawo do ¿¹dania informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania gminy jest
niew¹tpliwie powi¹zane z zasad¹ jawnoci dzia³añ administracji. Zasada ta wynika
wprost z konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci
organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne (art. 61 ust. 1
Konstytucji). Zgodnie z treci¹ art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, obowi¹zek informacyjny obci¹¿a wszystkie osoby i jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonuj¹
one zadania w³adzy publicznej i gospodaruj¹ mieniem komunalnym lub maj¹tkiem
Skarbu Pañstwa. Zasadê tê wprowadzono do ustawy o samorz¹dzie gminnym
w wyniku zmiany ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2001 r.18 Jawnoæ dzia³ania organów
gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a tak¿e dostêpu do dokumentów
wynikaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji rady gminy. Przy czym zasady dostêpu do dokumentów
i korzystania z nich okrela statut gminy. Nale¿y mieæ te¿ na uwadze to, i¿ obecnie
podstawow¹ ustaw¹ konkretyzuj¹c¹ konstytucyjne prawo do informacji publicznej
jest ustawa z 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (dalej:
u.d.i.p.)19. W zwi¹zku z powy¿szym w orzecznictwie s¹dów administracyjnych
wskazuje siê na przyk³ad, i¿ w wykonaniu zasady jawnoci dzia³ania organów gminy,
wyra¿onej w art. 11 b ust. 1 u.s.g., obejmuj¹cej w szczególnoci prawo obywateli do
uzyskiwania informacji, podmioty w³adzy publicznej, w tym jednostki samorz¹du terytorialnego, w myl dyspozycji art. 8 u.d.i.p. s¹ zobowi¹zane do udostêpnienia na
stronach internetowych urzêdowego publikatora teleinformatycznego  Biuletynu Informacji Publicznej  informacji publicznych znajduj¹cych siê w ich posiadaniu20. Co
wiêcej, podkrela siê, i¿ pod pojêciem szeroko rozumianego prawa do informacji nale¿y
rozumieæ tak¿e prawo obywatela do rejestracji obrazu z obrad kolegialnych organów
w³adzy pochodz¹cych z powszechnych wyborów. Nagranie posiedzenia rady jest bowiem materia³em odzwierciedlaj¹cym przebieg sesji i dokonanych czynnoci rady,
a zatem wiadczy o dzia³alnoci organu kolegialnego. Na zasadzie art. 1 ust. 1 u.d.i.p.
przyjmuje siê zatem, ¿e materia³y i dokumenty tworzone podczas posiedzenia kolegialnego organu w³adzy publicznej stanowi¹ informacjê o sprawach publicznych21.
W zwi¹zku z tak szeroko ujêtym obowi¹zkiem informacyjnym w wyroku z dnia
6 listopada 2008 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny we Wroc³awiu wyrazi³ pogl¹d,
i¿ rada gminy, ustalaj¹c w statucie  a wiêc akcie ni¿szego rzêdu  zasady udostêpniania dokumentów organów gminy, nie by³a ¿adnym przepisem rangi ustawowej
upowa¿niona do wy³¹czenia zasady jawnoci dzia³ania gminy i ograniczania dostê18

Dz. U. nr 45, poz. 497 ze zm.
Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.
20 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gdañsku z dnia 9 maja 2012 r., II SAB/Gd
12/12, LEX nr 1164929, Wspólnota 2012, nr 2324, poz. 26.
21 Por. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w £odzi z dnia 9 lipca 2008 r., II SA/£d
89/08, LEX nr 602953, niepubl.; równie¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu
z dnia 3 grudnia 2009 r., II SA/Op 333/09, LEX nr 554925, niepubl.
19
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pu do dokumentu, jakim jest protokó³ sesji rady przed jego przyjêciem. W konsekwencji, wprowadzaj¹c w statucie zapis uzale¿niaj¹cy udostêpnienie protoko³u rady
i protoko³ów z obrad komisji od ich formalnego przyjêcia, rada naruszy³a w istotny
sposób art. 11 b ust. 2 i 3 u.s.g. oraz art. 19 u.d.i.p. Tym samym pozbawiono
obywateli mo¿liwoci uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych i sprawowaniu kontroli nad tym procesem22.
Kolejne obowi¹zki informacyjne wyra¿aj¹ siê w obowi¹zku przedk³adania
przez wójta do wojewody uchwa³ rady gminy w ci¹gu 7 dni od ich podjêcia, przy
czym nie dotyczy to przepisów porz¹dkowych, które przekazane byæ musz¹ w terminie dwóch dni od ich ustanowienia. Charakter tych terminów okreli³ Naczelny S¹d
Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada 1990 r., wyjaniaj¹c, i¿ przekroczenie przez wójta lub burmistrza terminu przed³o¿enia wojewodzie uchwa³y rady gminy nie poci¹ga za sob¹ ujemnych skutków prawnych co do samej uchwa³y, jak
równie¿ co do mo¿liwoci podjêcia dzia³añ nadzorczych przez wojewodê23. Termin
ten zatem ma charakter instrukcyjny, z tym ¿e termin do wydania rozstrzygniêcia
nadzorczego przez wojewodê rozpoczyna bieg od dnia dorêczenia kwestionowanej
uchwa³y, a nie od dnia dorêczenia niezbêdnych do oceny jej legalnoci materia³ów
planistycznych24. Natomiast regionalnej izbie obrachunkowej wójt ma obowi¹zek
przed³o¿yæ uchwa³ê bud¿etow¹, uchwa³ê w sprawie absolutorium oraz inne uchwa³y
rady gminy i zarz¹dzenia objête zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

2. rodki koryguj¹ce
rodki koryguj¹ce uregulowane zosta³y w art. 89 ust. 1 u.s.g., w myl którego,
je¿eli prawo uzale¿nia wa¿noæ rozstrzygniêcia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajêcie stanowiska przez ten
organ powinno nast¹piæ nie póniej ni¿ w ci¹gu 14 dni od dnia dorêczenia tego
rozstrzygniêcia lub jego projektu. Zajêcie stanowiska przez inny organ obejmuje
czynnoci zatwierdzenia, uzgodnienia oraz zaopiniowania. Czynnoci te z ca³¹ pewnoci¹ ró¿ni stopieñ zwi¹zania organu podejmuj¹cego rozstrzygniêcie. Przyjmuje
siê, ¿e uzgodnienie ma charakter wi¹¿¹cy, a zatem powinno nastêpowaæ na etapie
przygotowania rozstrzygniêcia. W tym przypadku brak zgody innego organu w zasadzie wyklucza mo¿liwoæ podjêcia rozstrzygniêcia. Z kolei opinia co do zasady ma
charakter niewi¹¿¹cy i powinna zostaæ uzyskana przed podjêciem rozstrzygniêcia.
Natomiast zatwierdzenie dotyczy ju¿ podjêtego rozstrzygniêcia, którego wa¿noæ
22

Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego we Wroc³awiu z dnia 6 listopada 2008 r.,
III SA/Wr 418/08, LEX nr 484636, OwSS 2009/1/8/8.
23 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 22 listopada 1990 r., SA/Gd 965/90, LEX
nr 10169, ONSA 1990, nr 4, poz. 11.
24 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 wrzenia 2010 r., II SA/Kr
589/10, LEX nr 753561, niepubl.
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(byt prawny, wejcie w ¿ycie, skutecznoæ) uzale¿niona jest od formalnej akceptacji
innego organu.
Zdaniem B. Dolnickiego, kryterium zastosowania powy¿szych pojêæ stanowi
etap ich zastosowania w procesie podejmowania rozstrzygniêcia. Uzgodnienie i zaopiniowanie wymagane s¹ w fazie wstêpnej, natomiast zatwierdzenie  po podjêciu
rozstrzygniêcia. Jednak¿e wszystkie wymienione rodki prawne wywo³uj¹ skutki
prawne o charakterze materialnym, ich brak powoduje bowiem niewa¿noæ rozstrzygniêcia, z zastrze¿eniem art. 89 ust. 2 u.s.g.25 W literaturze zauwa¿a siê ponadto, i¿
z ca³¹ pewnoci¹ czynnoci wymienionych w przepisie art. 89 u.s.g. nie mo¿na
zaliczyæ do rozstrzygniêæ organów nadzoru (rozstrzygniêæ nadzorczych), traktowanych jako w³adcze i jednostronne rozstrzygniêcie sprawy indywidualnej zakresu
nadzoru, podejmowane przez wskazany organ administracyjny, na podstawie przepisów ustawowych, w uk³adzie pewnej zale¿noci organizacyjnej, maj¹cej postaæ
okrelonych uprawnieñ nadzorczych26. W zwi¹zku z tym obecnie niektórzy twierdz¹, i¿ nie s¹ to rodki nadzoru z uwagi na ochronne funkcje art. 89 u.s.g. i traktuj¹
te akty jako now¹ prawn¹ formê dzia³ania organów administracji publicznej. Krystian Ziemski proponuje nazywaæ je aktami zajêcia stanowiska27. I tak art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach28
stanowi, i¿ regulamin utrzymania porz¹dku i czystoci w gminie, bêd¹cy aktem
prawa miejscowego, uchwala rada gminy po zasiêgniêciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Z kolei z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami29 wynika, i¿ wójt (burmistrz, prezydent
miasta), w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, sporz¹dza plan
ochrony parku kulturowego, który wymaga zatwierdzenia przez radê gminy.
Pewne odmiennoci powstaj¹ w przypadku uzgodnieñ planistycznych dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym30. Stosownie do treci art. 17 pkt 6 w zw. z art. 24 ust. u.p.z.p.
wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjêciu przez radê gminy uchwa³y
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu miejscowego uzgadnia projekt planu m.in.
z wojewod¹, zarz¹dem województwa, zarz¹dem powiatu w zakresie odpowiednich
zadañ rz¹dowych i samorz¹dowych oraz z innymi organami wskazanymi w tym
przepisie i przepisach odrêbnych. Uzgodnieñ dokonuje siê w trybie art. 106 k.p.a.31
(art. 24 u.p.z.p.). W zwi¹zku z tym w orzecznictwie wyjania siê, i¿ postêpowanie
25

B. Dolnicki, Klasyfikacja rodków nadzorczych..., s. 47.
P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa
2006, s. 35.
27 K. M. Ziemski, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna dzia³ania administracji,
Poznañ 2005, s. 219.
28 Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.
29 Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm..
30 Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.  dalej jako u.p.z.p.
31 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.  dalej jako k.p.a.
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zwi¹zane ze sporz¹dzeniem projektu studium b¹d planu miejscowego nie jest postêpowaniem administracyjnym, lecz postêpowaniem prawotwórczym, uchwa³odawczym, do którego nie stosuje siê k.p.a. Stronami postêpowania uzgodnieniowego s¹
jedynie gmina i organ uzgadniaj¹cy. Zatem stronami takiego postêpowania nie bêd¹
w³aciciele nieruchomoci objêtych projektem planu czy te¿ studium32.
Podkreliæ nale¿y, ¿e organ uzgadniaj¹cy swoimi dzia³aniami wkracza w sferê
zadañ w³asnych gminy, tak wiêc regulacja art. 24 ust. 2 u.p.z.p. ma na celu ochronê
samodzielnoci gminy w zakresie wykonywania tych zadañ. W przypadku braku
okrelenia przez organ uzgadniaj¹cy odpowiednich zmian w projekcie w celu osi¹gniêcia sytuacji, w której projekt jest zgodny z prawem, lub te¿ niepodania podstawy prawnej, na podstawie której ¿¹da w ten sposób okrelonych zmian w projekcie,
wójt, burmistrz, prezydent miasta mo¿e uznaæ projekt za uzgodniony. Oznacza to, ¿e
art. 24 ust. 2 stanowi lex specialis w stosunku do generalnej regu³y wprowadzonej
przez art. 24 ust. 1 i stwarza mo¿liwoæ uproszczenia ca³ej procedury33.
Mo¿na jednak stwierdziæ, i¿ podstawowym rodkiem nadzoru jest stwierdzenie
niewa¿noci uchwa³y lub zarz¹dzenia organu gminy. W myl art. 91 ust. 1 u.s.g.
uchwa³a lub zarz¹dzenie organu gminy sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne. Na stwierdzenie niewa¿noci uchwa³y lub zarz¹dzenia organ nadzoru ma 30 dni od daty
dorêczenia. Organ nadzoru, wszczynaj¹c postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y lub zarz¹dzenia albo w toku tego postêpowania, mo¿e wstrzymaæ
ich wykonanie. Rozstrzygniêcie nadzorcze powinno posiadaæ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnoci wniesienia skargi do s¹du administracyjnego. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza
niewa¿noci uchwa³y lub zarz¹dzenia, ograniczaj¹c siê do wskazania, i¿ uchwa³ê
lub zarz¹dzenie wydano z naruszeniem prawa. Przepisy k.p.a. stosuje siê odpowiednio. Termin dla organu nadzoru, wskazany w art. 91 ust. 1 u.s.g., ma charakter
prekluzyjny i biegnie od dnia dorêczenia uchwa³y wojewodzie. Oznacza to, ¿e kompetencja wojewody do wydania rozstrzygniêcia nadzorczego z up³ywem tego terminu wygasa. Zatem akt nadzoru stwierdzaj¹cy niewa¿noæ uchwa³y organu gminy
wydany ju¿ po tym terminie bêdzie rozstrzygniêciem zapad³ym z naruszeniem przepisów o w³aciwoci. Wydaje siê te¿, i¿ odpowiednie stosowanie do stwierdzenia
niewa¿noci uchwa³ lub zarz¹dzeñ przepisów k.p.a. mo¿e powodowaæ trudnoci.
Jak wskazuje B. Dolnicki, ustawodawca pos³uguje siê pojêciem sprzecznoci z prawem oraz nieistotnego naruszenia prawa bez bli¿szego uzasadnienia ich wzajemnych relacji34. Natomiast przes³anki stwierdzenia niewa¿noci wymienione w art. 156
§ 1 k.p.a. wykraczaj¹ poza kryterium naruszenia prawa czy te¿ sprzecznoci
z prawem i s¹ dostosowane do specyfiki decyzji administracyjnych, tote¿ ich posi³32 Postanowienie Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r., II
OSK 1254/12, LEX nr 1337297, niepubl.
33 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 padziernika 2006 r.,
IV SA/Wa 1302/06, LEX nr 284527, niepubl.
34 B. Dolnicki, Wspó³czesne rodki nadzoru..., s. 86.
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kowe stosowanie w odniesieniu do uchwa³ organów samorz¹du uznaje siê za niedopuszczalne35.
Obecnie orzecznictwo s¹dów administracyjnych wypracowa³o ju¿ stanowisko
co do tego, co mo¿na uznaæ za istotne naruszenie prawa, a co z kolei ma charakter
naruszenia nieistotnego. I tak w wyroku z dnia 21 listopada 2013 r. Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Krakowie wyjani³, i¿ opieraj¹c siê na konstrukcji wad powoduj¹cych niewa¿noæ oraz wzruszalnoæ decyzji administracyjnych, mo¿na wskazaæ
rodzaje naruszeñ przepisów, które trzeba zaliczyæ do istotnych, skutkuj¹cych niewa¿noci¹ uchwa³y organu gminy. Do nich nale¿y naruszenie: przepisów wyznaczaj¹cych kompetencje do podejmowania uchwa³, podstawy prawnej podejmowania
uchwa³, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego  przez wadliw¹ ich wyk³adniê  oraz przepisów reguluj¹cych procedurê podejmowania
uchwa³36. Z kolei w wyroku z dnia 15 listopada 2013 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi wskaza³, ¿e pojêcie sprzecznoci z prawem w rozumieniu art. 91
ust. 1 u.s.g. obejmuje sprzecznoæ postanowieñ uchwa³y z jakimkolwiek aktem prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, w tym tak¿e z rozporz¹dzeniem  co w konsekwencji oznacza, ¿e równie¿ z zasadami techniki prawodawczej37. Zgodnie z regu³¹
wynikaj¹c¹ z § 115 w zw. z § 143 zasad techniki prawodawczej, w akcie prawa
miejscowego zamieszcza siê tylko przepisy reguluj¹ce sprawy przekazane do unormowania w przepisie upowa¿niaj¹cym (upowa¿nieniu ustawowym). Zatem zgodnie
z jedn¹ z podstawowych i niespornych regu³ walidacyjnych, uchylenie lub istotna
zmiana treci przepisu upowa¿niaj¹cego skutkuje utrat¹ mocy obowi¹zuj¹cej aktu
wykonawczego wydanego, co dotyczy te¿ aktu prawa miejscowego38. Mo¿na wiêc
uznaæ, i¿ z istotnym naruszeniem prawa w rozumieniu u.s.g. mamy do czynienia
przede wszystkim w przypadku wykroczenia przez radê gminy poza zakres upowa¿nienia ustawowego do wydania aktu prawa miejscowego, czyli w razie przekroczenia delegacji ustawowej. Natomiast z nieistotnym naruszeniem prawa, które nie daje
podstaw do stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y, mamy do czynienia wówczas, gdy
w sposób oczywisty mo¿na postawiæ tezê, ¿e równie¿ przy ich zachowaniu zosta³aby podjêta uchwa³a o treci identycznej co zaskar¿ona39.
Postêpowanie nadzorcze toczy siê wy³¹cznie z udzia³em organu nadzoru oraz
organu jednostki samorz¹du terytorialnego podlegaj¹cego temu nadzorowi. W wyro35 J. Zimmermann, Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorz¹dem terytorialnym,
Pañstwo i Prawo 1991, z. 18, s. 45.
36 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 r., III SA/Kr
648/13, LEX nr 1398702, niepubl.; równie¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2014 r., III SA/Kr 1476/13, LEX nr 1443840, niepubl.
37 Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (Dz. U. nr 100, poz. 908).
38 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w £odzi z dnia 15 listopada 2013 r., III SA/£d
421/13, LEX nr 1398766, niepubl.
39 Wyrok S¹du Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2013 r., IV SA/GI 314/13, LEX
nr 1436229, niepubl.
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ku z dnia 13 czerwca 2013 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w Krakowie wskaza³, ¿e w zwi¹zku z tym, i¿ postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noci
uchwa³y organ nadzoru wszczyna z urzêdu, to ewentualne interwencje osób trzecich
mog¹ byæ traktowane co najwy¿ej jako sygna³ w sprawie. Natomiast ocena, czy
uchwa³a wymaga wzruszenia, jest wy³¹czn¹ domen¹ tego¿ organu. Oznacza to, ¿e
osoby trzecie nie mog¹ byæ uczestnikami tego postêpowania. Dotyczy ono oceny
legalnoci dzia³ania organu gminy i wobec tego tylko ten organ mo¿e byæ jego
stron¹, za osoby fizyczne i osoby prawne mog¹ kwestionowaæ legalnoæ uchwa³y
w trybie art. 101 u.s.g.40 Podkreliæ nale¿y ponadto, ¿e stwierdzenie niewa¿noci
jest rozstrzygniêciem o charakterze deklaratoryjnym, obalaj¹cym domniemanie legalnoci i prawid³owoci zaskar¿onego aktu. Dzia³a zatem ex tunc, czyli z moc¹
wsteczn¹ od daty wyeliminowania z obrotu aktu prawa miejscowego sprzecznego
z prawem. W zwi¹zku z tym niezgodnoæ aktu prawa miejscowego z prawem powszechnie obowi¹zuj¹cym powoduje niewa¿noæ tego aktu ju¿ od daty jego uchwalenia, zatem od samego pocz¹tku taki akt nie wywo³uje ¿adnych skutków prawnych
z niego wynikaj¹cych.
Postêpowanie w sprawie stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y wszczyna z urzêdu
organ nadzoru. Jego ocenie zatem podlegaj¹ warunki formalne powstania uchwa³y
i jej treæ materialna. Orzeczenie stwierdzaj¹ce niewa¿noæ uchwa³y nie mo¿e przybieraæ postaci decyzji, a zatem nie ma tutaj zastosowania art. 158 § 1 k.p.a.
W sytuacji, gdy organ nadzoru w terminie 30 dni od dorêczenia mu uchwa³y nie
stwierdzi³ we w³asnym zakresie jej niewa¿noci, mo¿e tego dokonaæ jedynie s¹d
administracyjny na skutek skargi wniesionej przez ten organ. Wszelkie uprawnienia
nadzorcze przechodz¹ wówczas na s¹d, z tym ¿e orzeczenie s¹du, w przeciwieñstwie do stwierdzenia niewa¿noci uchwa³y, wywo³uje skutek prawny ex nunc.

3. rodki personalne
Wskazana grupa rodków nadzoru odnosi siê do organów w gminie. W myl
art. 96 ust. 1 u.s.g., w razie powtarzaj¹cego siê naruszenia przez radê gminy Konstytucji lub ustaw Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów mo¿e w drodze uchwa³y
rozwi¹zaæ radê gminy. W przypadku podjêcia takiego kroku, na wniosek ministra
w³aciwego do spraw administracji publicznej, premier rz¹du wyznacza osobê, która
do czasu wyboru rady gminy pe³ni jej funkcjê. Organem uprawnionym do zastosowania rodka nadzoru polegaj¹cego na rozwi¹zaniu organu stanowi¹cego gminy jest
Sejm, przy czym uchwa³a wymaga wniosku Prezesa Rady Ministrów. W uchwale
z dnia 5 padziernika 1994 r. Trybuna³ Konstytucyjny wyrazi³ pogl¹d, i¿ uchwa³a
Sejmu nie jest rozstrzygniêciem nadzorczym, poniewa¿ Sejm nie jest organem nad40 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2013 r., II SA/Kr
291/13, NZS 2013, nr 4, poz. 3.
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zoru nad samorz¹dem terytorialnym, nie podlega te¿ zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego. Stanowi zatem rodek represyjny i dyscyplinuj¹cy wobec organu gminy
systematycznie naruszaj¹cego przepisy Konstytucji RP i ustaw41.
Kryterium zastosowania tego rodka nadzoru budzi rozliczne w¹tpliwoci zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie. Mo¿na przyj¹æ, ¿e podstaw¹ zastosowania tego rodka nadzoru przez Sejm bêdzie powtarzaj¹ce siê naruszanie przez radê
gminy Konstytucji RP lub ustaw, ale tylko o znamionach naruszenia ra¿¹cego.
W procesie stosowania prawa za ra¿¹ce uznaje siê przypadki: mylnego zastosowania
normy prawnej, która nie obowi¹zuje; mylnego ustalenia znaczenia normy prawnej;
b³êdu subsumcji; mylnego ustalenia nastêpstwa prawnego przez orzeczenie nastêpstwa, którego norma nie przewiduje42. W uchwale z dnia 5 padziernika 1994 r.
Trybuna³ Konstytucyjny wyrazi³ pogl¹d, i¿ korzystanie ze rodków okrelonych
w art. 96 ust. 1 i ust. 2 us.g. uzasadnione jest w sytuacji wielokrotnego zastosowania
rodków nadzorczych potwierdzaj¹cych naruszenie Konstytucji RP i ustaw, które
nie przynios³y po¿¹danych rezultatów43. Z powy¿szego wynika zatem, ¿e naruszenie
takie powinno mieæ charakter powtarzalny i nosiæ znamiona istotnoci.
Konsekwencj¹ rozwi¹zania rady gminy jest utrata przez ni¹ zdolnoci do wykonywania zadañ z dniem podjêcia uchwa³y przez Sejm. W takim przypadku Prezes
Rady Ministrów na wniosek ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej
wyznacza osobê, która do czasu wyborów nowej rady pe³ni funkcjê rozwi¹zanego
organu. W przypadku, gdy naruszenia przepisów Konstytucji b¹d ustaw dopuszcza
siê organ wykonawczy gminy, wojewoda wzywa wójta do zaprzestania naruszeñ,
a jeli wezwanie to nie odnosi skutku  wystêpuje z wnioskiem do Prezesa Rady
Ministrów o odwo³anie wójta. W przypadku odwo³ania wójta premier, na wniosek
ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobê, która do
czasu wyboru wójta pe³ni jego funkcjê. W tym przypadku, wczeniejsze wezwanie
wójta jest warunkiem wyst¹pienia wojewody do Prezesa Rady. Przes³ank¹ odwo³ania wójta jest równie¿ co najmniej dwukrotne naruszenie prawa. W wyroku z dnia
31 stycznia 2006 r. Naczelny S¹d Administracyjny w Warszawie wyjani³, i¿ powtarzaj¹ce siê naruszenie przez osobê obsadzaj¹c¹ urz¹d wójta, burmistrza czy prezydenta miasta obowi¹zku z³o¿enia owiadczenia maj¹tkowego o treci okrelonej
przepisami art. 24 h u.s.g. mo¿e stanowiæ podstawê do siêgniêcia przez w³aciwy
organ do rodka nadzoru w postaci odwo³ania z funkcji w trybie art. 96 ust. 2 u.s.g.44
Rozstrzygniêcie nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odwo³ania wójta
41

Uchwa³a TK z dnia 5 padziernika 1994 r., W 1/94, OTK 1995, nr 2, poz. 47.
B. Adamiak, Rozstrzygniêcia nadzorcze a rodki nadzoru w postêpowaniu administracyjnym,
[w:] Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. £ukasiewicz, J. Pos³uszny, J. Stelmasiak (red.), Administracja
publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji
jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyl 2000, s. 43.
43 Zob. cyt. ju¿ uchwa³a TK z dnia 5 padziernika 1994 r.
44 Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2006 r., II OSK
1255/05, LEX nr 196485, niepubl. z glos¹ krytyczn¹ A. Rzeteckiej-Gil.
42
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podlega zaskar¿eniu do s¹du administracyjnego. Staje siê ono prawomocne z chwil¹
bezskutecznego up³ywu terminu wniesienia skargi, a w razie jej wniesienia  z dniem
uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du utrzymuj¹cego go w mocy. Na aprobatê zas³uguje stanowisko Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie, który
w wyroku z dnia 10 listopada 2006 r. podkreli³, i¿ do czasu uprawomocnienia siê
rozstrzygniêcia nadzorczego o odwo³aniu wójta, odwo³any wójt jest uprawniony do
wniesienia skargi w imieniu gminy na podstawie art. 998 ust. 3 u.s.g. Jest to jednak
zawsze skarga gminy na rozstrzygniêcie nadzorcze dotycz¹ce gminy, a nie skarga
wójta jako osoby fizycznej. S¹d wskaza³ ponadto, i¿ wykazanie jednorazowego naruszenia ustaw lub Konstytucji, po wezwaniach wojewody do zaprzestania naruszeñ, nie
wystarcza do zastosowania okrelonych w art. 96 ust. 2 u.s.g. sankcji prawnych.
Mimo ¿e ustawa samorz¹dowa nie precyzuje liczby repetycji, to jednak gdy ma byæ
odwo³any organ wykonawczy gminy, powinno to mieæ miejsce kilkakrotnie45.
Najbardziej represyjnym rodkiem nadzoru personalnego w gminie jest wprowadzenie zarz¹du komisarycznego. Przes³ank¹ do jego zastosowania jest przed³u¿aj¹cy siê brak skutecznoci w wykonywaniu zadañ publicznych. Pojêcia przed³u¿aj¹cy siê brak skutecznoci czy nierokuj¹cy nadziei na szybk¹ poprawê budz¹
w¹tpliwoci interpretacyjne. W wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r. Wojewódzki S¹d
Administracyjny w Warszawie wyjani³, i¿ Prezes Rady Ministrów, oceniaj¹c, czy
na terenie danej gminy wystêpuj¹ przes³anki okrelone w przepisie art. 97 u.s.g.,
musi braæ pod uwagê zagro¿enia, jakie stoj¹ przed funkcjonariuszem danej jednostki
samorz¹du terytorialnego, a wiêc czy zebrane na dany czas dowody wskazuj¹, ¿e
mo¿e ona nie zrealizowaæ w niedalekiej przysz³oci swoich zadañ oraz czy personalnie dany zespó³ osób kieruj¹cych dan¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego jest
w stanie podo³aæ temu, aby widoczne zagro¿enie usun¹æ46. Zawieszenie organów
gminy nastêpuje maksymalnie na okres do dwóch lat. Ustanowienie zarz¹du komisarycznego winno byæ poprzedzone uprzednim przedstawieniem zarzutów organom
gminy i wezwaniem ich do niezw³ocznego programu poprawy sytuacji. W przypadku zawieszenia organów Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody, zg³oszony
za porednictwem ministra w³aciwego do spraw administracji publicznej, powo³uje
komisarza rz¹dowego, który przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji organów
gminy z dniem powo³ania.

Wnioski
Nadzoru nie nale¿y postrzegaæ jako ograniczenia samodzielnoci jednostki samorz¹du terytorialnego. Przywo³uj¹c stanowisko S³awomira Fundowicza, mo¿na
45 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 2006 r.,
II SA/Wa 1260/06, LEX nr 214225, niepubl.
46 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2007 r.,
II SA/Wa 693/07, LEX nr 341085, niepubl.
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stwierdziæ, i¿ nadzór nad jednostkami samorz¹du terytorialnego powinien byæ stró¿em ustawowo wyznaczonej samodzielnoci, a nie  jak to czêsto próbuje siê rozumieæ  jej ograniczeniem47 . W³aciwie ukszta³towany system rodków nadzoru nad
dzia³alnoci¹ gminy z ca³¹ pewnoci¹ ma priorytetowe znaczenie, gdy¿ s³u¿y zabezpieczeniu prawid³owej realizacji zadañ publicznych przez gminê. Nadzór powinien
byæ sprawowany w taki sposób, by z jednej strony eliminowaæ b³êdy w dzia³alnoci
gminy, z drugiej za, by nie sprowadzaæ jej do roli struktury pomocniczej, podlegaj¹cej kierownictwu organów administracji rz¹dowe.
System nadzoru funkcjonuje ju¿ w obecnym kszta³cie ponad piêtnacie lat,
z niewielkimi zmianami. Obecnie sygnalizuje siê postulat zmian w tym zakresie48.
Wydaje siê jednak, i¿ przedstawione rodki nadzoru nie ograniczaj¹ samodzielnoci
gminy, lecz s³u¿¹ zapewnieniu legalnoci jej dzia³añ. Nie do przecenienia jest tu rola
s¹dowej ochrony przed zbyt daleko id¹c¹ ingerencj¹ organów nadzoru. W konsekwencji system przedstawionych rodków nadzoru nad dzia³alnoci¹ gminy nie narusza jej samodzielnoci jako podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego.

Summary
Supervision over the activities of municipalities
Key words: supervision, the community, the principle of decentralization, surveillance, information
 consulting measures, corrective measures and personal measure.

The limits of autonomy of bodies performing the tasks on the basis of decentralized administration designate supervisory measures. In the current legal situation
supervision over the activities of the municipality is exercised on the basis of a criteria
of legality. Supervisors are: the President of the Council of Ministers, provincial
governors and regional audit chambers.
In the literature, there are different surveillance measures. Most often they are
divided into: information  consulting measures, corrective measures and personal
measures. In this study an attempt was made to answer the question whether certain
statutory solutions are optimal supervisory measures, and thus whether the criteria
according to which government entities are assessed by supervisors are clear and
transparent.

47

S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 158.
Wyst¹pienie Rzecznika Prawa Obywatelskich prof. I. Lipowicz na Konferencji w dniu 8 grudnia 2014 r. w Warszawie organizowanej przez Zak³ad Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nt. Realizacja prawa do dobrej administracji a rozwój
s³u¿by publicznej  stan obecny i wyzwania.
48
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Postêpowanie mediacyjne w polskim s¹downictwie
administracyjnym
Opracowanie powiêcone jest dogmatycznej analizie instytucji procesowej z rozdzia³u 8 dzia³u III ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi (dalej: p.s.a.) nazwanej postêpowaniem mediacyjnym
oraz ocenie jej funkcjonowania, równie¿ w kontekcie konstytucyjnego prawa do
s¹du. Kluczowe dla charakterystyki tych rozwi¹zañ jest zdefiniowanie terminu
sprawa s¹dowoadministracyjna. Pozwoli to okreliæ miejsce mediacji w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym oraz ustaliæ stopieñ jej dopasowania do niego.
W literaturze przedmiotu wyró¿nia siê definicje sprawy s¹dowoadministracyjnej
w ujêciu materialnoprawnym i procesowym. Zwolennicy pierwszego bazuj¹ na za³o¿eniu o niemo¿liwoci zbudowania jednej uniwersalnej definicji. W zwi¹zku z tym
formu³uj¹ tylko definicje w odniesieniu do niektórych przedmiotów zaskar¿enia
z art. 3 § 2 p.s.a., i to tylko tych, które wi¹¿¹ siê z nawi¹zywaniem stosunków
administracyjnoprawnych albo ich weryfikacj¹ (decyzji, postanowieñ). Zdaniem Tadeusza Wosia przedmiotem postêpowania s¹dowoadministracyjnego staje siê w tym
ujêciu ta sama sprawa, która zosta³a rozstrzygniêta w decyzji administracyjnej. Autor
ten wskaza³, ¿e stosunek administracyjnoprawny wyznacza przedmiot postêpowania
s¹dowoadministracyjnego i ramy tego postêpowania, a badanie prawid³owoci konkretyzacji tego stosunku stanowi istotê postêpowania s¹dowoadministracyjnego1.
Z kolei w ujêciu procesowym sprawy s¹dowoadministracyjnej przyjmuje siê mo¿liwoæ budowania jednej definicji, w której na pierwszym planie umieszcza siê czynnoci procesowe podmiotów inicjuj¹cych postêpowanie. Wed³ug Barbary Adamiak
elementem konstytutywnym tej sprawy jest kontrolowanie przez s¹d administracyj1 Zob. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Prawo postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2011, s. 2728. Tak te¿ J. P. Tarno, R. Batorowicz, Pojêcie sprawy s¹dowoadministracyjnej, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i s¹dowoadministracyjnego. Ksiêga Jubileuszowa Prof. Leona ¯ukowskiego, Przemyl  Rzeszów 2009, s. 350 i n.
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ny dzia³alnoci administracji publicznej. Efektem tej kontroli jest  co do zasady
 usuniêcie z obrotu prawnego (z chwil¹ uprawomocnienia siê wyroku) dzia³ania
niespe³niaj¹cego kryterium legalnoci2.
W odniesieniu do kwestii dopasowania mediacji do postêpowania s¹dowoadministracyjnego T. Wo wskaza³, ¿e cele postêpowania mediacyjnego pozostaj¹
w sprzecznoci z funkcj¹ s¹dów administracyjnych okrelon¹ w art. 184 Konstytucji
RP oraz w art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.  Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych3 (dalej: u.p.s.a.). Autor ten podkrela, ¿e niedopuszczalne jest prowadzenie
mediacji w kwestii zgodnoci z prawem (i to bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym) aktu
stosowania prawa przez organ administracji publicznej. Jest to równie¿ niezgodne
z zawart¹ w art. 2 Konstytucji RP zasad¹ praworz¹dnoci4. Tadeusz Wo argumentuje, ¿e s¹dy administracyjne maj¹ za zadanie kontrolowaæ legalnoæ dzia³añ administracji publicznej i w tym ujêciu nie powinny uczestniczyæ w mediacji miêdzy skar¿¹cym. Odmienne stanowisko prezentuje Zbigniew Kmieciak. Nie podwa¿a on
zgodnoci mediacji z za³o¿eniami postêpowania s¹dowoadministracyjnego i podkrela, ¿e mo¿e byæ ona uznana za formê alternatywn¹ dla tego postêpowania5.
Wydaje siê jednak  patrz¹c na postêpowanie s¹dowoadministracyjne przez
pryzmat obu typów definicji sprawy s¹dowoadministracyjnej  ¿e mo¿na mówiæ
o sporze o legalnoæ dzia³alnoci administracji publicznej, rozstrzyganym przez s¹d
administracyjny w ramach sprawowanej kontroli nad administracj¹ publiczn¹. Spór
powstaje miêdzy skar¿¹cym  jednostk¹ spoza administracji publicznej  a organem
administracji, ewentualnie pomiêdzy organami (skarga z art. 3 § 2 pkt 7 p.s.a.).
Skar¿¹cy formu³uje w skardze zarzut o braku legalnoci aktów wydanych przez
administracjê publiczn¹, a organ, jeli nie skorzysta³ z uprawnieñ autokontrolnych,
broni legalnoci swoich dzia³añ. S¹d administracyjny arbitralnie rozstrzyga, która
strona ma racjê, przy czym wydanie rozstrzygniêcie opiera wy³¹cznie na kryterium
legalnoci. Akceptowanie tak rozumianego sporu o legalnoæ stwarza ramy do poszukiwania miejsca dla mediacji w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym.
Impulsem do wprowadzenia postêpowania mediacyjnego do postêpowania s¹dowoadministracyjnego by³a rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy
z 5 wrzenia 2001 nr R(2001)9 o alternatywnych rodkach rozstrzygania sporów
2 Zob. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, Warszawa 2010, s. 373. Równoczenie czynione jest w tym zakresie zastrze¿enie, ¿e
definicja ta, czy dany sposób definiowania, nie odpowiada wszystkim przypadkom postepowañ s¹dowoadministracyjnych. Por. K. Sobieralski, Z problematyki sprawy s¹dowoadministracyjnej, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 608610.
3 Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm.  dalej: u.p.s.a.
4 Zob. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 533. Tak te¿
T. Wo, Postêpowanie mediacyjne w ustawie  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi,
[w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich dzia³ania, Toruñ 2005, s. 448. Podobnie
H. Knysiak-Molczyk, S¹downictwo administracyjne piêæ lat po reformie, Przegl¹d Prawa Publicznego 2010, nr 1, s. 8.
5 Zob. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004, s. 151.
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s¹dowych miêdzy w³adzami administracyjnymi a osobami prywatnymi6. Do grupy
alternatywnych rodków rozstrzygania sporów zaliczono w tym akcie: wewnêtrzn¹
kontrolê aktów administracji, arbitra¿, koncyliacjê i mediacjê oraz ugodê. Trzy
ostatnie maj¹ realizowaæ funkcjê prewencyjn¹, wyra¿aj¹c¹ siê w zapobieganiu powstawaniu sporów w czasie, kiedy mo¿na je jeszcze za¿egnaæ7. Koncyliacja i mediacja mog¹ byæ zainicjowane przez zainteresowane strony, przez s¹d albo stanowiæ
obligatoryjny etap danej procedury. Przyjêto tak¿e, ¿e koncyliacja, mediacja i czynnoci prowadz¹ce do ugody mog¹ byæ w ramach ustawodawstwa krajowego ujête
jako wstêpny i obowi¹zkowy etap, warunkuj¹cy wrêcz mo¿liwoæ uruchomienia
postêpowania s¹dowego.
Z punktu widzenia krajowych rozwi¹zañ prawnych interesuj¹ca jest szczególnie
cecha obligatoryjnoci, która z jednej strony by³aby jak najbardziej po¿¹dana,
a z drugiej kolidowa³aby z akceptowanym w naszej tradycji elementem dobrowolnoci zwi¹zanym z t¹ form¹ rozwi¹zywania sporów8.
W rekomendacji wskazano tak¿e, ¿e pos³ugiwanie siê nimi powinno byæ
w krajowych systemach prawnych powszechnie dopuszczalne b¹d dozwolone
w okrelonych, uznanych za odpowiednie sprawach, przede wszystkim za w przypadkach wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, kszta³towania stosunków prawnych w drodze umów, odpowiedzialnoci cywilnoprawnej administracji
i wszelkich roszczeñ pieniê¿nych9.
W za³o¿eniu postêpowanie mediacyjne mia³o przyczyniæ siê do przyspieszenia
postêpowania s¹dowoadministracyjnego przez zmniejszenie liczby skarg, które s¹dy
administracyjne musia³yby rozpoznaæ10. Przyjêto wiêc, ¿e ma ono pe³niæ funkcjê
redukcyjn¹. Ze wzglêdu jednak na fakultatywnoæ ma ono charakter uzupe³niaj¹cy.
Za³o¿ono te¿, ¿e skuteczne przeprowadzenie postêpowania mediacyjnego doprowadzi do osi¹gniêcia przez skar¿¹cego zamierzonego celu, tj. bezporedniego celu
zaskar¿enia wyra¿aj¹cego siê w usuniêciu z obrotu prawnego zaskar¿onej formy
dzia³alnoci administracji publicznej, a w pewnych sytuacjach równie¿ poredniego
celu zaskar¿enia  rozstrzygniêcia o prawach i obowi¹zkach jednostki  i to
w krótszym czasie. Wydaje siê, ¿e obok wzglêdów ekonomii procesowej, kierowano
siê równie¿ potrzeb¹ obni¿enia kosztów rozwi¹zania sporu o legalnoæ w tym postêpowaniu. Przedstawione przes³anki mia³y równie¿ porednio na celu u³atwienie realizacji prawa do s¹du. Mia³o to byæ osi¹gniête przez zapobie¿enie zatorom w s¹dach
6 Akt ten nie ma oczywicie charakteru wi¹¿¹cego i stanowi dla pañstw cz³onkowskich Rady
Europy formê soft law.
7 Zob. Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja..., s. 133.
8 Wydaje siê, ¿e elementem, który powinien byæ powi¹zany z obligatoryjnoci¹ ADR s¹ koszty
postêpowania. Ustalenie ich na wy¿szym ni¿ dotychczas poziomie by³oby czynnikiem mobilizuj¹cym do
wziêcia udzia³u w tym obligatoryjnym etapie postêpowania przeds¹dowego albo nawet s¹dowego. Podwy¿szenie kosztów postêpowania wi¹za³oby siê jednak z zarzutami o ograniczeniu prawa do s¹du.
9 Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja..., s. 135.
10 Zob. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 531.

&&

Kamil Klonowski

administracyjnych, a tym samym generalne skrócenie czasu rozpoznawania spraw
s¹dowoadministracyjnych.
W odniesieniu siê do istoty postêpowania mediacyjnego w literaturze przedmiotu wyra¿any jest pogl¹d, ¿e ma ono cechy zbli¿one do autokontroli wystêpuj¹cej
w jurysdykcyjnym postêpowaniu administracyjnym, prowadzonym tak w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego11 (art. 132), jak ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa12
(art. 226). Wspólnym dla obu instytucji elementem jest mo¿liwoæ autoweryfikacji
rozstrzygniêcia przez organ administracji publicznej. W doktrynie traktuje siê tê
instytucjê równie¿ jako przed³u¿enie okresu pozostawionego organowi [...] do namys³u nad uwzglêdnieniem skargi13. Ró¿nica wi¹¿e siê z szerszym zakresem zastosowania postêpowania mediacyjnego, gdy¿ wed³ug za³o¿enia ustawodawcy mo¿e
byæ przeprowadzone we wszystkich sprawach objêtych kognicj¹ s¹dów administracyjnych (art. 3 § 2 i 3 p.s.a.). Dotyczy to wiêc nie tylko skarg wnoszonych na
decyzje i postanowienia (art. 3 § 2 pkt 1 i 2 p.s.a.), ale tak¿e innych form dzia³ania
administracji publicznej albo braku powinnego dzia³ania (bezczynnoæ i przewlek³oæ). Druga ró¿nica wynika z tego, i¿ ustawodawca w postêpowaniu mediacyjnym
przyzna³ wiêcej uprawnieñ stronie skar¿¹cej ni¿ stronie przy autokontroli w jurysdykcyjnym postêpowaniu administracyjnym. W odniesieniu do innych instytucji
procesowych mo¿na porównywaæ mediacjê do wezwania do usuniêcia naruszenia
prawa dokonywanego albo na podstawie art. 52 p.s.a., albo na podstawie przepisów
szczególnych. W postêpowaniu mediacyjnym autoweryfikacja dzia³ania przez organ
odbywa siê w cis³ym porozumieniu ze stron¹ skar¿¹c¹ (adresatem dzia³añ administracji publicznej)14, w tamtych przypadkach jej uprawnienia sprowadzaj¹ siê jedynie do przedstawienia ¿¹dania, aby instytucja autoweryfikacyjna zosta³a zastosowana (nieco szerzej ujêto tê kwestiê w sytuacji objêtej hipotez¹ art. 132 § 2 k.p.a.).
W tym miejscu nale¿y ustaliæ, czy zakres zastosowania postêpowania mediacyjnego obejmuje wszystkie przedmioty zaskar¿enia okrelone w art. 3 § 2 i § 3 p.s.a.?
W art. 115 p.s.a. nie zamieszczono jakichkolwiek ograniczeñ w zakresie spraw
s¹dowoadministracyjnych, w których mo¿e byæ przeprowadzone. Wydaje siê jednak,
¿e istota niektórych typów aktywnoci administracji publicznej wyklucza mo¿liwoæ
zastosowania do nich rozwi¹zañ przewidzianych na etapie pozytywnego zakoñczenia postêpowania mediacyjnego  okrelonych w art. 117 § 1 p.s.a.15 Ograniczenie
11

Tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
13 Zob. J. Borkowski, Ustawy o dwuinstancyjnym s¹downictwie administracyjnym, Monitor
Prawniczy 2003, nr 8, s. 349.
14 Por. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 466.
15 Odmiennie przyjêto w wyroku NSA z 23 listopada 2010 r., I OZ 871/10, LEX nr 742128.
W orzeczeniu tym sformu³owano tezê, ¿e uprawnienia autokontrolne maj¹ zastosowanie do wszystkich
form dzia³ania administracji publicznej, na które mo¿na wnieæ skargê na podstawie art. 3 § 2 p.s.a.
12
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dotyczy pewnych typów aktów prawa miejscowego organów jednostek samorz¹du
terytorialnego i terenowych organów administracji rz¹dowej (art. 3 § 2 pkt 5 p.s.a.),
niektórych aktów generalnych organów jednostek samorz¹du terytorialnego i ich
zwi¹zków podejmowanych z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 6 p.s.a.),
aktów nadzoru nad dzia³alnoci¹ organów jednostek samorz¹du terytorialnego
(art. 3 § 2 pkt 7 p.s.a.) oraz niektórych innych aktów i czynnoci z zakresu
administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a.), tj. tych, które nie maj¹ ju¿ znaczenia dla skar¿¹cego w zwi¹zku z np. utrat¹ przez niego statusu u¿ytkownika zak³adu
albo zmian¹ okolicznoci, które spowodowa³y, ¿e dany akt lub czynnoci nie maj¹
znaczenia z punktu widzenia jego sytuacji administracyjnoprawnej.
Przyczyn¹ niemo¿noci uruchomienia postêpowania mediacyjnego w odniesieniu do skargi z pkt 5 i 6 art. 3 § 2 p.s.a. jest zdaniem T. Wosia okolicznoæ, ¿e skargi
mog¹ byæ wnoszone przez niedaj¹c¹ siê ustaliæ w momencie ich wydawania czy te¿
podejmowania kategoriê podmiotów [...] w ró¿nym czasie16, co wynika ze szczególnego okrelenia podstaw legitymacji procesowej np. w art. 101 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym17. Wi¹¿e siê to tak¿e z tym, ¿e
ustalenia poczynione z udzia³em jednego skar¿¹cego w ¿aden sposób nie mog¹
wi¹zaæ innych osób, które póniej wnios¹ skargê i w ten sposób zainicjuj¹ nowe
postêpowanie s¹dowoadministracyjne. Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze, ¿e w niektórych przypadkach charakter i skutki tych dzia³añ mog¹ wykluczaæ mo¿liwoæ
podjêcia dzia³añ autokontrolnych w ramach postêpowania mediacyjnego.
Zgodnie z art. 115 § 1 p.s.a., postêpowanie mediacyjne mo¿e byæ przeprowadzone na wniosek skar¿¹cego lub organu. Celem tego postêpowania jest wyjanienie
i rozwa¿enie okolicznoci faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjêcie przez strony ustaleñ co do sposobu jej za³atwienia w granicach obowi¹zuj¹cego prawa.
W myl § 2 tego przepisu postêpowanie mediacyjne mo¿e byæ prowadzone mimo
braku wniosku stron o jego przeprowadzenie, tzn dopuszczalne jest jego podjêcie
z urzêdu. W obu przypadkach postêpowanie to ma charakter fakultatywny18.
Z przytoczonych przepisów wynika wiêc, ¿e postêpowania to jest  co do zasady
 uruchamiane na wniosek skar¿¹cego lub organu. Z inicjatyw¹ przeprowadzenia
tego postêpowania nie mo¿e wyst¹piæ prokurator, organizacja spo³eczna oraz uczestnicy postêpowania, niezale¿nie od tego, czy status ten nabyli ex lege na mocy art. 33
§ 1 p.s.a., czy te¿ uzyskali go w drodze postanowienia s¹du wydanego na podstawie
at. 33 § 2 p.s.a.19
Wniosek mo¿e byæ zawarty w skardze lub w odpowiedzi na skargê. Mo¿e byæ
równie¿ wniesiony w odrêbnym pimie procesowym, przy czym powinno to nast¹piæ przed wyznaczeniem rozprawy. Zdaniem T. Wosia termin ten zosta³ okrelony
16
17
18
19

Por. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 537.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.
Zob. wyrok NSA z dnia 14 wrzenia 2010, II GSK 840/09, Lex 746267.
Por. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 535.
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w sposób nieprawid³owy, gdy¿ wnioskodawca faktycznie nie dysponuje wiedz¹,
kiedy przewodnicz¹cy wydzia³u w drodze zarz¹dzenia ustali termin rozprawy20. Jest
to na tyle istotne, ¿e termin ten jest terminem ustawowym, zawitym i nie podlega
przywróceniu. Tym samym z³o¿enie wniosku po wyznaczeniu rozprawy jest bezskuteczne. W przypadku z³o¿enia wniosku po terminie s¹d na rozprawie wyda postanowienie oddalaj¹ce wniosek21 i przyst¹pi do rozpoznania sprawy w postêpowaniu
g³ównym. Sêdzia sprawozdawca mo¿e jednak uznaæ, ¿e istniej¹ podstawy do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego z urzêdu, wówczas po oddaleniu wniosku
przewodnicz¹cy skieruje sprawê na posiedzenie mediacyjne na podstawie art. 115
§ 2 p.s.a.22
Nale¿y podkreliæ, ¿e nie ka¿dy prawid³owo z³o¿ony wniosek wywo³a zamierzony skutek. Decyzjê w tym zakresie podejmuje sêdzia sprawozdawca albo referendarz s¹dowy. Brak jest przy tym ustawowych kryteriów, którymi powinni siê kierowaæ przy badaniu tego wniosku. Zdaniem Bogus³awa Dautera zostanie on
uwzglêdniony, je¿eli zostan¹ stwierdzone podstawy do mediacji23. Z kolei T. Wo
u¿ywa zamiennie sformu³owañ, ¿e wniosek powinien byæ zasadny albo celowy24.
Wydaje siê, ¿e owa celowoæ, zasadnoæ, istnienie podstaw do mediacji powinny byæ analizowane w kontekcie przes³anki przedmiotowej, która wi¹¿e siê
z charakterem sprawy s¹dowoadministracyjnej zdeterminowanej przedmiotem zaskar¿enia oraz przes³anki podmiotowej bêd¹cej pochodn¹ tego, kto jest wnioskodawc¹ oraz  co jest najtrudniejsze do ustalenia  wypracowanej linii orzeczniczej
s¹dów administracyjnych w danej kategorii spraw. Charakter sprawy ma niew¹tpliwie wp³yw na mo¿liwoæ skutecznego przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego. Wi¹¿e siê to z omawian¹ ju¿ kwesti¹, ¿e nie wszystkie przedmioty zaskar¿enia
okrelone w art. 3 § 2 p.s.a. kwalifikuj¹ siê do autoweryfikacji przez organ administracji publicznej w ramach wykonania ustaleñ z postêpowania mediacyjnego.
Z kolei przes³anka podmiotowa zwi¹zana jest ze stron¹, która wystêpuje o skierowanie sprawy s¹dowoadministracyjnej do trybu postêpowania mediacyjnego. Przyj¹æ
w tym zakresie nale¿y, i¿ wnioskodawca przedstawia tak¿e propozycje ustaleñ, które
maj¹ byæ przyjête w tym trybie. Je¿eli w ocenie s¹du skarga jest bezzasadna,
a z wnioskiem i propozycj¹ skorzystania z uprawnieñ autoweryfikacyjnych przez
20

Ibidem, s. 535534.
Postanowienie to wpisuje siê do protoko³u rozprawy bez spisywania odrêbnej sentencji i og³asza stronom. Nie wymaga ono uzasadnienia, bowiem nie przys³uguje na nie za¿alenie.
22 Por. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo
o postêpowaniu przez s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 260. Z kolei T. Wo
twierdzi, ¿e niedopuszczalne jest, aby s¹d postanowi³ o przeprowadzeniu mediacji na rozprawie, jeli
tylko uzna to za celowe dla koñcowego rozpatrzenia sprawy. Odrzuca równie¿ mo¿liwoæ podjêcia
mediacji ponownie, po bezskutecznym posiedzeniu mediacyjnym. Zdaniem autora przemawia za tym
treæ przepisu art. 62 p.s.a., a przede wszystkim wyra¿ona w art. 7 zasada koncentracji materia³u
dowodowego. Zob. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 536.
23 Zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 261.
24 Zob. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit., s. 537538.
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organ wystêpuje skar¿¹cy, trudno uznaæ za celowe prowadzenie tego postêpowania.
Jeliby jednak z takim wnioskiem wyst¹pi³ organ, uruchomienie tego trybu mog³oby
doprowadziæ  po przeprowadzeniu argumentacji bazuj¹cej na prawie i faktach  do
przekonania skar¿¹cego do wycofania skargi i w ten sposób zaakceptowania legalnoci zaskar¿onego wczeniej dzia³ania organu. Sytuacjê tê mo¿na odwróciæ. Je¿eli
z wnioskiem wystêpuje organ, a z okolicznoci sprawy wynika, ¿e skarga jest zasadna, trudno oczekiwaæ, aby jego inicjatywa by³a przejawem zamiarów podjêcia dzia³añ na podstawie art. 117 § 1 p.s.a. Organ mia³ przecie¿ mo¿liwoæ skorzystania
z uprawnieñ autokontrolnych okrelonych w art. 54 § 3 p.s.a. Nale¿y przy tym
podkreliæ, i¿ z mo¿liwoci tej mo¿e skorzystaæ do dnia rozpoczêcia rozprawy.
Skoro wiêc nie wybra³ tego wariantu, to tym bardziej trudno oczekiwaæ, ¿e zdecyduje siê na niego w ramach postêpowania mediacyjnego. W tym przypadku przeprowadzenie tego postêpowania jest niecelowe. Je¿eli jednak wniosek jest od organu,
a skarga wydaje siê bezzasadna, wtedy istniej¹ podstawy do uruchomienia tego
trybu25. W ka¿dym z tych przypadków zasadnoæ wniosku oceniana jest równoczenie z przeprowadzeniem wstêpnej oceny zasadnoæ skargi, czyli s¹d musi w tym
zakresie odnieæ siê do istoty sprawy s¹dowoadministracyjnej i dokonaæ wstêpnej
analizy legalnoci dzia³añ administracji publicznej zaskar¿onych do s¹du. Trzeci
czynnik, który mo¿e byæ uwzglêdniony przy badaniu takiego wniosku stron, to
wystêpowanie jednolitej linii orzeczniczej w danej kategorii spraw s¹dowoadministracyjnych. Ustalenie przez sêdziego sprawozdawcê, ¿e na podstawie dotychczasowego orzecznictwa  po stwierdzeniu istnienia podobieñstw w zakresie istotnych
elementów danych spraw s¹dowoadministracyjnych  mo¿na prognozowaæ treæ
wyroku, mo¿e równie¿ stanowiæ przes³ankê uruchomienia tego postêpowania. Wydaje
siê przy tym, ¿e dwie pierwsze przes³anki maj¹ charakter obligatoryjny, natomiast
trzecia fakultatywny. Stwierdzenie przez s¹d, ¿e nie wystêpuje jedna z obligatoryjnych
przes³anek stanowi podstawê do wydania postanowienia oddalaj¹cego ten wniosek.
W myl art. 116 § 1 p.s.a. postêpowanie mediacyjne prowadzi sêdzia lub referendarz wyznaczony przez przewodnicz¹cego wydzia³u. Przebieg utrwalany jest
w formie protoko³u, w którym zamieszcza siê stanowiska stron, a w szczególnoci
dokonane przez strony ustalenia o sposobie za³atwienia sprawy. Protokó³ podpisuje
prowadz¹cy postêpowanie mediacyjne i strony (art. 116 § 2). Zdaniem B. Dautera
istota postêpowania mediacyjnego polega na rozwa¿eniu argumentów prawnych
i faktycznych, które prowadz¹ do przyjêcia ustaleñ satysfakcjonuj¹cych obie strony
i skutkuj¹cych bezprzedmiotowoci¹ sprawy zawis³ej przez s¹dem administracyjnym26. Autor wskazuje, ¿e propozycje tych ustaleñ przedstawia wnioskodawca tego
25 Por. T. wietlikowski, Mediacja w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym (ujêcie praktyczne),
Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2005, nr 23, s. 41.
26 Zob. B. Dauter, Mediacja w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, [w:] Ius et Lex. Ksiêga
Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 98. Podobnie W. Ryms, Postêpowanie
mediacyjne, [w:] Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), materia³ na Konferencjê Sêdziów NSA, Popowo 2003, maszynopis powielony, Warszawa 2003, s. 44.
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postêpowania. Rol¹ osoby prowadz¹cej mediacjê, któr¹ w jednym z opracowañ
nazwa³ mediatorem27, jest organizacyjne przygotowanie tego postêpowania w taki
sposób, aby ju¿ na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym mog³o dojæ do ustaleñ
dotycz¹cych sposobu za³atwienia sprawy. Zaznacza przy tym, ¿e rola mediatora nie
mo¿e ograniczaæ siê do wys³uchania racji prezentowanych przez strony sporu. Obowi¹zkiem tej osoby, wystêpuj¹cej jako neutralny podmiot pozostaj¹cy poza sporem,
jest zakrelanie ram zaistnia³ego sporu, aby jego strony mog³y skoncentrowaæ siê na
ewentualnych szansach polubownego za³atwienia sprawy28. Równoczenie zastrzega, ¿e nie jest on zwolniony od kontroli tego, aby przyjête przez strony ustalenia mieci³y siê w granicach obowi¹zuj¹cego prawa29.
Z kolei Z. Kmieciak przyj¹³, ¿e postêpowanie to ma umo¿liwiæ weryfikacjê
w³asnej wiedzy o sprawie, w tym prawid³owoci rozstrzygniêcia (czynnoci) organu
administracji30. Cel tego postêpowania ujmuje równie¿ szerzej w nawi¹zaniu do
roli podmiotu prowadz¹cego to postêpowanie. Wed³ug tego stanowiska prowadz¹cy
postêpowanie s¹dowoadministracyjne wyjania stronom, czy w toku postêpowania
przed organem administracji publicznej dosz³o do naruszenia prawa, na czym ono
polega³o, jakie mog¹ byæ nastêpstwa konkretnego uchybienia obowi¹zuj¹cych przepisów oraz jakie dzia³ania powinny byæ podjête przez organ w celu usuniêcia stwierdzonych naruszeñ. Wykluczono równie¿ w tym ujêciu uzgadnianie przez s¹d rozbie¿nych czy sprzecznych interesów stron i uczestników postêpowania31. Ró¿nica
miêdzy przedstawionymi wy¿ej koncepcjami sprowadza siê do tego, ¿e w pierwszej
przyjêto szerszy zakres autonomii stron. Bogus³aw Dauter przyj¹³ bowiem, ¿e mo¿liwe jest odebranie przez strony osobie prowadz¹cej prawa do zg³aszania propozycji
w zakresie ustaleñ. Wydaje siê, ¿e jest to zbyt daleko id¹ca propozycja. Nie
uwzglêdnia ona faktu, ¿e to w³anie sêdzia czy referendarz ma najwiêksze rozeznanie w zakresie oceny istoty danej sprawy s¹dowoadministracyjnej i dotychczasowej
praktyki orzeczniczej. Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e rola mediatora nie mo¿e
ograniczaæ siê do wys³uchania argumentów stron32.
Przedstawione rozwi¹zania dotycz¹ jednak tylko wariantu, w którym ustalenia
stron prowadz¹ do zmiany stanowiska przez organ. Drugi wariant, kiedy wnioskodawc¹ postêpowania mediacyjnego jest organ, wi¹¿e siê czynnoci¹ procesow¹ skar¿¹cego, tj. wycofaniem skargi. W zwi¹zku z treci¹ art. 117 § 1 p.s.a. nale¿y rozwa27

Zob. B. Dauter, Mediacja..., passim.
Ibidem, s. 95.
29 Ibidem.
30 Zob. Z. Kmieciak, Postêpowanie mediacyjne i uproszczone przed s¹dem administracyjnym,
Pañstwo i Prawo 2003, nr 10, s. 25.
31 Zob. W. Chrócielewski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Reforma s¹downictwa administracyjnego
w standardy ochrony praw jednostki, Pañstwo i Prawo 2002, nr 12, s. 40. Podobnie R. Hauser,
U progu reformy s¹downictwa administracyjnego, Pañstwo i Prawo 2002, nr 11, s. 35.
32 Wed³ug B. Dautera prowadz¹cy postêpowanie mediacyjne nie mo¿e korzystaæ z uprawnieñ tzw.
policji sesyjnej, albowiem ani sêdzia, ani referendarz s¹dowy nie wykonuj¹ funkcji s¹du. Zob. B. Dauter,
[w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 352.
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¿yæ, czy takie rozwi¹zanie mieci siê w celach postêpowania mediacyjnego? Przepis
ten odnosi siê wy³¹czenie do czynnoci organu podejmowanych w ramach ustaleñ
postêpowania mediacyjnego. Mimo takiego ujêcia skutków tego postêpowania przez
ustawodawcê, w zwi¹zku z wyranym wskazaniem w art. 115 § 1 p.s.a., ¿e z wnioskiem o jego wszczêcie mo¿e wyst¹piæ organ, wydaje siê logiczne, i¿ wystêpuje z t¹
inicjatyw¹ w³anie w celu nak³onienia przeciwnej strony do zmiany swojego stanowiska, tj. do wycofania skargi. Wydaje siê jednak, ¿e w takich sytuacjach inicjatywê
w zakresie argumentacji powinien przej¹æ organ. Anga¿owanie wyznaczonego sêdziego mo¿e bowiem wywo³aæ w¹tpliwoci skar¿¹cego w odniesieniu do jego
obiektywizmu33. Trudno równoczenie wskazaæ jaki w³aciwy zakres zaanga¿owania prowadz¹cego w przedstawianiu skar¿¹cemu okolicznoci sprawy. Zalecana
mo¿e byæ jedynie powci¹gliwoæ w udzielaniu tych informacji.
Przebieg posiedzenia mediacyjnego nie zosta³ uregulowany. Nie maj¹ do niego
zastosowania regu³y zawarte w art. 106 p.s.a. oraz w § 3848 Regulaminu wewnêtrznego urzêdowania wojewódzkich s¹dów administracyjnych34 przewidziane
dla rozprawy i posiedzeñ jawnych. Z tego samego powodu nie bêdzie mia³ zastosowania przepis art. 106 § 3 p.s.a. W trakcie tego posiedzenia przewodnicz¹cy bazuje
wy³¹cznie na materiale zgromadzonym w aktach sprawy.
Jak wskazano, postêpowanie mediacyjne prowadzi sêdzia lub referendarz wyznaczony przez przewodnicz¹cego wydzia³u. Nale¿y przy tym przyj¹æ, ¿e ze wzglêdu na potrzebê zachowania bezstronnoci s¹du niedopuszczalne jest, aby prowadzi³
to postêpowanie sêdzia sprawozdawca. Wed³ug Jana P. Tarno, je¿eli jednak podj¹³ siê
tego, to powinien wy³¹czyæ siê od dalszego udzia³u w sprawie35. Zgodnie z art. 116
§ 2 posiedzenie winno odbyæ siê z udzia³em stron (skar¿¹cego i organu administracji
publicznej). W zwi¹zku z regu³¹ wyra¿on¹ w art. 12 p.s.a. nale¿y przyj¹æ, ¿e maj¹
prawo wzi¹æ w nim udzia³ równie¿ uczestnicy postêpowania na prawach stron, tak
z grupy uczestników obligatoryjnych (art. 33 § 1 p.s.a.), jak fakultatywnych (art. 33
§ 2 p.s.a.)36. Poszczególne podmioty uczestnicz¹ce w tym postêpowaniu mog¹ byæ
reprezentowane przez pe³nomocników zgodnie z regu³ami okrelonym w art. 39 p.s.a.37
W postêpowaniu tym obowi¹zuje zasada jawnoci.
W trakcie posiedzenia mediacyjnego osoba je prowadz¹ca mo¿e wed³ug
Z. Kmieciaka przyj¹æ trzy formy aktywnoci, tj. wskazaæ: naruszenia prawa przez
organ (na czym ono polega³o), jakie mog¹ byæ nastêpstwa tego uchybienia oraz
jakie dzia³ania powinny byæ podjête przez organ w celu usuniêcia stwierdzonych
33 W orzecznictwie NSA przyjêto, ¿e wykonywanie przez sêdziego czynnoci przygotowawczych
do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego nie jest przes³ank¹ jego wy³¹czenia z mocy ustawy,
tj. na podstawie art. 18 § 1 pkt 6 p.s.a. Zob. postanowienie NSA z dnia 19 stycznia 2006 r., II GSK 68/05,
ONSA WSA 2006, nr 4, poz. 99.
34 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 18 wrzenia 2003 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1646).
35 Zob. J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 282.
36 Zob. postanowienie NSA z 8 marca 2010 r., II FZ 15/10, LEX 606574.
37 Zob. postanowienie NSA z 19 maja 2011 r., II OZ 414/11, LEX 795505.
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naruszeñ 38. Wydaje siê, ¿e powinna równie¿ wskazaæ nastêpstwa uchybienia
z przedstawieniem mo¿liwych mechanizmów orzekania przez s¹d w przypadku rozpoznania skargi oraz rodzaje mo¿liwych orzeczeñ, a w zakresie spraw dotycz¹cych
zobowi¹zañ podatkowych  zwi¹zane z nimi konsekwencje finansowe. Przeprowadzona argumentacja mo¿e bazowaæ nie tylko na analizie danej sprawy s¹dowoadministracyjnej, ale równie¿ innych podobnych wczeniejszych spraw, które by³y przedmiotem rozstrzygniêæ, byæ mo¿e w tym samym wojewódzkim s¹dzie administracyjnym
i w których stron¹ móg³ byæ nawet ten sam organ. Wówczas osoba prowadz¹ca
mediacjê odwo³uje siê do wczeniejszego orzeczenia w celu ukazania, i¿ podobny
mechanizm mo¿e byæ zastosowany w danej sprawie. Z kolei w sytuacji informacji
skierowanej do skar¿¹cego sêdzia lub referendarz powinni jedynie przedstawiæ dotychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach s¹dowoadministracyjnych na tle
norm maj¹cych zastosowanie w danej sprawie. Wydaje siê, ¿e jest dopuszczalne
tak¿e udzielenie informacji zwi¹zanych z ewentualnymi kosztami postêpowania
ustalonymi na rzecz organu w sytuacji oddalenia skargi. Równoczenie za niedopuszczalne nale¿a³oby uznaæ przedstawianie konsekwencji finansowych wynikaj¹cych np. z naliczenia odsetek od zobowi¹zañ podatkowych w sytuacji oddalenia
skargi na decyzjê podatkow¹ i uprawomocnienia siê tego wyroku. Taka sytuacja
mog³aby prowadziæ skar¿¹cego do wniosku, ¿e sêdzia lub referendarz dzia³aj¹
w interesie organu, którego dzia³anie jest przedmiotem zaskar¿enia. Podwa¿a³oby to
równie¿ istotê mediacji i funkcjê mediatora, który powinien wystêpowaæ w roli
bezstronnego podmiotu. Na tej podstawie mo¿na przyj¹æ, ¿e stopieñ aktywnoci
sêdziego lub referendarza prowadz¹cego postêpowanie uzale¿niony jest od za³o¿onych celów. W sytuacji, kiedy chodzi o przedstawienie organowi informacji wskazuj¹cych na brak legalnoci jego dzia³añ, aktywnoæ ta mo¿e byæ wiêksza i powinna
wygl¹daæ tak, jak przedstawiono to wy¿ej. Z kolei w przypadku wstêpnych ustaleñ
prowadz¹cego mediacjê, i¿ zaskar¿one dzia³anie organu mo¿e spe³niaæ kryteria legalnoci, powinien on, zwracaj¹c siê do skar¿¹cego, ograniczyæ siê jedynie do
przedstawienia dotychczasowego orzecznictwa w podobnych sprawach s¹dowoadministracyjnych (np. interpretacje podatkowe dotycz¹ce tego samego stanu prawnego i zbli¿onych stanów faktycznych) oraz norm maj¹cych zastosowanie w tej sprawie. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e taka asekuracyjna postawa sêdziego
w przypadku przewidywañ, i¿ mo¿e nast¹piæ oddalenie skargi, nie bêdzie musia³a
wystêpowaæ w sytuacjach, kiedy skar¿¹cym jest organ administracji publicznej (art. 3
§ 2 pkt 7 p.s.a.). Wydaje siê, ¿e w takim wariancie zakres udzielanych informacji
musi odpowiadaæ temu, jaki powinien byæ przekazany organowi (oskar¿anemu).
Podsumowuj¹c mo¿na ustaliæ regu³ê, i¿ zakres informacji udzielanych przez osobê
prowadz¹c¹ mediacjê powinien byæ uzale¿niony od tego, do kogo s¹ skierowane.
Wiêcej informacji mo¿na przekazaæ organowi, mniej skar¿¹cemu. Równoczenie
osoby prowadz¹ce postêpowanie mediacyjne nie powinny nak³aniaæ stron do podjê38

Zob. Z. Kmieciak, Postêpowanie mediacyjne..., s. 25.
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cia okrelonych czynnoci. Trzeba przyj¹æ, ¿e podejmuj¹ wy³¹cznie dzia³ania
w zakresie udzielenia ww. informacji. W efekcie rola osoby prowadz¹cej postêpowanie mediacyjne nie mo¿e ograniczaæ siê  wbrew stanowisku prezentowanemu
w literaturze przedmiotu  do wys³uchania argumentów stron. Wydaje siê, ¿e takie
rozwi¹zanie mog³oby kolidowaæ z zasad¹ praworz¹dnoci oraz szybkoci postêpowania wyra¿on¹ w art. 7 p.s.a. Równoczenie dzia³ania mediatora powinny byæ
podejmowane z zachowaniem zasady równoci stron.
W zwi¹zku z mo¿liwoci¹ wnoszenia przez uczestników postêpowania na prawach strony skargi kasacyjnej na dzia³ania organu podjête w wyniku uwzglêdnienia
przez organ ustaleñ przyjêtych w trakcie postêpowania mediacyjnego, równie¿ do
nich powinny byæ skierowane argumenty przedstawione przez osobê prowadz¹c¹ to
postêpowania. Sposób argumentacji i zakres udzielanych im informacji zale¿y od
konstelacji procesowej, w jakiej wystêpuj¹ te podmioty wzglêdem stron. Je¿eli popieraj¹ skar¿¹cego, to ustalenia podjête przez organ i wynikaj¹ce z nich dzia³ania
przyczyni¹ siê do przekonania ich o osi¹gniêciu korzystnego równie¿ dla nich celu
tego postêpowania. W sytuacji jednak, kiedy nie maj¹ zbie¿nych interesów ze skar¿¹cymi (powo³uj¹ siê na interes prawny sprzeczny z interesem adresata, np. w³aciciele s¹siednich nieruchomoci  uczestnicy na prawach strony akceptuj¹ decyzjê
o odmowie wydania pozwolenia na budowê i popieraj¹ stanowisko organu
w kontrze do wnioskodawcy, który skar¿y ten akt), podjêcie przez organ dzia³añ
autokontrolnych w trakcie postêpowania mediacyjnego mo¿e stanowiæ impuls do
wniesienia przez uczestnika skargi na podstawie art. 118 p.s.a. W takim uk³adzie
procesowym w³aciwie trudno jest przyj¹æ rozwi¹zanie, które dawa³oby szansê, ¿e
dzia³ania podjête w ramach postêpowania mediacyjnego bêd¹ akceptowane przez
wszystkie podmioty uczestnicz¹ce w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym.
W zwi¹zku z tym trzeba rozwa¿yæ, czy zasadne jest uruchamianie postêpowania
mediacyjnego. Przedstawione okolicznoci stanowi¹ podstawê do sformu³owania
oceny o niezasadnoci przeprowadzania postêpowania mediacyjnego w sytuacji istnienia sprzecznych interesów faktycznych pomiêdzy adresatami decyzji albo innego
aktu zaskar¿onego do s¹du administracyjnego. Przedmiot tego postêpowania s¹dowoadministracyjnego ma bowiem drugie dno, którym obok g³ównego sporu co do
legalnoci dzia³ania organu, jest spór co do faktów miêdzy stronami postêpowania
administracyjnego (np. w³acicielami s¹siaduj¹cych nieruchomoci).
Przebieg posiedzenia mediacyjnego nale¿y utrwaliæ w formie protoko³u, w którym zamieszcza siê stanowiska stron, a przede wszystkim dokonane ustalenia dotycz¹ce sposobu za³atwienia sprawy. Musz¹ one precyzyjnie okrelaæ, do czego zobowi¹zuj¹ siê strony mediacji. Wed³ug B. Dautera w protokole tym powinny znaleæ
siê zapisy okrelaj¹ce formê oraz dok³adny termin wykonania ustaleñ39.
Postêpowanie mediacyjne, zgodnie z art. 116 p.s.a., koñczy siê ustaleniem sposobu zakoñczenia sprawy, a w sytuacji niepodjêcia takich ustaleñ  skierowaniem
39

Zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 352.
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sprawy do dalszego toku postêpowania, co nastêpuje w formie zarz¹dzenia. Od
zarz¹dzenia tego nie przys³uguje rodek odwo³awczy, gdy¿ nie jest ono wydane
w toku rozprawy. W przypadku pozytywnego zakoñczenia postêpowania mediacyjnego maj¹ byæ podjête ustalenia o sposobie za³atwienia sprawy. Stanowi¹ one podstawê
do uchylenia b¹d zmiany zaskar¿onego aktu, albo wykonania lub podjêcia innej
czynnoci odpowiadaj¹cej okolicznociom sprawy w zakresie w³aciwoci i kompetencji organu administracji publicznej, którego dzia³ania zaskar¿ono. Za³atwienie
sprawy w granicach obowi¹zuj¹cego prawa jest wówczas to¿same z autoweryfikacj¹
zapad³ego aktu (dokonanej czynnoci) albo podjêciem dzia³ania, o które zabiega³
skar¿¹cy40. Bogus³aw Dauter w odniesieniu do tego etapu postêpowania mediacyjnego postuluje precyzyjne zapisanie treci dokonanych ustaleñ. Przede wszystkim nie
mog¹ byæ one sprzeczne z obowi¹zuj¹cym prawem, musz¹ precyzyjnie okrelaæ, do
czego zobowi¹zuj¹ siê strony mediacji, wskazaæ formê oraz dok³adny termin wykonania ustaleñ, a wiêc te wszystkie elementy, które pozwol¹ póniej te ustalenia wyegzekwowaæ41. Trzeba przy tym podkreliæ, ¿e charakter tych ustaleñ wywo³uje w¹tpliwoci w literaturze przedmiotu. Zdaniem T. Wosia stanowi¹ one jedynie deklaracjê
okrelonego zachowania w toku postêpowania s¹dowoadministracyjnego, niewi¹¿¹c¹
jednak ¿adnej ze stron. Przepis ten nie zawiera ¿adnych nowych uprawnieñ autorewizyjnych organu administracji, a jedynie normê odsy³aj¹c¹ do korzystania z uprawnieñ autokontrolnych okrelonych w art. 54 § 3 p.s.a. Autor uzasadnia swoje stanowisko tym, ¿e nie ma prawnych mo¿liwoci ich egzekwowania. Wskazuje, ¿e organ
administracji publicznej nie mo¿e ¿¹daæ cofniêcia skargi i odpowiednio skar¿¹cy nie
ma mo¿liwoci ¿¹dania od organu uchylania lub zmiany zaskar¿onego aktu. Inaczej
mówi¹c, nierespektowanie tych ustaleñ nie podlega ocenie s¹du i nie ma wp³ywu na
sposób rozstrzygniêcia sprawy s¹dowoadministracyjnej42. Strony nie ponosz¹ jakichkolwiek konsekwencji w zwi¹zku z niewywi¹zaniem siê ze z³o¿onej deklaracji.
W literaturze przedmiotu sporna jest równie¿ podstawa prawna dzia³añ autoweryfikacyjnych. Wed³ug B. Dautera przepis art. 117 § 1 p.s.a. nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do uchylenia lub zmiany zaskar¿onego aktu albo wykonania
lub podjêcia innej czynnoci przez organ administracji publicznej. Jest to jedynie
punkt wyjcia do zobowi¹zania siê do swoistego rodzaju autoweryfikacji stanowiska pierwotnie zajêtego przez ten organ43. Z kolei wed³ug J.P. Tarno ustalenia
podjête na podstawie tego przepisu stanowi¹ samodzieln¹ podstawê prawn¹ do
uchylenia lub zmiany zaskar¿onego aktu44. Autorzy ci nie wyjaniaj¹ przy tym
regu³, w oparciu o które by³oby mo¿liwe prowadzenie egzekucji tych zobowi¹zañ45.
40

Zob. Z. Kmieciak, Postêpowanie mediacyjne..., s. 25.
Zob. B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 352.
42 Ibidem, s. 542.
43 Ibidem, s. 354.
44 Zob. J.P. Tarno, Prawo..., s. 284.
45 Nawet charakter protoko³u z posiedzenia, który jest dokumentem urzêdowym, nie daje podstaw
do uruchomienia egzekucji tych ustaleñ.
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Powstaje zatem pytanie: wed³ug jakiej procedury nale¿a³oby prowadziæ ewentualnie
egzekucjê wobec organu? Oczywiste, ¿e nie w oparciu o ustawê z dnia 17 czerwca
1966r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, która w zwi¹zku z postanowieniami art. 1, 2 i 3 ma zastosowanie do egzekwowania przez administracjê publiczn¹ (wierzyciela) wykonania obowi¹zków spoczywaj¹cych na zobowi¹zanych
 podmiotach spoza administracji. Tym bardziej nie mo¿na wykorzystaæ do tego
procedury przewidzianej w cz. III Postêpowanie egzekucyjne ustawy z dnia
17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego46. Nale¿y w tym zakresie
podzieliæ pogl¹d T. Wosia, ¿e brak jest w krajowym porz¹dku prawnym rozwi¹zañ,
które pozwala³yby na dochodzenie wykonania z³o¿onych deklaracji. Tym bardziej
nie mo¿na wyobraziæ sobie mechanizmów procesowych, na podstawie których organ wymusza³by na skar¿¹cym cofniêcie skargi.
Wydaje siê, ¿e na kwestie te nale¿y spojrzeæ nie z punktu widzenia ewentualnych sankcji albo egzekucji wobec podmiotu, który nie wykonuje ustaleñ przyjêtych w trakcie postêpowania mediacyjnego, lecz bardziej przez pryzmat korzyci, jakie mo¿na osi¹gn¹æ np. w postaci zmniejszenia kosztów postêpowania. Takie
by³y za³o¿enia wprowadzenia tych rozwi¹zañ. Trudno bowiem przyj¹æ, aby rozwi¹zania, które maj¹ rozwi¹zywaæ spory, mia³y rodziæ nowe spory  w tym przypadku odnonie wykonania ustaleñ postêpowania mediacyjnego. By³oby to sprzeczne z istot¹ tych rozwi¹zañ. Przyj¹æ wiêc nale¿y, ¿e charakter tych ustaleñ zarówno
dla strony, jak i dla organu nie jest a¿ tak istotny. Wa¿niejsze s¹ bowiem korzyci,
jakie osi¹gn¹ w zwi¹zku z podjêtymi dzia³aniami realizuj¹cymi te ustalenia47. Tak
okrelona funkcja postêpowania mediacyjnego mo¿e byæ wykorzystywana do stosowania wyk³adni celowociowej w procesie interpretacji tych przepisów.
W nawi¹zaniu do pogl¹dów T. Wosia i B. Dautera nie nale¿y traktowaæ art. 117
p.s.a. jako podstawy nowych uprawnieñ autorewizyjnych, lecz jako odes³anie do
art. 54 § 3 p.s.a., tj. do uprawnieñ autokontrolnych organu w toku postêpowania
s¹dowoadministracyjnego. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do postêpowania mediacyjnego. Jest to o tyle istotne, ¿e nie ma potrzeby ustanawiania w tej
sytuacji przes³anki uwzglêdnia skargê w ca³oci. Wydaje siê bowiem, ¿e w tym
przypadku mo¿liwe staje siê uwzglêdnienie przez organ skargi w czêci (np.
w odniesieniu do czêci decyzji). Z kolei w przypadku skar¿¹cego jest to punkt
wyjcia do korzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 60 p.s.a., tj. mo¿liwoci
cofniêcia skargi i odpowiednio mo¿e on równie¿ cofn¹æ w czêci skargê (np.
w odniesieniu do czêci decyzji, a pozosta³a czêæ pozostaje przedmiotem kontroli
s¹dowoadministracyjnej). W przypadku dzia³añ organu mo¿liwa jest autokontrola
aktów (decyzji) dotkniêtych wadami istotnymi i nieistotnymi. Nale¿y przy tym zgodziæ siê pogl¹dem B. Dautera, i¿ mo¿liwa jest równie¿ autokontrola aktów, które s¹
zgodne z prawem. W tym przypadku dopuszcza siê te¿ zmianê czêci rozstrzygniê46
47

Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.
Uwagi te dotycz¹ uprawnieñ do skar¿enia tych dzia³añ na podstawie art. 118 p.s.a.
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cia (w granicach prawa) lub ustaleñ decyzji, w tym równie¿ zmianê uzasadnienia.
Wydaje siê tak¿e, ¿e dopuszczalna jest modyfikacja klauzul dodatkowych, tj. terminów, warunków lub zlecenia. Organ podejmuje przy tym dzia³ania odpowiadaj¹ce
jego kompetencjom, a nie uprawnieniom orzeczniczym s¹du administracyjnego
okrelonym w art. 145151 p.s.a.48 Taka charakterystyka tej instytucji procesowej
dotyczy równie¿ pozosta³ych form dzia³alnoci administracji publicznej zaskar¿onej
do s¹du administracyjnego. Zaznaczyæ przy tym trzeba, ¿e organ dzia³aj¹c w ramach
postêpowania s¹dowoadministracyjnego i uwzglêdniaj¹c skargê na podstawie art. 54
§ 3 p.s.a., nie mo¿e dokonywaæ oceny przedmiotu zaskar¿enia wed³ug innych kryteriów ni¿ s¹d administracyjny. Tym samym dzia³anie organu podejmowane w ramach
autokontroli musi spe³niaæ kryterium legalnoci49.
Podobnie jak przy stosowaniu art. 54 § 3 p.s.a., zastosowanie siê przez organ
administracji do ustaleñ przyjêtych w postêpowaniu mediacyjnym uzale¿nione bêdzie od przedmiotu zaskar¿enia. Dzia³ania podejmowane w tej sytuacji musz¹ byæ
zgodne z prawem materialnym i procesowym. W zwi¹zku z tymi ograniczeniami
niedopuszczalne jest przyjêcie konstrukcji zwi¹zania wnioskami strony. Przy takim
za³o¿eniu nale¿y przyj¹æ, ¿e jej rola sprowadza siê do zaakceptowania dzia³ania
zaproponowanego przez organ w nawi¹zaniu do informacji przekazanych przez mediatora, która mieci siê w zakresie jego kompetencji i bêdzie spe³niaæ kryterium
legalnoci. Trudno wiêc w takiej sytuacji mówiæ o kompromisie miêdzy stronami.
Funkcj¹ dzia³ania podjêtego w ramach uprawnieñ autokontrolnych nie jest zatem
uwzglêdnianie interesów stron postêpowania. Nale¿y podkreliæ, ¿e w przypadku
wiêkszoci przedmiotów zaskar¿enia organ bêdzie ograniczony tylko do jednej
 dopuszczalnej prawem  formy dzia³ania. Strona w tej sytuacji mo¿e zaakceptowaæ to dzia³anie. Propozycja tego aktu albo czynnoci mo¿e odbiegaæ od jej oczekiwañ wyartyku³owanych w skardze lub w trakcie postêpowania mediacyjnego50.
Istotne jest tylko to, aby dzia³anie to by³o zgodne z prawem.
W ramach uprawnieñ autokontrolnych podejmowanych przez organ na podstawie art. 54 § 3 p.s.a w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym uruchomionym skarg¹ z art. 3 § 2 pkt 13 i 4a dopuszczalne jest: uchylenie zaskar¿onego aktu w ca³oci
albo czêci (np. postanowienia o zawieszeniu postêpowania administracyjnego
utrzymanego w za¿aleniowym toku instancji)51; uchylenie zaskar¿onego aktu
w ca³oci lub czêci i orzeczenie w tym zakresie co do istoty sprawy; uchylenie
zaskar¿onego aktu i umorzenie postêpowania odwo³awczego (za¿aleniowego)52;
uchylenie zaskar¿onego aktu i aktu go poprzedzaj¹cego, wydanego w pierwszej
instancji i orzeczenie co do istoty sprawy; uchylenie zaskar¿onego aktu i aktu poprzedzaj¹cego go w ca³oci albo czêci, wydanego w pierwszej instancji i umorzenie
48
49
50
51
52

Zob. wyrok WSA w Gliwicach z 29 marca 2007 r., II SA/Gl 831/06, LEX nr 340185.
Zob. wyrok NSA z 6 padziernika 2006 r., II OSK 1190/05, LexPolonica nr 2595142.
Inaczej w wyroku WSA w £odzi z 21 padziernika 2011, I SA/£d 1115/10, LEX nr 952613.
Tak w wyroku WSA w Gdañsku z 29 stycznia 2008 r., III SA/Gd 243/07, LEX nr 456733.
Zob. wyrok NSA z 6 padziernika 2006 r., II OSK 1190/05, LexPolonica nr 2595142.
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postêpowania pierwszej instancji w tym zakresie53. Niedopuszczalne jest za to uchylenie zaskar¿onego aktu i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez
organ I instancji. Zasadniczym argumentem, zdaniem T. Wosia, za wykluczeniem
takiego dzia³ania autokontrolnego jest niedopuszczalnoæ otwarcia nowego toku instancji w sprawie bêd¹cej przedmiotem uchylanego aktu, co stanowi³oby swoist¹
ucieczkê od kontroli s¹dowoadministracyjnej do postêpowania przed organem
pierwszej instancji54.
Przedstawione mo¿liwoci dzia³ania bêd¹ mia³y odpowiednie zastosowanie
w przypadku aktów, na które wniesiono skargê na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a.
Nale¿y bowiem uwzglêdniæ w tym przypadku fakt, ¿e nie wystêpuje w tych sprawach postêpowanie w toku instancji. W odniesieniu do czynnoci administracji
publicznej zaskar¿onych na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 organ mo¿e podj¹æ now¹
czynnoæ55. W przypadku podjêcia ustaleñ w sprawie uruchomionej skarg¹ na bezczynnoæ lub przewlek³oæ (art. 3 § 2 pkt 4 p.s.a.) zastosowanie siê do nich przez
organ polega³oby na podjêciu czynnoci procesowych nakazanych prawem albo
wydania okrelonego prawem aktu administracyjnego56. W odniesieniu do aktów
prawa miejscowego kolegialnych organów jednostek samorz¹du terytorialnego i terenowych organów administracji rz¹dowej (art. 3 § 2 pkt 5 p.s.a.), innych aktów
generalnych organów jednostek samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zków podejmowanych z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 6 p.s.a.) dopuszczalne jest
ich uchylenie.
W podsumowaniu nale¿y stwierdziæ, ¿e ka¿da z form dzia³ania podjêta w ramach korzystania z uprawnieñ autokontrolnych musi mieciæ siê w katalogu zawartym w art. 3 § 2 p.s.a., w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ zaskar¿enia ich na podstawie
art. 118 § 1 p.s.a. Tym samym dokonanie ustaleñ mediacyjnych i podjêcie stosownych dzia³añ nie zamyka jeszcze postêpowania s¹dowego w sprawie57. W przypad53

Zob. T. Kie³kowski, Uprawnienia autokontrolne organu administracji w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, Przegl¹d S¹dowy 2004, nr 78, s. 78; T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, Postêpowanie postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz,
wyd. 5, Warszawa 2012, s. 422423. W ramach uprawnieñ autokontrolnych niedopuszczalne jest tak¿e
korzystanie z typów rozstrzygniêæ przewidzianych dla trybów nadzwyczajnych (np. stwierdzenie niewa¿noci decyzji). Uwaga ta nie dotyczy przypadków korzystania z uprawnieñ autokontrolnych
w sytuacji zaskar¿enia aktu wydanego w nadzwyczajnym postêpowaniu administracyjnym.
54 Za: T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit. (2012), s. 424; zob.
wyrok WSA w Warszawie z 2 sierpnia 2005 r., VII SA/Wa 1697/04, LexPolonica nr 1920613.
55 Nie dotyczy to niektórych innych aktów i czynnoci z zakresu administracji publicznej (art. 3
§ 2 pkt 4 p.s.a.), do których nie ma podstaw stosowania autokontroli, tj. tych, które nie maj¹ ju¿
znaczenia dla skar¿¹cego w zwi¹zku z np. utrat¹ przez niego statusu u¿ytkownika zak³adu albo zmian¹
okolicznoci, które spowodowa³y, ¿e dany akt lub czynnoci nie maj¹ znaczenia z punktu widzenia jego
sytuacji administracyjnoprawnej.
56 Tak te¿ w postanowieniu WSA z 16 grudnia 2010 r., IV SAB/Po 64/10, LEX nr 664251. W takim
przypadku nale¿y odrzuciæ mo¿liwoæ przyjêcia ustaleñ o wycofaniu skargi przez skar¿¹cego w zwi¹zku
z zobowi¹zaniem siê organu do wydania aktu administracyjnego.
57 Zob. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postêpowaniu przed s¹dami..., s. 472.
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ku niezaskar¿enia tych dzia³añ s¹d umarza postanowieniem postêpowanie w sprawie, w której mia³o miejsce postêpowanie mediacyjne (art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a.).
Bezprzedmiotowoæ postêpowania wywo³uje skutek w postaci mocy wi¹¿¹cej aktu
podjêtego na podstawie ustaleñ mediacyjnych58. Nale¿y mieæ przy tym na uwadze,
i¿ postanowienie o umorzeniu postêpowania mo¿e byæ na mocy art. 173 § 1 p.s.a.
przedmiotem zaskar¿enia skarg¹ kasacyjn¹ do NSA.
Dzia³ania organu administracji publicznej podjête na podstawie ustaleñ przyjêtych w postêpowaniu mediacyjnym podlegaj¹ kontroli s¹dowoadministracyjnej
w przypadku ich zaskar¿enia do s¹du administracyjnego. Podstaw¹ prawn¹ tej skargi jest art. 118 § 1 p.s.a. Przepis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy skar¿¹cy zastosowa³
siê od ustaleñ mediacyjnych i wycofa³ skargê. Zgodnie ze wskazanym przepisem, na
akt wydany na podstawie ustaleñ, o których mowa w art. 117 § 1 p.s.a., mo¿na
wnieæ skargê do wojewódzkiego s¹du administracyjnego w terminie trzydziestu dni
od dnia dorêczenia aktu albo wykonania lub podjêcia czynnoci. Prawo do jej wniesienia jest realizacj¹ konstytucyjnej zasady prawa do s¹du oraz s¹dowej weryfikacji
aktu wydanego przez organ administracji publicznej59. Legitymacjê procesow¹ do
wniesienia tej skargi maj¹ nie tylko strony, ale tak¿e uczestnicy postêpowania. Skarga mo¿e byæ wyrazem niezadowolenia strony lub uczestnika z nowego aktu, pomimo i¿ by³ on wydany zgodnie z ustaleniami przyjêtymi w postêpowaniu mediacyjnym. Sytuacja taka jest jak najbardziej uzasadniona, w sytuacji kiedy miêdzy kilku
skar¿¹cymi albo skar¿¹cym i uczestnikami obligatoryjnymi postêpowania s¹dowoadministracyjnego istnieje konflikt interesów faktycznych60. Rozpoznaj¹c tê skargê,
wojewódzki s¹d powinien j¹ traktowaæ tak jak wszystkie skargi, a zatem zbadaæ
wszystkie istotne okolicznoci, w tym przes³anki zaskar¿enia, a nie ograniczaæ siê
jedynie do tego, czy decyzja, akt albo czynnoæ odpowiada ustaleniom tego postêpowania.
Wniesienie skargi na dzia³ania podjête w ramach realizacji ustaleñ mediacyjnych powoduje, ¿e zostaje wszczête drugie postêpowanie s¹dowoadministracyjne,
a s¹d ma prowadziæ je równolegle. Obowi¹zek takiego procedowania wynika ze
zdania drugiego art. 181 § 1 p.s.a., który stanowi: Skargê s¹d rozpoznaje ³¹cznie ze
skarg¹ wniesion¹ w sprawie na akt lub czynnoæ, w której przeprowadzono postêpowanie mediacyjne. Przyj¹æ nale¿y pewn¹ chronologiê procedowania w tych sprawach. W pierwszej kolejnoci rozpoznawana jest skarga na akt podjêty w wyniku
realizacji ustaleñ mediacyjnych, przy czym s¹d powinien zbadaæ wszystkie istotne
okolicznoci sprawy (legalnoæ), a nie ograniczaæ siê do tego, czy odpowiada ona
ustaleniom postêpowania mediacyjnego61. Je¿eli skarga ta oka¿e siê niezasadna
i zostanie oddalona, to s¹d postêpowanie w sprawie objêtej postêpowaniem media58

Por. wyrok NSA z 14 grudnia 2007, I OSK 1913/06, LexPolonica nr 1981976.
Zob. wyrok NSA z 14 grudnia 2007 r., I FSK 269/06, LEX nr 420725.
60 Zob. wyrok NSA z 16 stycznia 2008 r., I OSK 1813/06, LEX nr 453437; podobnie przyjêto
w wyroku NSA z 14 grudnia 2007 r., I FSK 269/06, LEX nr 420725.
61 Zob. J. P. Tarno, Prawo..., s. 317.
59
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cyjnym (pierwsze postêpowanie) umarza postanowieniem jako bezprzedmiotowe
(art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a.). Je¿eli jednak bêdzie zasadna, s¹d  bez orzekania w tym
momencie  przyst¹pi do rozpoznania pierwszej sprawy. W tym celu, zgodnie z art.
111 § 2 p.s.a., przewodnicz¹cy wydzia³u zarz¹dza po³¹czenie ich do ³¹cznego rozpoznania62.
W tym miejscu nale¿y rozwa¿yæ mechanizm orzekania przez s¹d w przypadku
uwzglêdnienia skargi po po³¹czeniu tych spraw. Art. 118 § 2 p.s.a. okrela tylko
w czêci sposób orzekania, tj. w sytuacji niewniesienia skargi. Brakuje regulacji
dotycz¹cej wariantu uwzglêdnienia skargi. S¹d, stosownie do postanowieñ art. 135
p.s.a., powinien obj¹æ zakresem rozpoznania i orzekania wszystkie akty wydane we
wszystkich postêpowaniach w granicach danej sprawy s¹dowoadministracyjnej.
Przyj¹æ przy tym nale¿y, i¿ przedmiotem orzekania bêd¹ dwa przejawy aktywnoci
organu: pierwotny i wtórny (podjêty w ramach realizacji ustaleñ postêpowania mediacyjnego). Orzeczenie ma byæ wydane zgodnie z ogólnymi regu³ami, tj. w oparciu
o przepisy art. 145152 p.s.a., pierwsza czêæ sentencji bêdzie siê odnosiæ do wtórnego przedmiotu zaskar¿enia, a druga do pierwotnego. Nie mo¿na przy tym wykluczyæ sytuacji, kiedy s¹d uwzglêdni skargê w odniesieniu do wtórnego przedmiotu
zaskar¿enia, a oddali w stosunku do pierwotnego.
Jak wskazano, art. 118 § 2 p.s.a. normuje wariant niezaskar¿enia dzia³añ organu
podjêtych na podstawie ustaleñ mediacyjnych. Zgodnie z tym przepisem s¹d umarza
postêpowanie w sprawie, w której przeprowadzono postêpowanie mediacyjne. Wydaje siê jednak, i¿ umorzenie dotyczy pierwszego postêpowania. Rozwi¹zanie to jest
uzasadnione tym, ¿e uprawomocnienie wtórnego dzia³ania organu znios³o skutecznie pierwotne dzia³anie organu. W efekcie pierwotne postêpowanie sta³o siê
bezprzedmiotowe i zici³a siê przes³anka z art. 161 § 1 pkt 3 p.s.a., co stanowi
podstawê do wydania postanowienia o umorzeniu pierwotnego postêpowania63.
Mechanizm ten ma zastosowanie tak¿e w sytuacji oddalenia skargi (jak i odrzucenia) wniesionej na wtórny przedmiot zaskar¿enia. Pojawiaj¹ siê jednak wówczas
pewne problemy w zwi¹zku z mo¿liwoci¹ zaskar¿enia wyroku oddalaj¹cego skargê
(postanowienia o odrzuceniu skargi). Zdaniem T. Wosia na gruncie art. 118 § 2 p.s.a.
nie mo¿na znaleæ odpowiedzi, czy nale¿y czekaæ z wydaniem postanowienia
o umorzeniu pierwotnego postêpowania do czasu zakoñczenia sprawy uruchomionej skarg¹ kasacyjn¹ wniesion¹ od wyroku wojewódzkiego s¹du administracyjnego
o oddaleniu skargi64. Jan P. Tarno wskaza³, ¿e s¹d administracyjny powinien w³anie
oczekiwaæ na uprawomocnienie siê wyroku oddalaj¹cego skargê i w tym celu postêpowanie to powinno byæ zawieszone na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.s.a.65
Z kolei T. Wo twierdzi, ¿e umorzenie postêpowania powinno nast¹piæ bezporednio
62
63
64
65

Za: B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, op. cit., s. 269.
Por. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit. (2012), s. 621.
Ibidem, s. 622.
Zob. J.P. Tarno, Prawo..., s. 317.
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po wyroku oddalaj¹cym skargê. W przypadku za wniesienia skargi kasacyjnej na
wtórny akt organu, Naczelny S¹d Administracyjny mo¿e na podstawie art. 135
p.s.a., który stosuje siê odpowiednio na mocy art. 193 p.s.a., obj¹æ zakresem rozpoznania wszystkie akty i orzeczenia wydane w pierwotnej sprawie66. Wydaje siê, ¿e
z punktu widzenia szerokiego rozumienia art. 135 p.s.a. oraz ekonomii procesowej
w³aciwe jest drugie rozwi¹zanie.
Wprowadzone do p.s.a. postêpowanie mediacyjne, które mo¿e zakoñczyæ siê
uruchomieniem kompetencji organu do autoweryfikacji zaskar¿onego aktu albo skorzystaniem przez skar¿¹cego z uprawnienia do cofniêcia skargi, pozwala zakoñczyæ
postêpowanie s¹dowoadministracyjne bez orzekania przez s¹d administracyjny.
Ustanowione w p.s.a. rozwi¹zania mieszcz¹ siê w formule sporu o legalnoæ zaskar¿onych dzia³añ organu administracji publicznej, a stronami sporu s¹ skar¿¹cy
i organ. Ani w istocie tego sporu, ani w sferze definiowania sprawy s¹dowoadministracyjnej powi¹zanej z funkcj¹ s¹dów administracyjnych nie ma ograniczeñ do
stosowania tych unormowañ. Jak wy¿ej wykazano, jedyne ograniczenie wi¹¿e siê ze
sposobem zakoñczenia postêpowania mediacyjnego. Ze wzglêdu na wymóg zachowania kryteriów legalnoci, strony mog¹ przyj¹æ ustalenia (przedstawione przez
osobê prowadz¹c¹ mediacjê), które bêd¹ ograniczaæ siê faktycznie do jednego typu
dzia³ania organu. Sprowadza to  co do zasady  postêpowanie mediacyjne do
wyboru albo nowego okrelonego aktu organu albo orzeczenia s¹du administracyjnego67. Z tego powodu postêpowanie mediacyjne z p.s.a. nie stanowi w istocie
mediacji miêdzy stronami, a jedynie mediacji z prawem. Znacznie ogranicza to
autonomiê stron w postêpowaniu mediacyjnym.
Z powodu braku wymiernych korzyci dla stron oraz u³atwieñ dla s¹du mediacja sta³a siê instytucj¹ martw¹. Wynika to ze statystyk dzia³alnoci s¹dów administracyjnych. Do uatrakcyjnienia jej w obrocie prawnym niezbêdne s¹ zmiany.
W ocenie autora nale¿a³oby wprowadziæ je przede wszystkim w zakresie: okrelenia
zakresu informacji, które mog¹ byæ podane w trakcie postêpowania przez referendarza, ustanowienia rozwi¹zañ ograniczaj¹cych lub znosz¹cych koszty postêpowania
po pozytywnym zakoñczeniu mediacji oraz wprowadzenia w art. 154 p.s.a. konsekwencji wobec organu w sytuacji niewykonania ustaleñ mediacyjnych.

66 Zob. T. Wo, [w:] T. Wo (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romañska, op. cit. (2012) s. 622.
Autor ten wskazuje, i¿ NSA  uwzglêdniaj¹c skargê na wyrok wojewódzkiego s¹du administracyjnego
oddalaj¹cy skargê na akt wydany na podstawie ustaleñ mediacyjnych  równoczenie uchyla postanowienie o umorzeniu postêpowania w sprawie skargi wniesionej na akt pierwotny.
67 Wydaje siê, ¿e wyj¹tkiem mog¹ byæ decyzje wymiarowe albo decyzje nak³adaj¹ce kary pieniê¿ne oparte na normach zawieraj¹cych terminy niedookrelone.
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Summary
Mediation in administrative court proceedings
Key words: mediation, administrative court proceedings.

The subject of the study is dogmatic analysis of the process solutions contained
in Chapter 8, Section III of the Act of 30 August 2002  Law on proceedings before
administrative courts (hereinafter referred to as acpl) referred to as mediation proceeding. The study identifies the base of the introduction of the institution to the acpl.
It is assumed that the essence of some types of government activity excludes the
possibility of applying to them the solutions provided at the stage of a positive
outcome of the mediation procedure  referred to in Art. 117 § 1 acpl. Then the
course of the mediation is described. The last part of the procedure includes determination of the manner of ending the case or referring it for further proceedings. Determination of the manner of ending the case is the basis for the actions taken by the anticontrol authority. These actions can then be appealed to the administrative court.
The conclusions indicated that in this formula the mediation has become a dead
institution. Changes are necessary to restore it to the legal system. In the opinion of
the author the changes should be introduced in the following area: exclusion of
a judge from the mediation proceedings, determination of the scope of information
that can be given in the course of the proceedings by the clerk, the establishment of
solutions to reduce costs after the successful completion of the mediation, the establishment in art. 154 acpl consequences for the body in the event of failure of
mediation arrangements.
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The concepts of the local self-government in Poland
in the first years of regaining independence
Introduction
In 1918 after the period of Partitions of Poland the country had to face a very
difficult and tough period of the organization of central and local administrative
bodies that were able to undertake new functions. Despite the fact of having the
tradition of the local self-government, a few varied solutions were taken into account. The Polish state formed its borders and built the parliamentary democracy.
However, the enormous difficulties of political, economic and legal nature there
should have been overcome.
Polish literature on the subject of the building of local administrative units and
local administrative bodies in the inter-war period is quite impressive. Among the
authors who were interested in the subject there could be mentioned: M. Jaroszyñski, J. Starociak, J. Panejko, A. Wereszczyñski, T. Bigo, A. Ajnenkiel, A. £uczak,
H. Izdebski Z. Leoñski, J. Sobczak, B. Jastrzêbski and others.
The object of the research in the present article is to identify the concepts of the
local self-government in the beginning of the Polish independence and to present the
situation of the local administrative bodies and administrative units taking into account varied solutions implicated in varied parts under the different partitioners. With
the use of legal acts and the literature of the object, at first there will be shown the
European tradition in the sphere of the organization of the local government, and
then Polish solutions in the beginning of the inter-war period.
It should be also mentioned that the local self-government will be in the present
article also named as local administration, local government or local administrative
bodies. The administration understood in a functional way occurred in all historical
forms of the state. It is worth to underline that not every organizing activity had
deserved to be called administration. It is noted in the literature that the administration of the full meaning will be the organizing activity of a state, which is realized
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with the help of a bureaucratic system1 including the extensive range of issues of
social importance and governed by the general rules of law.

The European traditions of the local self-government
The administration understood in a functional way can be fund in the ancient
states as well as in the Middle Ages. The origins of the modern administration can
be found in the absolute monarchy. A lot of institutions of the modern government
originate from the institution that developed in the era of absolutism. The issue of
local government has its own rich history that is reflected in the numerous research
works in this field. Overall, the self-government  is a self governing by a group of
people their business2 [trans.  E.S.]. This is the form of public participation in
the self-fulfillment the needs of the groups collective life3 [trans.  E.S.]. Within
the broad sense of the self-government there are distinguished varied forms of
government that are called: local self-government (local administration) and special
government as professional, economic, religious, etc. The local self-government is
an essential form of self-government institution.
A local self-government is the organization of the residents of a particular area
with their common issues and interests arising in the neighborhood. The main and
oldest unit of the local self-government is a commune (gmina). Looking at the
community as the institution of self-government, the beginnings of self-government
should be sought in ancient times. Roman government bill Codex Julia Muncipalis
became the prototype of the later local self-government4.
In the period of feudalism and limited monarchy there can be also seen some
signs of the existence of self-government. The medieval municipalities created
a kind of a state within a state. There were such municipalities also in Poland
where they governed social and economic life and created some local regulations.
These tasks, however, did not result from an existing law. They were created by the
realities of life. Rural municipalities operated independently only in certain Europe1 About the bureaucratic system see, for example E. Sokalska, Biurokratyczny model funkcjonowania nowoczesnej administracji w twórczoci Maksa Webera, [in:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymañski (eds.), Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, Opole 2010, p. 189198; idem, Access to
information of administrative officials in Max Webers perception of bureaucracy, vol. 1, Nov. 2008,
available at <www.http://uwm.edu.pl/lawreview>, p. 1835.
2 See, M. Stahl, E. Olejniczak-Sza³owska, Samorz¹d terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1994, p. 5.
3 J. Bardach, B. Lenodorski, M. Pietrzak, Historia pañstwa i prawa polskiego, Warszawa 1994,
p. 462.
4 J. Sobczak, Kszta³towanie siê instytucji samorz¹dowych w pañstwach europejskich, [in:] L.W. Zacher, P. Matusiak (eds.), Integracja Europy. (Elementy historii, problemy, przysz³oæ), Warszawa 1996,
p. 36. Starting from the genesis of the community professor J. Sobczak presents the issue of a so-called
social (community) theory of the local self-government and a state theory of the local self-government.

The concepts of the local self-government in Poland...

307

an countries. The situation depended on obtaining the freedom by peasants. This
process occurred in Switzerland and there are also the roots of rural self-government
community.
In the era of absolute monarchy, these traditional institutions of local municipal
and rural self-government started to be subordinated to and supervised by the state
bureaucratic apparatus that led to the far-reaching centralization of administration.
In the period of the enlightened absolutism the local communities were therefore
only the state administrative units. The independence of municipalities was not
guaranteed by the law and that was why it did not exist.
The French Revolution of 1789 indicated the new direction of changes. The
ideas of liberalism that were promoted that time assumed the reducing of the impact
of the administration and protection of the law against infringements of the bureaucratic apparatus. An individual then became a citizen and the subject of civil rights.
During this period it was formulated the legal-natural concept of the community that
was in opposition to the state government. According to it, the community as an
earlier product than a state is independent as with the natural right to self-government. Then, the concept of the self-government as a forth power gained some
supporters. The reflection of such theories has still got place in the legislation of
certain German-speaking countries, Belgium or England.
With the exception of England where the local authorities have always been
based on the self-government, in the XVIII-th century on the European continent the
dualism of local authorities took place. The public administration was exercised by the
government and self-government bodies. The communities due to the recognized natural rights obtained the organization with the elective communal officials. The executive and legislative were separated and they have their own tasks and the tasks commissioned by the government. These principles became the basis for the organization
of communities in the modern countries. Unfortunately, France of Napoleon evolved
towards the centralization and the abolition of local government by limiting the role of
communities only to the administrative divisions. However, after this period, the
French returned to the decentralized administration. The situation was different in
Prussia where despite the fact of the existence of the absolute monarchy elements,
some reforms implied by minister Heinrich Friedrich Karl von Stein led to the strengthening of the independence of communities, at first municipal and then rural5 .
Local self-government in the XIX-th century began to gain more importance not
only in the politics. German legal science began to use the term self-government
as the equivalent of the community organization, and gave it more content6. The
XIX-th century therefore brings a modern approach to self-government, the strengthening of local government institutions in continental Europe and the Anglo-Saxon
countries. In England there was created a monistic model of the local government.
5
6

Ibidem, p. 37.
See, T. Fuks, Samorz¹d. Rzeczywistoæ i oczekiwania, Warszawa 1981, p. 910.
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On the rest of the European continent there was dominating the dualistic model of
administration. According to this model there was a division of tasks between the
state government in the local areas and the local self-government. The basis for the
division of the tasks was the meaning and range of cases. Local self-government
bodies had the authority to settle the cases that were connected with local sphere of
life and central government authorities in local area were however able to supervise
the activities of local self-government. In the indicated above overview of local selfgovernment history as well as in the modern countries, there have been always some
clashes among the two systems of the internal governance of a state: centralization
and decentralization7.
In the first of these systems, the central authorities determined the directions of
public administration and instructed it on how to settle specific issues. The local
authorities were only technical local executors of decisions taken at the highest
level. The centrality of this type was a characteristic feature of the absolute monarchies of the XVIII-th century. Despite the introduction of the principle of separation
of powers, the symptoms of that centralistic behavior can be seen in the functioning
of the administrative apparatus of some countries in the XIX-th and XX-th centuries.
On the other hand, decentralization is a system where there are some separate local
centers that perform self-administration just beside the main center power. The
independence of these centers is guaranteed by legal standards.
One of the basic legal forms of decentralization of administration is the institution of self-government8. It is a form of rich traditions that had previously been
illustrated. The modern principles of local self-government were developed at the
time of the French Revolution and in the second half of the nineteenth century. The
democratization of political systems and the increase of the civil awareness encouraged the various forms of self-government including local government.
The issue of local self-government and its connections with central administration was from the beginning the point of discussion. The naturalistic theory, which
has been already mentioned, contrasted the local self-government with the state
administration as an institution completely independent from it9. This theory has
been reflected in the Belgian Constitution of 1831, in the determination of local
government as the fourth independent power besides the legislative, executive and
judicial. Proponents of this theory proved that the communities and municipalities
were the original products, even elder than a state. As an individual has the inherent
right to freedom, so the community should be independent and surrounded by security. The proponents of this theory tended to expand the scope of the own local tasks
7

J. Starociak, Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, p. 40.
Ibidem.
9 See, J. Panejko, Geneza i podstawy samorz¹du europejskiego, Pary¿ 1926, p. 130; T. Bigo,
Zwi¹zki publicznoprawne w wietle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, p. 152; J. Staryszak,
Prawo nadzoru nad administracj¹ samorz¹dow¹ w Polsce, Warszawa 1931, p. 24; J. Starociak, op. cit.,
p. 53.
8
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of the community, while the commissioned tasks were treated as a burden borne for
the good of the state.
However, on the basis of the state theory there were some intentions that tended
to associate the local self-government with the state administration10. According to
the proponents of this theory of self-government, there is the will of the government
and even the freedom of communities comes from the government. This power of
the state renounced the part of their responsibilities to the local government. The
highly disputed point of this theory were the boundaries of the autonomy of municipalities. Some argued that the local self-government should have a far-reaching
autonomy11, others that it should be almost completely subordinate to the state
administration12. The supporters of this theory recognized the need for supervision
over the self-government, but the scope of the audit and state interference was the
subject of numerous disputes. The question of  how far supervision should be to
not cross out the sense of appointing the local self-government?  was very important. These theoretical assumptions concerning local self-government did not take
place in their pure forms in the European countries. In practice, the structure of local
self-government, the supervision and the scope of tasks were the combination of
varied theoretical assumptions embodied in life.

The structure of the local administrative units on the terrain
of the former Congress Kingdom of Poland
At the time of regaining independence in 1918 and the formation of the states
borders on Polish lands there were existing in parallel several varied legal systems
left by the invaders. In the area of the Prussian occupation there was the legal system
of Prussia, in Galicja and Cieszyn Silesia  Austrian law, in the areas of Orava and
Spiss region  Hungarian law, in areas annexed by Russia and eastern borderlands
 Russian law. In the area of the former Congress Kingdom of Poland in the field of
civil law existed as a separate Polish-French legislation coming from the first half of
the XIX-th century. In addition, there were some regulations issued in the years of
World War I by the German and Austrian, and introduced by the pro-Polish authorities. So, in other words there were some differences not only among the partitions
but also within the one partition.
It should be noted that there were several systems of administrative law on the
Polish lands. The structure of the local administrative bodies was also shaped diffe10 A. Wereszczyñski, Wiadomoci o Polsce wspó³czesnej. Ustrój i administracja pañstwa polskiego, Lwów 1936, p. 232.
11 The theory that was improved by T. Bigo, op. cit., p. 150; J. Panejko, op. cit., p. 91;
M. Jaroszyñski, Samorz¹d terytorialny w Polsce. Stan obecny. Wnioski do reformy, Warszawa 1926, p. 1.
12 The theory of the subordination of self-government to the central administration was presented
by J. Staryszak, op.cit., p. 24.
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rently in the individual partition. The existing self-government system on the Polish
lands was also inherited from the occupying countries13. This diversity of various
legal and administrative regimes significantly disrupted the administration of the
entire area of a free state. The first plan was the desire of the authorities to speed up
the process of unification of the state at the political, legal and administrative levels.
The starting point there was adopted the principle of adapting the old partitioning
institutions to the new conditions. The difficulty of the situation in the initial period
was deepening by the lack of the single center of the central authorities14.
The intensive preparations for the convening of the Polish parliament started
with the regaining independence. The functioning of Sejm  Polish parliament was
closely associated with the concept of independence by all Poles. It was quickly
organized a new state apparatus. Parliamentary elections were held two months after
disarming the occupiers. In three months time the government started to function.
Despite the fact of occurring some difficulties and impossibility to hold the elections
in some administrative units due to extraordinary circumstances, Sejm Ustawodawczy (the main legislative body) started to work on the 10th of February. During the
meetings it was visible the diversity and variability of varied political groups within
the legislative body. None of the parliamentary representation and political parties
received within a few years a sustainable advantage and that fact unfortunately led
to the frequent changes of the cabinet15.
In the II Polish Peoples Republic the local self-government of the continental
type was implied. In 1918 there were three concepts of resolving the issue of territorial administration. The first was promoted by the right political wing and it suggested to relay the administration on a centralized system16. So, the local government,
as in France, would have been of the limited significance. The revolutionary left
wing voted for the need of the broad self-government but similar to the solutions of
Soviet Russia. Soviet delegate committees did not have tradition or widespread
public support in Poland17. Proponents of the third concept  the group of moderate
left wing and social compromise (PPS and peasant activists)  advocated the support
of territorial administration on a broad local self-government. This solution was
reflected in the later Polish legislation (The Constitution of 23 March 1921)18.
13 The differences of the legal solutions concerning local self-government in the partitions indicates J. Sobczak, Idea samorz¹dowa w polskiej myli politycznej XIX i pocz¹tku XX wieku, [in:]
B. Jastrzêbski (ed.), Edukacja samorz¹dowa, Olsztyn 1997, p. 4041.
14 A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa 1977, p. 3742.
15 M. Kallas, Historia ustroju pañstwa i prawa polskiego, Warszawa 1996, p. 306307.
16 Zob. J. Sobczak, Idea samorz¹dowa..., p. 4155.
17 B. Radlak, Wizja pañstwa socjalistycznego w dokumentach programowych polskiego ruchu
robotniczego, Z pola walki 1974, no. 2, p. 153165; F. Tych (ed.), Polskie programy socjalistyczne
18781918, Warszawa 1975, p. 34, 96, 117118, 133134, 342346.
18 A. £uczak, Samorz¹d terytorialny w programach i dzia³alnoci stronnictw ludowych 19181939,
Warszawa 1973, p. 5465; Program Zwi¹zku Ludowo-Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony przez Zjazd 8000 delegatów z ca³ej Polski w dniu 27 padziernika 1919 r. w Warszawie,
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Self-government in the Anglo-Saxon meaning (that consists in the fact that the
whole territorial administration was concentrated in the hands of independent bodies
elected by the local population creating the own rules within the framework of
existing laws with their own political rights) has not ever practically existed in
Poland. It was conditioned by the fact of adoption by the Polish state the institutions
from the period of the partitions, and the governments of the occupying states did
not depend on the exercising such entitlements by the Polish bodies.
So there was no doubt that the local government should have been involved in
the exercising of power. So the idea was to build self-government local bodies that,
which would not have been regarded as opposing to government authorities. Kazimierz Kumaniecki who lived in the atmosphere of those days noticed: [...] in the
own state, based on the principles of democratic ideas self-government should somehow root into the organization of the state authorities, to become one of its essential
elements, a balancing factor, connecting the government authority with the ruling in
the name of preservation and development of the state administration as a social
organization with the characteristics of the general, universal and compulsory19
[trans.  E.S.].
Due to the time of partitions, varied economic, social, cultural backgrounds and
separate administrative legislation there were problems handled by the central government. The knowledge of the facts and laws, even the best, was not able to
replace the knowledge of life, relationships and needs of the local population. It was
possible only under the direct administration, carried out by the local government.
Stanis³aw Grabski wrote: [...] based on my own experience I state firmly that
excessive centralization does not strengthen but weakens the creative activity of the
government. It helps only to maintain the passive obedience of the society  but by no
means makes and carries out the real improvements of socio  cultural life of the
nation and more effective international security interests of the state20 [trans.  E.S.].
In addition to the government administration represented by provincial governors and starosts (wojewodowie and starostowie), in Poland there begun to shape up
the outline of the local self-government with its provincial (wojewódzki), county
(powiatowy) and district (gminny) levels. This process ended in 1933 with the
adoption of Ustawa o czêciowej zmianie samoprz¹du terytorialnego (law on the
partial change of the local self-government system) called also the uniting act
(ustawa scaleniowa)21.
[in:] A. £uczak, J.R. Szaflik (eds.), Druga Rzeczpospolita. Wybór dokumentów, Warszawa 1988, p. 53;
Zarz¹d zewnêtrzny pañstwa musi byæ zdecentralizowany i przeniesiony na cia³a samorz¹dowe. Program PSL Piast z 1919 r., [in:] Materia³y ród³owe do historii polskiego ruchu ludowego, Warszawa
1967, vol. II, p. 27.
19 K. Kumaniecki, Ustrój pañstwowych w³adz administracyjnych na ziemiach Polski, Kraków
1921, p. 138.
20 S. Grabski, Myli o dziejowej drodze Polski, Glasgow 1944, p. 49.
21 Ustawa z 23 marca 1933 r. o czêciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialnego (Dz.U. RP
nr 35, poz. 294).
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As it was previously noted, the post-independence local government legislation
based on legal provisions established by the governments of partitioners, the former
Congress Kingdom of Poland in the matters of local government regulations that
was in force from 186422, as amended, supplemented by the Decree of 27 November 1918 on the establishment of district councils23.
The smallest administrative unit in rural relations was the gromada which included the peasants-owners of the land located within the gromada district. Gromada
had their bodies  zebranie gromadzkie (the meeting of gromada district) and so³tys
(village leder). Gromada district consisted of all adults living in their own farmsteads. It was the authority that was enacting the law and controlling the gromada. The
executive body of gromada was so³tys, who also served as the wójts (borough
leaders) assistant in managing the affairs of the district and police matters24.
The rural district was cumulative. The rural district authorities were: a district
assembly, a borough leader and a district council. A district assembly was a legislative and controlling body. The right to be elected obtained men and women who were
over 21 years old and have been residing at least six months in the district25.
A borough leader was obliged to convene a district assembly if necessary at least
four times a year on the specified dates. For legitimacy of assembly resolutions it
was required the presence of at least half of the people having the right to vote at the
meeting.
A district council was an executive and managing body. It consisted of a borough leader and 12 members elected by the district assembly for three years time. The
scope of activities of a district council included preparing proposals and budgets for
a district assembly and overseeing the implementation of its resolutions, managing
the property and funds belonging to a district, the supervision of municipal institutions and establishments, the control and disposal of the district officials and the
control of the borough leaders activity26. At least once a year, the council was
required to report to the district assembly.
A borough leader was the chairman of the local council and he was also the
governments representative. He had an obligation to publish laws and government
22

Ustawa z 2 marca 1864 r. o urz¹dzeniu gmin wiejskich, Dziennik Praw Królestwa Polskiego
(cit later Dz. Pr. KP), vol. 62, p. 37.
23 Dekret z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze by³ego Królestwa Polskiego, Dziennik Praw Pañstwa Polskiego (cit later Dz. Pr. PP) nr 18, poz. 8, art. 12; and executory
provisions enacted by MSW on the 5-th of Dec. 1918; On the Eastern part of the country the sphere of
the district self-government was regulated by rozporz¹dzenie Komisarza Generalnego z 26 wrzenia
1919 r., Dziennik Urzêdowy Zarz¹du Cywilnego Ziem Wschodnich (cit later Dz. Urz. Zarz. Cyw.
Z. Wsch.) nr 21, poz. 215.
24 B. Wasiutyñski, Ustrój w³adz administracyjnych, pañstwowych i samorz¹dowych, [in:] A. Peretiatkowicz (ed.), Encyklopedia prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce, Poznañ 1925, p. 1, z. 2, p. 77.
25 Dekret z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze by³ego Królestwa Polskiego (Dz. Pr. PP nr 18, poz. 8, art. 12.
26 Ibidem, art. 36.
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regulations; he was a police authority in the field of public safety. He was also
obliged to perform any commands of the starost, the county department, the government and higher authorities27. The supervision of government was exercised in the
first instance by the county department and in the second and last instance by the
provincial governor. The competence of a provincional governor included approving
certain resolutions of gromada and district meetings, exercising the disciplinary
authority over borough leaders and village leaders and solving the district council.
The municipal self-government (which actually under Russian rule since the
outbreak of the January Uprising did not work) in the former Congress Kingdom of
Poland28 was organized a few months after regaining independence, the Head of
State Decree of 13 December 1918 on elections to municipal councils in the former
Congress Kingdom of Poland and the Decree of 4 lutego1919 on the municipal
government29. According to these acts a self-governing municipality was a territorial unit and a public-legal person30. The decree introduced the concept of members
of the community who were Polish citizens residing within the municipality for at
least six months and being over 21 years old31. Members of the community had the
right to participate in municipal elections32. There were also persons deprived of
suffrage: of guardianship, deprived of or limited rights under a court order, holding
houses of debauchery33. The eligibility to stand for election had those of the voters
who were over 25 years old and were able to read and write in Polish. The members
of the town council were not able to be persons who: town and state officials,
supervising the activities of the municipality and police officers34.
The tasks of the municipality were divided into own tasks and commissioned
tasks (poruczone)35. The range of municipalities activities covered all the matters
concerned the material well-being, spiritual development and the health of their
residents and, in particular, the cases of the management of the roads and public
transport, public order and safety, public utilities (water, sewer), public health and
education. The commissioned scope of tasks defined was defined by the laws and
regulations of state and government contracts with the municipality36.
27

Ibidem, art. 8.
Dz. Pr. PP z 1918 r., nr 20, poz. 58.
29 Dz. Pr. PP z 1919 r., nr 13, poz. 140; On the east lands there was introduced tymczasowa
ustawa miejska enacted by Komisarz Generalny Ziem Wschodnich on the 27-th of June 1919 (Dz. Urz.
Zarz. Cyw. Z. Wsch. nr 7, poz. 46); and ordynacja wyborcza do tymczasowych rad miejskich z 25
czerwca 1919 r. (Dz. Urz. Zarz. Cyw. Z. Wsch. nr 17, poz. 44).
30 Ibidem, art. 2.
31 Art. 5 dekretu Naczelnika Pañstwa z dnia 13 grudnia 1918 r. o wyborach do rad miejskich na
terenie by³ego Królestwa Polskiego (Dz. Pr. PP nr 20, poz. 58).
32 Ibidem, art. 2.
33 Ibidem, art. 3.
34 Ibidem, art. 45.
35 Art. 9 dekretu z 4 lutego 1919 r. o samorz¹dzie miejskim (Dz. Pr. PP nr 13, poz. 140).
36 Ibidem, art. 10, 11.
28
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The bodies of the municipality were the town council and the magistrate. The
city council composed of councilors and members of the municipality elected for
three years. It was the voting and controlling body. Its competence included: establishing rules for the magistrate and how to use the assets of the municipality, adopting
the annual budget and the fees and taxes belonged to the municipality, as well as
controlling the activities of municipal administration37.
The executive body of a municipality was a magistrate consisting of a president,
vice presidents and jurors in Warsaw, £ód and Lublin, and in the other towns it
consisted of a mayor, his deputy and jurors. Its competences included: implementing
the resolutions of the town or city council, municipal assets management, conducting urban enterprises and supervision, management of revenues and expenditures of
the municipality, the municipal council submission of reports and performance of
the commissioned tasks (by the state and imposed by law). The magistrate was
collegial authority. A mayor (president) was the head of the municipality and its
representative. In the urgent cases he could have fixed all the steps himself, but at
the next meeting they had to be approved by the magistrate38.
The supervision of the towns that were not separated from the counties was
exercised by the county departments and the Minister of Internal Affairs. The supervision of towns that were separated from the counties belonged to the Minister of
Internal Affairs. The supervisory authority had the right to terminate the town council, to approve certain resolutions by the board, to revoke, suspend or repeal the
provisions of the town authorities if contradicted existing laws and to refer the
members of the municipal office39.
The county self-government in the former Congress Kingdom of Poland was
based on the Decree of the Head of State on a temporary electoral district on the
4-th of February 191940, and the decree of the interim electoral district to the
assemblies of 5-th December 191841. According to these acts, each administrative
district was the unit of local self-government, and in other words the county selfgovernmental union. The towns with more than 25 thousand inhabitants were separated from the county self-government district. Separation of the smaller town required a special legislative act. The separated towns had functions as the county
self-government. The decree defined the scope of action of the county on its own
and commissioned. The own taskas included economic ineterests, health and cultural
activities. The decree named for example: the protection and development of agricul37

Ibidem, art. 13, 20, 21.
Ibidem, art. 40, 47, 50.
39 Ibidem, art. 63, 6670.
40 Dekret Naczelnika Pañstwa o tymczasowej ordynacji powiatowej z dnia 4 lutego 1919 r.
(Dz. Pr. PP nr 13, poz. 141).
41 Dekret o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych z dnia 5 grudnia 1918 r.
(Dz. Pr. PP nr 19, poz. 51). On the east lands the county self-government was organized by Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 1922 r. (Dz. U. RP nr 722, poz. 651 i 652).
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ture, industry and trade, construction and maintenance of roads, health and the issues
of education42.
The bodies of the county self-government were: county assembly, county department and starost (district governor)43. The provisional electoral memorandum
stated that the council was composed of delegates of municipalities and districts
(two from each district). In the rural districts the members of the county council
were chosen by the district council, in the towns  the members of the town councils
and magistrate during the shared meeting44. The right to be elected had the members
of councils in rural and urban areas who were able to read and write in Polish.
The county assembly was a body representing local self-government, enacting
law and controlling. Its competence was: approving the budget of the district and the
calculation of the annual borrowing, taxes, selecting faculty members of the district
and solving the cases passed by the Parliament and special laws45.
The governing body was a county department consisting of 6 members under
the leadership of the chairman or his deputy. The powers of the department included: the preparation of cases under deliberation assembly, to determine ways to
accomplish the assembly resolutions, performing commissioned by the state and law
tasks. It held also the disciplinary authority over the employees of the county. The
chairman of the county assembly was a starost. His duty was to prepare proposals to
the county department, to lead the meeting of the assembly, to take care of current
affairs and to execute resolutions. The supervision over the activities of the county
self-governmental unions was held by the Minister of Internal Affairs46.
On the lands of the former Russian partition it was not created the provincial
self-government during the interwar period. Its surrogate were provincial councils
were established next to the provincional governors on the 2-nd of August 1919.
They included the representatives of government offices, delegates from the county
and district assemblies. The tasks of the provincial councils were limited to issuing
opinions in these cases that were presented by the provincional governors47.
In the II Polish Peoples Republic the provincial self-government was a quite
unique institution. It functioned properly in the former Prussian partition which was
related to the activities in these areas the earlier Prussian provincial self-government.
There was not appointed such self-government in Galicja. There did not work even
42 Art. 1, 3, 57 dekretu Naczelnika Pañstwa z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej (Dz. Pr. PP nr 13, poz.141).
43 Ibidem, art.10.
44 Art. 1, 3 dekretu z 5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych (Dz. Pr. PP nr 19, poz. 51).
45 Art. 16, 17 dekretu Naczelnika Pañstwa z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej
(Dz. Pr. PP nr 13, poz. 141).
46 Ibidem, art. 3637, 4041.
47 On organization of the provincial self-government see S. Gajewski, K.M. Nawacka, Historia
ustroju Polski 9661989, Olsztyn 2002, p. 134; see also R. Szwed, Samorz¹dowa Rzeczpospolita,
Czêstochowa 2000, p. 1213.
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the provincial councils. Probable, the situation was caused by the ethnic structure.
There were some worries about the eastern areas of the Polish state, especially the
growing importance in the field of administration of non-Polish nationalities, mostly
Ukrainians.
The main act in the sphere of organization of local self-government was the
Polish Constitution of the 17-th March 192148. The issue of self-government was
introduced in some articles, giving the local self-government the rank of an essential
characteristic of the state. The Constitution recognized that the system of the Republic was based on the principle of broad self-government, which was combined with
the legislative powers, and therefore a certain degree of autonomy, especially in the
field of public administration, culture and holding to the fact that the detailed scope
of these powers were to determine the additional bills49. There was also predicted
that the local government had to act in the provinces, counties and districts, and
local governments could have formed some associations.
The Constitution defined the base of the system of local self-government and it
granted some entitlements to the councils that were elected, and executive tasks in
the provinces and districts bodies, composed of members elected by the council, but
operating under the leadership of representatives of the state administrative authorities. This act introduced so-called fusion of two types of public administration and
local self-government. It guaranteed the division of income of the state and local
government, and the supervision of local self-government by the higher level, possibly also by the administrative courts, and only exceptionally in respect of the approval of the decision defined by legislation  by the ministry50. The sources of finance
of the local government were to indicate by the separate bills51.
The art. 109 of the Constitution also concerned the local self-government. According to its content, the separate civil laws were intended to ensure national
minorities the full and free development of their ethnic characteristics, using the
compounds of minority within the local government. The autonomous powers of
self-government were to serve also as the solutions to the issue of minorities, representing about 30% of the citizens of the Republic.
It is worth to emphasize that acts and laws concerning the local self-government
were very vague and they referred in detailed matters detailed to the separate laws
that were planned to adopt later, although they did not specify the time and manner
of their adoption. They could have been interpreted differently, and this interpretation was largely of political coloration. Linking the issue of national minorities with
48 Dz. U. RP 1921, nr 44, poz. 267; about the constitution see more A. Ajnenkiel, Konstytucje
Polski w rozwoju dziejowym, Warszawa 2001, p. 156180.
49 Dz. U. RP 1921, nr 44, poz. 267, art. 3, 65.
50 Ibidem, art. 67, 69, 70.
51 The self-government from the point of view of the constitution, see Samorz¹d Miejski V
1926, (no number), p. 287306.

The concepts of the local self-government in Poland...

317

the local government was an additional hindrance to the development of the higher
local self-government, especially provincial. The example of the difficulties encountered trying to implement the provisions of the Constitution concerning local government was the fate of the draft legislation concerning local government that had
developed in the twenties.
In a short time the municipal department of the Interior Ministry attempted to
modify the whole system of the local self-government. In 1923 it was appointed the
Administration Reform Commission, which adopted a number of theses concerning
local government, including the guidelines of the draft law on regional self-government, as well as the framework of bills of county government and the organization
of rural and urban distractive units. In relation to the provincial self-government, the
commission proposed to grant the provincial assemblies the legislative powers in the
cases of choosing the model of the organization of the county self-government. It
was also proposed the dissemination of the Prussian model of professional members
of the executive, appointed for a double term52.
In 1924 the Polish government adopted and brought to the parliament the package of self-government laws: the law on the district self-government (rural and
municipal), the law on electoral systems for the self-government bodies, the law on
municipal and county associations. In the package of these projects there was not
a draft law on the provincial self-government which resulted from the problems with
nationalities. The problem of provincial self-government was linked with the issue
of the extension of the powers of the Ukrainian population in the south- eastern
regions. In addition, on the 26-th of September 1922 the Parliament had already
passed the law already on the principles of universal provincial government, in
particular, for the provinces of Lvov, Tarnopol and Stanislavov53. It was, however,
only the framework and it required more details through the further legislation.
Characteristic for municipal bills of 1924 it was a long, six-year term of the office
and executive bodies of. Professional members of the magistrate were to be appointed for a double term.
During the works on the package of self-government laws there were revealed
some significant differences in the views concerning the matter. Consequently, there
was an impasse in the work that caused the exclusion of the projects from the
agenda. After 1926, despite the attempts to re-introduce the self-government bills on
the agenda of the Parliament, the government was reluctant to the development of
the local self-government and all the projects were withdrawn from the Sejm. The
later attempts to resume the debate on the drafts raised with some amendments had
also failed.

52

p. 39.

53

H. Izdebski, Samorz¹d terytorialny w II Rzeczypospolitej, Samorz¹d Terytorialny 1991, nr 5,
Dz. U. RP 1922, nr 90, poz. 829.
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The regulation of the President of the Republic of Poland of the 19-th of
January 1928 brought the changes in the functioning of the local self-government54.
It introduced some self-government institutions at the level of province with the
limited range of self-government  provincial councils and departments. The exceptions were pomorskie and poznañskie provinces, where the provincial self-government was created and there were maintaining the regional parliaments. Provincial
councils were to be composed of members elected by the county and city councils55.
At the level of the province there were introduced some municipal institutions
with a limited range of self-government  provincial councils and departments. The
exceptions were pomorskie and poznañskie where the provincial self-government
and regional parliaments were maintained. The provincial councils were to be composed of the members elected by the county and city councils56.
The provincial department consisted of the provincial governor, two other provincial officials and three members elected by the provincial council. It had an
advisory role in matters that were passed to its opinion by the provincial governor. It
worked with an advisory voice in such matters as the approval of the resolutions of
local authorities, appeals from the judgments and orders of the local trade bodies
and the supervision of the local government57.

Conclusions
In 1918 after the period of partitions the Polish country underwent a very
difficult and tough period of the organization of central and local administrative
bodies. Despite the fact of the tradition in the sphere of the local self-government,
a few varied solutions were taken into account. The Polish state formed its borders
and built the parliamentary democracy. There were enacted some laws that organized the local self-government in some manner. The regulation of 1928, as well as
the earlier acts, was not been able to organize and unify the various local government systems on the lands of the old partitions. The practice of local elections that
took place throughout the country with big problems, pointed how this unification
was necessary. It was resolved on the 23-rd of March 1933, with the adoption of
Ustawa o czêciowej zmianie samoprz¹du terytorialnego (law on the partial change
of the local self-government system) called also the uniting act (ustawa scaleniowa)58. In the early thirties on a larger there were some preparations to the reform of
54 Rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia³ania
w³adz administracji ogólnej (Dz. U. RP nr 11, poz. 86).
55 Ibidem, art. 42.
56 Ibidem.
57 Ibidem, art. 48.
58 More about that act, see Sokalska E., Organy samorz¹dowe miast niewydzielonych w wietle
ustawy scaleniowej z 23 marca 1933 r., Studia Prawnoustrojowe 2004, z. 3, p. 151160.
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the administrative division of the country. The government declared a desire to
defense of self-government. This was the result of the recognition of the unity of the
public administration and the assumption that the self-government is the part of the
state apparatus59.
In practice, the act was called the uniting because it joined together the mosaic
of the varied forms of self-government in the various areas of Poland. As the name
suggests the law has been codified only in some parts. Too huge differences in legal
practice and actual condition that were left in each of the district were remains of the
time of partitioning. The process of removing them required a lot of time. It can be said
that the local government act only solved the most important issues. The act introduced
a uniform terminology, harmonized the term of office of the administrative bodies
and the rules of their choice and unified composition of legislative bodies. It was
a very important step towards the unification of local self-government organization.

Streszczenie
Koncepcja samorz¹du terytorialnego w Polsce w pierwszych latach
po odzyskaniu niepodleg³oci
S³owa kluczowe: samorz¹d, administracja, ustrój, gmina, województwo, powiat.

Problematyka samorz¹du terytorialnego ma swoj¹ bogat¹ historiê, co odzwierciedlaj¹ liczne prace badawcze w tym zakresie. W momencie odzyskania niepodleg³oci w 1918 r. oraz kszta³towania siê granic pañstwa na ziemiach Polski obowi¹zywa³o równolegle kilka ró¿nych systemów prawnych pozostawionych przez
zaborców. Owa mozaika ró¿norodnych ustrojów prawno  administracyjnych, jako
pozosta³oæ okresu zaborów, znacznie utrudnia³a administrowanie ca³ym obszarem
wolnego pañstwa. Na pierwszy plan wysunê³o siê d¹¿enie w³adz do przypieszenia
procesu unifikacji pañstwa na p³aszczynie stosunków politycznych, prawnych
i administracyjnych. Za punkt wyjcia przyjêto zasadê przystosowania dawnych zaborczych instytucji do nowych warunków, choæ istnia³o kilka odmiennych koncepcji
dotycz¹cych organizacji oraz funkcjonowania administracji samorz¹dowej.
W II Rzeczypospolitej wprowadzono samorz¹d terytorialny typu kontynentalnego. Ju¿ w 1918 r. wyst¹pi³y trzy koncepcje rozwi¹zania kwestii administracji terytorialnej. Rzecznicy jednej z koncepcji zalecali oparcie administracji terytorialnej na
szerokim samorz¹dzie terytorialnym. To w³anie rozwi¹zanie znalaz³o odbicie w póniejszym polskim ustawodawstwie. G³ównym aktem w sferze organizacji samorz¹du
terytorialnego by³a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., która
nada³a samorz¹dowi terytorialnemu rangê zasadniczej cechy ustrojowej pañstwa.
59

H. Izdebski, op. cit., p. 46.
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Podczas prac sejmowych nad pakietem ustaw samorz¹dowych ujawni³y siê
znaczne ró¿nice pogl¹dów w ich materii, a w rezultacie w pracach nast¹pi³ impas.
Po roku 1926, mimo prób ponownego wprowadzenia projektów ustaw samorz¹dowych do porz¹dku dziennego obrad Sejmu, rz¹d niechêtny rozwojowi instytucji
samorz¹dowych, wycofa³ wszystkie projekty z Sejmu. Nie powiod³y siê te¿ póniejsze próby wznowienia debaty nad projektami wniesionymi na nowo z pewnymi
poprawkami. Zmiany w funkcjonowaniu samorz¹du terytorialnego przynios³o dopiero rozporz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie
dzia³ania w³adz administracji ogólnej. Rozporz¹dzenie to, jak te¿ wczeniejsze akty
prawne, nie zdo³a³y uporz¹dkowaæ i ujednoliciæ ustroju samorz¹dowego ró¿nego na
ziemiach dawnych zaborów. Praktyka wyborów samorz¹dowych, które przebiega³y
na terenie ca³ego kraju z du¿ymi problemami, wskazywa³a, jak bardzo ujednolicenie
to by³o konieczne. Nast¹pi³o ono dopiero 23 marca 1933, kiedy uchwalona zosta³a
ustawa o czêciowej zmianie ustroju samorz¹du terytorialnego, nazywana powszechnie ustaw¹ scaleniow¹. Na pocz¹tku lat trzydziestych zajêto siê te¿ na
wiêksz¹ skalê spraw¹ reformy podzia³u administracyjnego kraju.
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Powrót do tradycji chrzecijañskiej gwarancj¹
nienaruszalnoci godnoci cz³owieka
W ¿yciu wspó³czesnych spo³eczeñstw obserwujemy coraz czêciej zjawisko
odbierania cz³owiekowi podstawowych praw zabezpieczaj¹cych pe³niê jego rozwoju1. Cz³owiek sprowadzany jest do roli przedmiotu lub ród³a zysku. Zabijanie
niewinnych, aborcja, eutanazja, antykoncepcja, techniki sztucznej reprodukcji, eksperymenty dokonywane na embrionach uznawane s¹ za prawa, za czyny jednomylnie uwa¿ane niegdy za przestêpcze i w powszechnym odczuciu moralnym
niedopuszczalne zyskuj¹ stopniowo spo³eczn¹ aprobatê2.
Termin godnoæ (z ³ac. dignitas) odzwierciedla w swoim podstawowym znaczeniu powszechne przekonanie o szczególnym statusie istot ludzkich w odniesieniu
do wszystkich innych stworzeñ3. W rozwa¿aniach terminologicznych literatura pos³uguje siê nastêpuj¹cymi pojêciami: godnoæ cz³owieka, godnoæ ludzka, godnoæ osoby ludzkiej. Wystêpuj¹ ró¿ne koncepcje godnoci ludzkiej. Ogólnie rzecz
ujmuj¹c, mo¿na sprowadziæ je do czterech: teologicznych, filozoficznych, prawniczych, socjologiczno-psychologicznych.
Idea ludzkiej godnoci jest nierozdzielnie zwi¹zana z koncepcj¹ osoby ludzkiej4. Szczególn¹ godnoæ nadaje cz³owiekowi fakt stworzenia go na obraz i podo1

Warto w tym miejscu wymieniæ chocia¿by Koreê Pó³nocn¹, Chiny czy niektóre pañstwa afrykañskie. W krajach tych w³adza pozbawia obywateli wszelkich praw, kontroluje ich ¿ycie, odmawia
posiadania wolnoci s³owa. Za niepos³uszeñstwo obywatele karani s¹ nawet mierci¹.
2 Jan Pawe³ II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrzecijañskiej
w wiecie wspó³czesnym, 22.11.1981, AAS 74 (1982) 81191. Por. R. Zenderowski, Europa ja wynik
ewangelizacji i wytrwa³ego pielgrzymowania, [w:] S. Sowiñski, R. Zenderowski, Europa drog¹ Kocio³a. Jan Pawe³ II o Europie i europejskoci, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 2002/03, s. 712.
3 J. Nagórny, K. Je¿yna (red.), Jan Pawe³ II. Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005,
s. 217220. Pojêcia godnoæ u¿ywa siê tak¿e w odniesieniu do sprawowanego urzêdu czy funkcji, np.
godnoæ prezydencka.
4 Por. A. Läpple, W krêgu Katechizmu Kocio³a Katolickiego, Wroc³aw 1999, s. 313319;
M. Sadowski, Godnoæ cz³owieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu spo³ecznym (19782005),
Wroc³aw 2010.
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bieñstwo Bo¿e5. Godnoæ jest wartoci¹ wrodzon¹, niezbywaln¹, absolutn¹; jest
ród³em wszystkich praw cz³owieka (osobistych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych). Godnoci¹ cz³owieka i prawami cz³owieka zajmuje siê nie
tylko filozofia prawa, ale tak¿e m.in. antropologia filozoficzna i teologiczna, filozofia kultury, etyka, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia czy nauka o stosunkach miêdzynarodowych. Osoba ludzka by³a istotnym elementem doktryny Soboru
Watykañskiego II (19621965)6. Podstaw¹ wszystkich praw cz³owieka jest wrodzona
godnoæ osoby ludzkiej, za podstaw¹ praw narodów s¹ prawa cz³owieka7.
Po Soborze Watykañskim II prawa cz³owieka sta³y siê przedmiotem nauczania
wszystkich papie¿y. Osoba ludzka i jej wyj¹tkowy status moralny by³ szczególnym
przedmiotem rozwa¿añ Ojca wiêtego Jana Paw³a II, który okrela³ osobê ludzk¹
jako wartoæ sam¹ w sobie, wartoæ tak cenn¹, i¿ nigdy i nikomu nie wolno u¿ywaæ
jej jako rodka do celu8. Ta wyj¹tkowa wartoæ zobowi¹zuje do odpowiedniego
traktowania ka¿dej osoby ludzkiej. Wszyscy ludzie s¹ obdarzeni tak¹ sam¹ godnoci¹, niezale¿nie od stanu zdrowia czy zdolnoci umys³owych. Cz³owiek winien
stanowiæ centrum ka¿dego systemu prawnego. Warunkiem poprawnych rozstrzygniêæ problemów spo³ecznych i prawnych, które dotycz¹ osób ludzkich, bêdzie
uznanie integralnej wizji cz³owieka. Winna ona uznawaæ transcendentn¹ wartoæ
cz³owieka oraz jego duchowy wymiar9. W aspekcie naturalnym godnoæ wyra¿a
zdolnoæ cz³owieka do wolnego i wiadomego dzia³ania, do rozwoju moralnego
i intelektualnego. Okrutne dowiadczenia II wojny wiatowej sprawi³y, ¿e szukano
wartoci, która by³aby gwarantem przysz³ego wiatowego pokoju10. T¹ wartoci¹
5

Rdz 1, 26; Ps 8, 5-7. Pismo wiêto Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków
oryginalnych, wyd. 5, Poznañ 2000.
6 Sobór Watykañski II, Konstytucja duszpasterska o Kociele w wiecie wspó³czesnym Gaudium et
spes, [w:] Sobór Watykañski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznañ 1967, nr 1222 (dalej: GS).
7 S. Jasionek, Prawa cz³owieka, Kraków 2004, s. 1727; K. Majdañski, Materia³y duszpasterskie
w zakresie zagadnienia obrony ¿ycia nienarodzonych, W³oc³awek 1956, s. 57; J. Mazurkiewicz, Cywilnoprawna ochrona dziecka poczêtego, [w:] J. Ga³kowski, J. Gula (red.), W imieniu dziecka poczêtego, Rzym  Lublin 1988, s. 8397; J. Piegsa, Cz³owiek  istota moralna. Prawda i wiernoæ. Godnoæ
¿ycia ludzkiego. Prawo do ¿ycia i ochrona ¿ycia. P³ciowoæ jako dar i zadanie, t. 3, Opole 2000,
s. 126128; K. Stryjewski, Szacunek dla cz³owieka nie narodzonego w wietle nauczania Papie¿a Jana
Paw³a II, Olsztyn 1994, s. 2629; T. Styczeñ, Dlaczego obrona ¿ycia nie narodzonego?, [w:] J. Gula,
T. Styczeñ, W obronie cz³owieka nie narodzonego. Teksty konferencji wyg³oszonych w Radiu Watykañskim we wrzeniu 1985 roku, Rzym 1986, s. 511; R. Sztychmiler, Aspekty prawne rodzenia dzieci
w rodzinie w wietle dokumentów roboczych Soboru Watykañskiego II, Studia Warmiñskie 1994,
nr 31, s. 113131; A. Szymaniak, Podstawowe prawa jednostki i mechanizmy ich obrony, [w:] L. Koba,
W. Wac³awczyk (red.), Prawa cz³owieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa 2009, s. 167178;
S. Wyszyñski, W obronie ¿ycie nienarodzonych, Warszawa 1990.
8 Jan Pawe³ II, Evangelium vitae. Encyklika o wartoci i nienaruszalnoci ¿ycia ludzkiego,
25.03.1995, nr 2.
9 Por. F.J. Mazurek, Godnoæ osoby ludzkiej podstaw¹ praw cz³owieka, Lublin 2001.
10 B. Sitek, Nowy program Unii Europejskiej prawa podstawowe i obywatelstwo a rodzina, [w:]
Matrimonium spes mundi. Ma³¿eñstwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i miêdzynarodowym.
Ksiêga pami¹tkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Olsztyn 2008, s. 473.
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okaza³a siê godnoæ ka¿dego cz³owieka jako osoby i w efekcie sta³a siê podstaw¹
Powszechnej Deklaracji Prawa Cz³owieka z 1948 r.11 Tak¿e Konstytucja RP z 1997 r.12
opiera siê na tej wartoci podstawowej. Godnoæ cz³owieka jawi siê zatem jako
jedna z najwa¿niejszych wartoci podstawowych, bez uznania których ¿adne spo³eczeñstwo nie mo¿e istnieæ13.
Z punktu widzenia etyki chrzecijañskiej prawa cz³owieka to prawa fundamentalne. S¹ one cz³owiekowi dane wraz z cz³owieczeñstwem. Posiadaj¹ charakter uniwersalny, czyli wystêpuj¹ równie¿ tam, gdzie miejscowy system prawny odmawia
ich uznania14. Prawa cz³owieka zwi¹zane s¹ z cz³owieczeñstwem i wobec pozosta³ych rodzajów praw stanowionych maj¹ charakter nadrzêdny. Z tych praw wynika
moralne i prawne zobowi¹zanie do bezwzglêdnego poszanowania ka¿dego cz³owieka przez ka¿dego cz³owieka, grupy spo³eczne i sprawuj¹cych w³adzê15.
Ide¹ przewodni¹ w ca³ej chrzecijañskiej koncepcji cz³owieka wci¹¿ jest powracaj¹ca prawda o godnoci ludzkiej. Godnoæ cz³owieka powinno siê ujmowaæ integralnie  nie tylko uwzglêdniaæ poszczególne jego wymiary, ale tak¿e mieæ wiadomoæ, ¿e tworz¹ one pewn¹ ca³oæ. O godnoci wiadczy zw³aszcza Pismo wiête,
wskazuj¹c na fakt stworzenia cz³owieka przez Boga. Cz³owiek przez Stwórcê ustanowiony zosta³ panem ca³ej ziemi16. O godnoci cz³owieka wiadczy jego natura,
ludzki rozum. Nie sposób nie zauwa¿yæ tak¿e godnoci sumienia ludzkiego. Dziêki
sumieniu cz³owiek odkrywa prawo, któremu winien byæ pos³uszny17. Godnoæ cz³owieka wymaga, aby dzia³a³ on ze wiadomego i wolnego wyboru, a nie pod wp³ywem instynktu czy zewnêtrznego przymusu18. Wiara chrzecijañska daje cz³owiekowi odpowied na drêcz¹ce go pytanie o przysz³y los19.
Akcentowanie godnoci osoby ludzkiej w ¿yciu spo³ecznym jest jedn¹ z g³ównych cech chrzecijañstwa20. wiadomoæ w³asnej godnoci rodzi zobowi¹zania
11 Powszechna Deklaracja Praw Cz³owieka, 10.12.1948, [w:] Prawa cz³owieka. Wybór dokumentów miêdzynarodowych, opracowanie i przek³ad B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruñ 1999,
s. 1120, zw³aszcza preambu³a.
12 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z pón. zm.),
preambu³a i art. 30.
13 K. Glombik, Prawa cz³owieka w nauczaniu Kocio³a katolickiego. Próba syntezy w 60. rocznicê uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Teologia i Moralnoæ 2010, t. 7, s. 117140;
A. Kaltbach, Godnoæ cz³owieka etycznym minimum prawdziwej demokracji, [w:] P. Morciniec (red.),
Haurietis de fontibus. Spo³eczno-etyczne kwestie wczoraj i dzi. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana ks.
doktorowi Piotrowi Kosmolowi, wyk³adowcy Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, z okazji
40-lecia pracy dydaktycznej, Opole 2005, s. 303313; E. Sztafrowski, Koció³ a prawa cz³owieka,
Roczniki Nauk Prawnych 19911992, t. 12, s. 7797.
14 T. Jasudowicz, Ochrona praw cz³owieka w nauczaniu Jana Paw³a II, [w:] R. Sztychmiler (red.),
Jan Pawe³ II prawodawca i s³uga prawa Bo¿ego, Olsztyn 2006, s. 91102.
15 K. Glombik, op. cit., s. 117140.
16 Rdz 1, 26; Mdr 2, 23; Ps 8, 5-7. Zob. J. Mazur, Katolicka nauka spo³eczna, Kraków 1992, s. 6466.
17 Ibidem, s. 65.
18 GS, nr 17.
19 J. Mazur, op. cit., s. 65.
20 T. Borutka, Spo³eczne nauczanie Kocio³a. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004, s. 101105.
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i nak³ada obowi¹zki wzglêdem innych21. Ka¿dy jest bowiem zobowi¹zany do respektowania godnoci innych i zarazem uprawniony do tego, by jego godnoæ by³a
przez wszystkich uznawana. Ludzi nale¿y uszanowaæ bez wyj¹tku, gdy¿ prawda
o wielkiej godnoci cz³owieka nie pozwala na poni¿anie, traktowanie jako rodka do
osi¹gniêcia w³asnych celów22. Ka¿dy cz³owiek ma prawo oczekiwaæ, ¿e spo³eczeñstwo pozwoli mu wieæ ¿ycie odpowiednie do tej godnoci23. W ró¿ny sposób
mo¿na godziæ w godnoæ cz³owieka: zniewa¿aæ obel¿ywymi s³owami, okazywaæ
lekcewa¿enie, pogardê i szyderstwo. Cz³owiek ma naturalne prawo do tego, aby inni
dobrze o nim mówili. Nie nale¿y do nikogo podchodziæ z uprzedzeniem, z góry
zak³adaj¹c, ¿e jest on z³y24. Ze wzglêdu na swoj¹ godnoæ cz³owiek powinien byæ
zawsze wartoci¹ pierwsz¹ i podstawow¹ w ca³ym systemie wspó³czesnej cywilizacji. Cz³owiek ma byæ celem  nigdy rodkiem; podmiotem  nigdy przedmiotem25.
Szacunek dla cz³owieka winien stanowiæ podstawowe kryterium rozstrzygania
wszelkiego rodzaju problemów26.
¯yjemy w czasach ogromnego zbli¿enia, za wymiana miêdzynarodowa powoli
zaciera ró¿nice pomiêdzy narodami27. Warunkiem koniecznym do tego, by systemy
prawne mog³y sprzyjaæ realizacji praw cz³owieka jest rozwój kultury moralnej jednostek i spo³eczeñstw. Umi³owanie prawdy prowadzi do odkrywania przyczyn naruszania praw cz³owieka, do nazywania ka¿dej formy przemocy po imieniu w celu
przywrócenia poszanowania praw cz³owieka28. Sobór Watykañski II podkrela³:
aby poszczególni ludzie wype³niali dok³adniej swój obowi¹zek sumienia, czy to
w stosunku do siebie, czy te¿ w stosunku do ró¿nych grup, których s¹ cz³onkami,
trzeba ich starannie wychowywaæ ku pe³niejszej kulturze duchowej29.
Coraz czêciej obserwujemy dzi przewagê techniki nad etyk¹, przewagê rzeczy
nad cz³owiekiem. Panuje powszechna obawa, by nie przegraæ ¿ycia, z ¿ycia chce
siê wyci¹gn¹æ jak najwiêksze korzyci i mieæ same przyjemnoci. Niew¹tpliwie
21

Ibidem, s. 317321; R. Tokarczyk, Prawa narodzin, ¿ycia i mierci, Zakamycze 2000, s. 9395.
P. Krajewski, W obronie wspólnych wartoci podzielonej Europy, [w:] B. Sitek, G. Dammacco,
J.J. Szczerbowski, A. Kowalska (red.), Cz³owiek a to¿samoæ w procesie integracji Europy, Olsztyn
2004, s. 261263.
23 F.J. Mazurek, op. cit., s. 191230.
24 Ibidem, s. 319; R. Sztychmiler, Ochrona praw cz³owieka w normach konkordatu polskiego
z 1993 roku, [w:] S. Pikulski (red.), Ochrona cz³owieka w wietle prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Materia³y z II Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 1819 padziernika 2001, Olsztyn
2002, s. 116122.
25 J. Krzywkowska, Godnoæ pracy ludzkiej. Referat wyg³oszony podczas IX. Miêdzynarodowej
Konferencji Praw Cz³owieka pt. Prawa cz³owieka, wartoci duchowe i gospodarka wiatowa, zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2930
maja 2009 r., Archiwum Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego WPiA UWM.
26 T. Borutka, op. cit., s. 318.
27 C. Strzeszewski, Katolicka nauka spo³eczna, Lublin 1994, s. 6571.
28 T. Borutka, op. cit., s. 320321; R. Sztychmiler, Ochrona rodziny w mediach, [w:] idem (red.),
Media  wartoci  prawo, Olsztyn 2008, s. 6976.
29 GS, 31.
22
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sprzyja to wszystko postawie nieodpowiedzialnoci30. Wspó³czesne cywilizacje charakteryzuje ob³êdna kultura produkcji. Europa jednoczy siê gospodarczo, lecz jednoczenie nieustannie brakuje uniwersalnej zasady jednoci. Wspólny interes jest
krótkotrwa³y i zale¿y od okolicznoci31. Kontakty miêdzy ludmi, które dziêki technice staj¹ siê niew¹tpliwie ³atwiejsze, szybsze i czêstsze (jeden cz³owiek mo¿e przemawiaæ do dziesi¹tków milionów ludzi przez radio czy telewizjê), zaczynaj¹ traciæ
co ze swej wartoci specyficznie ludzkiej. Staj¹ siê jakby bezosobowe, anonimowe,
masowe. Przy anonimowym traktowaniu pracy gubi siê odpowiedzialnoæ moralna,
³atwo wymówiæ siê od winy32. Rozwój techniki jest wielkim osi¹gniêciem, mo¿e
jednak stanowiæ niebezpieczeñstwo moralne (pokusa przeceniania wartoci technicznych w uk³adzie ca³ej struktury ludzkiej)33. Dlatego bardzo aktualny staje siê
apel o powrót do chrzecijañskich korzeni, do otwarcia siê na wartoci g³oszone
przez Koció³.
Bezwarunkowe uznanie niezbywalnych praw osoby ludzkiej jest warunkiem
sine qua non zaistnienia pokoju w danej spo³ecznoci. W nauczaniu soborowym
znajdujemy potwierdzenie prawdy, ¿e przez ¿adne prawa ludzkie godnoæ osobista
i wolnoæ cz³owieka nie da siê tak stosownie zabezpieczyæ, jak przez Ewangeliê
Chrystusow¹ powierzon¹ Kocio³owi. Ewangelia ta bowiem zwiastuje i g³osi wolnoæ synów Bo¿ych, odrzuca wszelk¹ niewolê, wyp³ywaj¹c¹ ostatecznie z grzechu,
wiêcie szanuje godnoæ sumienia i woln¹ jego decyzjê, upomina wci¹¿, aby wszelkie talenty ludzkie zwielokrotniæ na s³u¿bê Bogu i dobru ludzi. Wreszcie wszystkich
poleca mi³oci wszystkich34. W spo³eczeñstwie, w którym pewne jednostki wprowadzaj¹ dla swej wy³¹cznej korzyci zasadê dyskryminacji, prawa s¹ uzale¿nione od
samowoli silniejszych. Wówczas takie spo³eczeñstwo nie mo¿e rozwijaæ siê w pokoju.
Modne w dzisiejszych czasach jest wychowanie na zasadach liberalizmu,
w którym dominuje ukierunkowanie na konsumpcyjny styl ¿ycia i eksponowanie
uprawnieñ z pomijaniem obowi¹zków. Przedmiotem usilnych oddzia³ywañ laicyzuj¹cych jest przede wszystkim dziedzina zachowañ seksualnych m³odzie¿y oraz
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego, zwi¹zanego z przekazywaniem ¿ycia i trwaniem ¿ycia ju¿
rozpoczêtego35. ¯ycie jest Bo¿ym darem, o który nale¿y troszczyæ siê z ca³¹ starannoci¹. Nikt nie ma prawa zabijaæ drugiej osoby, ¿adne za³amania nerwowe, nienawiæ czy inne okolicznoci nie mog¹ byæ przyczyn¹ mierci bliniego. Zgodnie
z doktryn¹ katolick¹, cz³owiek rodzi siê ju¿ z chwil¹ poczêcia36. Prawo kanonicz30

F. Adamski, Sytuacja spo³eczno-moralno rodziny u zarania III Rzeczypospolitej, [w:] K. Klauza (red.), Rodzina rodowiskiem ¿ycia, Czêstochowa 1994, s. 6061.
31 S. Ewertowski, Jaka przysz³oæ Europy?, Zeszyty Teologiczne 2005, nr 1 (41), s. 9596.
32 H. Wistuba, Cz³owiek  kultura  znaki czasu, Olsztyn 1981, s. 214.
33 Ibidem, s. 217.
34 GS, 41.
35 F. Adamski, op. cit., s. 32.
36 Kongregacja Nauki Wiary, Quaestio der abortu. Deklaracja o przerywaniu ci¹¿y (1974), nr 1213:
Od chwili, w której jajo zostaje zap³odnione, rozpoczyna siê nowe ¿ycie, które nie jest ¿yciem ojca ani
matki, lecz nowej, ¿yj¹cej istoty ludzkiej, która rozwija siê niezale¿nie od nich. Nie sta³aby siê istot¹
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ne, zgodnie z niezmienn¹ nauk¹ Kocio³a, traktuje p³ód ludzki jako ¿yw¹ istotê
ludzk¹, której bez wzglêdu na stopieñ jej rozwoju przys³uguj¹ okrelone prawa,
zw³aszcza prawo do ¿ycia, i której unicestwienie jest równoznaczne z zabójstwem
cz³owieka.
Obecnie wiele zachodnich struktur politycznych i spo³ecznych zorientowanych
jest na odrzucenie autorytetów i tradycji. Do rangi wielkiej wartoci wynosz¹ one
relatywizm. Odrzucanie Boga i sprzyjanie relatywizmowi powoduje, ¿e rodzina traci
swe uprzywilejowane i dominuj¹ce miejsce w spo³eczeñstwie37. Czêsto zamiast
s³owa dziecko wprowadza siê w wielu dokumentach pojêcia typu zygota czy
preembrion38. W ostatnich latach pojawi³o siê tak¿e zjawisko polegaj¹ce na pow¹tpiewaniu w sens zawierania ma³¿eñstwa na ca³e ¿ycie, w mo¿liwoæ wytrwania
przez ca³e ¿ycie w takim zwi¹zku, a nawet w potrzebê jakiegokolwiek rejestrowania
swojego ma³¿eñstwa. Konsekwencj¹ tego jest relatywnie du¿a liczba zwi¹zków na
próbê, zwi¹zków faktycznych bez zawierania ich w jakiejkolwiek formie prawnej,
zawierania przez chrzecijan, tak¿e katolików, zwi¹zków tylko cywilnych, ³atwiej
rozwi¹zywalnych39. Odczuwa siê brak odpowiedzialnoci otoczenia s¹siedzkiego,
kole¿eñskiego, a tak¿e rodzinnego za trwa³oæ ma³¿eñstwa osób najbli¿szych.
W pewnym sensie rozwód sta³ siê czym modnym i to po wielu latach wspólnego
po¿ycia.
ludzk¹, jeli nie by³aby ni¹ od samego pocz¹tku. [...] Od chwili zap³odnienia rozpoczyna siê cudowny
bieg ¿ycia ka¿dego cz³owieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolnoci wymagaj¹ czasu na w³aciwe
uporz¹dkowanie i przygotowanie siê do dzia³ania; Dokument Stolicy Apostolskiej na Miêdzynarodowy
Rok Niepe³nosprawnych (1981), nr 1: [...] istota ludzka posiada w³asn¹, autonomiczn¹ wartoæ od
chwili poczêcia i w ka¿dej fazie swojego rozwoju, niezale¿nie od jej stanu fizycznego. Ta, wyp³ywaj¹ca
ze s³usznej wiadomoci powszechnej, zasada musi byæ uznana za nienaruszon¹ podstawê ustawodawstwa i ¿ycia spo³ecznego; Instrukcja o szacunku dla rodz¹cego siê ¿ycia ludzkiego i o godnoci jego
przekazywania. Donum vitae (1987), nr l, 1: Owoc przekazywania ¿ycia ludzkiego od pierwszej chwili
swojego istnienia, a wiêc od utworzenia siê zygoty, wymaga bezwarunkowego szacunku, który moralnie
nale¿y siê ka¿dej istocie ludzkiej w jej integralnoci cielesnej i duchowej. Istota ludzka powinna byæ
szanowana i traktowana jako osoba od chwili swojego poczêcia i dlatego od tej samej chwili nale¿y jej
przyznaæ prawa osoby, a wród nich nade wszystko nienaruszalne prawo ka¿dej niewinnej istoty ludzkiej do ¿ycia; Jan Pawe³ II, Etyczne problemy genetyki. Przemówienie do uczestników Sympozjum nt.
Aspekty prawne i etyczne badañ nad genomem ludzkim zorganizowanego przez Papiesk¹ Akademiê
Nauk (1993), nr 67: Od momentu poczêcia nie mo¿na ju¿ sprowadziæ nowej istoty jedynie do jej
dziedzictwa genetycznego, które stanowi jej bazê biologiczn¹ i podstawê oczekiwañ co do przysz³ego
¿ycia. [...] Nikt bowiem nie ma prawa okreliæ momentu, w którym dana istota staje siê cz³owiekiem, bo
by³oby to równoznaczne z przyw³aszczeniem sobie nieograniczonej w³adzy nad blinimi. [...] Wykorzystanie embrionu wy³¹cznie jako zwyk³ego przedmiotu badañ lub eksperymentów jest zamachem na
godnoæ cz³owieka i rodzaju ludzkiego. [...] W ¿adnej fazie swojego rozwoju embrion nie mo¿e byæ
zatem przedmiotem zabiegów, które nie s³u¿¹ jego dobru, ani eksperymentów prowadz¹cych w sposób
nieunikniony do jego zniszczenia czy to przez amputacjê, czy te¿ przez nieodwracalne uszkodzenia,
gdy¿ zniewa¿a to i rani sam¹ naturê cz³owieka.
37 P. Hoffmann, Wspó³czesne przyczyny dysfunkcji i patologii rodziny, ¯ycie i Myl 2008,
nr 23, s. 40.
38 Ibidem, s. 44.
39 R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Ma³¿eñstwo na ca³e ¿ycie?, Olsztyn 2011, s. 9.
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Proces przygotowuj¹cy do poszanowania praw powinien byæ oparty na prawdzie, ¿e ka¿dy cz³owiek ma tê sam¹ godnoæ, z której wynikaj¹ wszystkie jego
prawa. Wa¿ne jest przygotowanie do w³aciwego korzystania z wolnoci. W³aciwie
rozumiana wolnoæ ma miejsce wówczas, gdy ³¹czy siê ze wspó³odpowiedzialnoci¹, spe³nianiem obowi¹zków, respektowaniem praw innych ludzi i wymogów dobra wspólnego. Obecnie natomiast promowana jest wizja cz³owieka oparta na sugestii, ¿e cz³owiek rozwija siê spontanicznie i mo¿e byæ szczêliwy wtedy, gdy
interesuje go osi¹gniêcie doranej przyjemnoci (lansuje siê wolne zwi¹zki, tak¿e
zwi¹zki homoseksualne, wspiera siê ruchy feministyczne). W efekcie cz³owiek koncentruje siê na samym sobie, zw³aszcza na swoich cielesnych doznaniach40. Dzi
rodzina stoi wobec wielu zagro¿eñ, takich jak egoizm, konsumpcyjny stosunek do
¿ycia, coraz wiêksza liczba rozwodów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e cech¹ charakterystyczn¹ wspó³czesnej rodziny jest brak poczucia bezpieczeñstwa, ci¹g³a niepewnoæ
co do róde³ utrzymania, do wychowania dzieci, do przysz³oci. Wychowanie dzieci
wymyka siê z r¹k rodziców, coraz wiêkszy wp³yw ma na nie otoczenie w szkole, na
ulicy41. Wielu uwa¿a, ¿e religia przeszkadza w osi¹ganiu modernizacji, bogaceniu
siê, nowoczesnoci, pe³nej autonomii jednostki. Jak pisze Czes³aw S. Bartnik42,
globalizm europejski wybiera budowê systemu zdecydowanie ateistycznego.
Mimo ¿e prawodawstwo krajów europejskich wielokrotnie podkrela, ¿e godnoæ ludzka jest wartoci¹ najwy¿sz¹, nienaruszaln¹, to w praktyce zmiany zachodz¹ce w ¿yciu spo³ecznym przyczyniaj¹ siê do jej niszczenia43. Kwestionowanie
godnoci ludzkiej i odrzucanie wartoci moralnych os³abia wra¿liwoæ na Boga
i cz³owieka, wywo³uje konflikty sumienia oraz nieuchronnie prowadzi do napiêæ
i kryzysów w ¿yciu osobistym, spo³ecznym i rodzinnym44. Wielu ludzi nie potrafi
³¹czyæ ewangelicznego przes³ania z codziennym dowiadczeniem. W wielu sferach
¿ycia publicznego ³atwiej jest deklarowaæ siê jako agnostyk ni¿ jako wierz¹cy.
Ewangelia musi byæ jednak wcielana w ca³¹ rzeczywistoæ ludzkiego ¿ycia, bowiem
roz³am miêdzy wiar¹ wyznawan¹ a ¿yciem codziennym, wystêpuj¹cy u wielu, trzeba zaliczyæ do wa¿niejszych b³êdów naszych czasów45.
Celem instytucji europejskich jest ochrona praw osoby ludzkiej, przyczynianie
siê do budowania Europy wartoci i prawa. W tym miejscu warto przytoczyæ s³owa
40

P. Hoffmann, op. cit., s. 45.
M. Jówik, Kryzys wspó³czesnej rodziny a sens duszpasterski i osobisty zarêczyn, Annales
Canonici 2008, nr 4, s. 130; J. Krzywkowska, Troska Kocio³a o ¿ycie religijne Polaków na emigracji,
[w:] S.L. Stadniczeñko, M. Go³owkin Huda³a, A. Wilk, Prawnorodzinne i spo³eczne konsekwencje
migracji zarobkowej, Opole 2009, s. 143.
42 C.S. Bartnik, Koció³ katolicki a imperium, Roczniki Teologiczne 2003, nr 50, z. 2, s. 23.
43 Np. Karta Praw Podstawowych UE (2010/C 83/02), preambu³a: Unia jest zbudowana na
niepodzielnych, powszechnych wartociach godnoci osoby ludzkiej. Dokument ten jednak nie definiuje pocz¹tku ani koñca ludzkiego ¿ycia, przez co dochodzi do sytuacji, ¿e embrion traktowany jest jako
surowiec biologiczny. Por. sprawa Paradiso v. Italy (nr 25358/12).
44 M. Tunkiewicz, Podsumowanie, [w:] W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.), Godnoæ cz³owieka
i rodziny, Olsztyn 2007, s. 201202.
45 GS, 43.
41
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z posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa: Podnocie g³os, kiedy
deptane s¹ ludzkie prawa osób, mniejszoci i narodów, poczynaj¹c od prawa do
wolnoci religijnej; zwracajcie szczególn¹ uwagê na wszystko, co dotyczy ludzkiego
¿ycia od chwili poczêcia do naturalnej mierci oraz rodziny opartej na ma³¿eñstwie,
s¹ to bowiem fundamenty, na których wznosi siê nasz wspólny europejski dom; [...]
zgodnie z zasadami sprawiedliwoci i równouprawnienia oraz w duchu wielkiej
solidarnoci podejmujcie problemy zwi¹zane z narastaj¹cym zjawiskiem migracji,
aby sta³o siê ono ród³em nowej energii dla przysz³oci kontynentu; nie szczêdcie
wysi³ków, aby zapewniæ m³odym pokoleniom przysz³oæ godn¹ cz³owieka przez
pracê, udzia³ w kulturze i wychowanie do wartoci moralnych i duchowych. Europa nadal potrzebuje chrzecijañstwa. Chrzecijañstwo zawsze wprowadza³o jednoæ
duchow¹ miêdzy ludmi i narodami. Istnieje dzisiaj wyrane zapotrzebowanie na
now¹ ewangelizacjê, tzn. na ewangelizacjê pielgrzymuj¹c¹ wraz z cz³owiekiem46.

Summary
The return to the Christian traditions as a guarantee of the sacredness
of the human dignity
Key words: Christianity, the dignity of the man, the rights of the man.

In some modern European societies there is the phenomenon of taking some
basic rights from people, such as those ones which ensure their entire development.
A man is treated as an object or a source of the benefits.
Killing innocent human beings, abortion, euthanasia, contraception, different
methods of artificial reproduction, experiments done on embryos  all of them are
considered as the rights, but the actions used to consider as criminal and in
a common sense of morality treated as inadmissible, are receiving more and more
social approval. (John Paul II, The Evangelium vitae).
Nowadays, there are more and more technology, much more than ethics, the
objects are more important than a man. Therefore the question of the moment is to
make the appeal to the European inhabitants for returning to the Christian roots and
opening for the values proclaimed by the Church.
Despite the fact that the legislation of many European countries lays the great
emphasis that the human dignity is the most essential and inadmissible value, in
practice many changes appearing in a social life cause the serious damage.
Many people cannot accept the evangelic idea and their daily experience. These
days, it is more and more difficult to experience the personal belief in Jesus. In many
public areas it is easier to declare for being an agnostic than being a believing Christian.
46

Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei, Lublin 1994, s. 99.
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Nevertheless, the aim of the European institutions is to protect the rights of the
human beings and cause building Europe as the centre of the values and law.
In The Ecclesia in Europe John Paul II said: Raise your voice when the human
rights of the people, the minorities and the nations are trodden, starting with the
right to live in the religious freedom, pay particular attention to everything that
concerns the human life from the conception to the natural death and the family
based on the marriage, they are basic and necessary to build our common European
home; [...] according to some justice and equality rules and in a spirit of the great
solidarity you should undertake the problems related to increasing the phenomenon
of migration to make it a source of some new energy for the future of the continent;
with might and main, for young generations, ensure the future that would be worth
a man, it is possible to achieve  by work, the participation in culture and upbringing
to the moral and spiritual values.
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Ekonomiczny aspekt funduszy polityki spójnoci
(analiza na poziomie uk³adu regionalnego Polski)
Wprowadzenie
Podstawowym zadaniem polityki spójnoci Unii Europejskiej jest wsparcie
pañstw cz³onkowskich w przezwyciê¿aniu barier rozwojowych na poziomie regionalnym. Dziêki rodkom finansowym zarezerwowanym w bud¿ecie UE na ten cel
do koñca grudnia 2014 r. uda³o siê zrealizowaæ w naszym kraju 193 535 projektów
dofinansowanych kwot¹ przekraczaj¹c¹ 377 mld z³1. Najwiêkszy odsetek rodków
zainwestowany zosta³ w dostêpnoæ terytorialn¹, kapita³ ludzki, B+R, innowacje,
przedsiêbiorczoæ oraz ochronê rodowiska2. Przeprowadzone w kwietniu 2014 r.
badanie CBOS3 wyranie pokaza³o, ¿e mo¿liwoæ korzystania z funduszy UE to
obok otwartoci granic i mo¿liwoci swobodnego poruszania siê po pañstwach
cz³onkowskich najwiêksza korzyæ towarzysz¹ca akcesji Polski do UE.
Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka funduszy polityki spójnoci w wietle rozwi¹zañ prawnych z lat 20002014 oraz identyfikacja zale¿noci
pomiêdzy poziomem absorpcji tych rodków a konkurencyjnoci¹ polskich regionów.
Do okrelenia poziomu konkurencyjnoci wykorzystana zosta³a procedura
TOPSIS, która umo¿liwi³a zast¹pienie zbioru wskaników cz¹stkowych jedn¹ zagregowan¹ wielkoci¹, tzw. miernikiem syntetycznym4. Agregatowa miara konkuren1

Zob. [online] <www.mapadotacji.gov.pl/statystyki-i-porownania>.
Zob. [online] <www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/
NSRO_ miesieczna_luty_2015.pdf>.
3 Zob. [online] <www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_052_14.PDF>.
4 E. Piotrowska, E. Roszkowska, Analiza zró¿nicowania województw Polski pod wzglêdem poziomu innowacyjnoci, Optimum. Studia Ekonomiczne 2011, nr 2(50), s. 75.
2
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cyjnoci (Q) wyznaczona zosta³a na podstawie 24 cech statystycznych5, spe³niaj¹cych kryteria merytoryczno-formalne, i wartoci informacyjnej6.
Kieruj¹c siê dostêpnoci¹ wiarygodnych danych statystycznych7, dla ka¿dego
regionu obliczono dwa wskaniki syntetyczne Q2003 (dla 2003 r.8) i Q2013 (dla 2013 r.9),
a porównanie ich wartoci pozwoli³o okreliæ zmiany w poziomie konkurencyjnoci
ka¿dej jednostki w badanym okresie (tzw. wskanik postêpu  Qpos). Rozpoczêcie
analizy w 2003 r. podyktowane zosta³o d¹¿eniem do okrelenia konkurencyjnoci
regionów tu¿ przed rozpoczêciem korzystania z funduszy polityki spójnoci, za
dobór punktu koñcowego wynika³ z dostêpnoci najbardziej aktualnych danych statystycznych.
Do okrelenia kierunku i si³y zwi¹zku pomiêdzy konkurencyjnoci¹ a poziomem absorpcji funduszy przez poszczególne województwa wykorzystana zosta³a
korelacja r-Pearsona.

5 Zbiór wskaników utworzy³y nastêpuj¹ce zmienne: X  gêstoæ zaludnienia; X  saldo migra1
2
cji na pobyt sta³y (wewnêtrznych i zewnêtrznych); X3  odsetek u¿ytków rolnych; X4  stopieñ wykorzystania miejsc noclegowych ogó³em; X5  koszty zwi¹zane z zatrudnieniem na przedsiêbiorstwo; X6  dochody
w³asne bud¿etów gmin na mieszkañca; X7  wydatki bud¿etów gmin na mieszkañca; X8  udzia³ bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludnoci w wieku produkcyjnym; X9  absolwenci szkó³ wy¿szych na
10 tys. ludnoci; X10  liczba studentów uczelni pañstwowych przypadaj¹ca na nauczyciela akademickiego; X11  fundacje, stowarzyszenia i organizacje spo³eczne na 10 tys. mieszkañców; X12  miertelne
ofiary wypadków na 100 tys. ludnoci; X13  drogi o twardej nawierzchni ulepszonej na 100 km2;
X14  korzystaj¹cy z instalacji kanalizacyjnej w % ogó³u ludnoci; X15  korzystaj¹cy z instalacji
gazowej w % ogó³u ludnoci; X16  nak³ady na dzia³alnoæ innowacyjn¹ w przedsiêbiorstwach przemys³owych ogó³em; X17  jednostki aktywne badawczo (w sektorze przedsiêbiorstw) na 10 tys. podmiotów
gospodarczych; X18  przedsiêbiorstwa, które posiada³y rodki automatyzacji na 10 tys. podmiotów
gospodarczych; X19  nak³ady na rodki trwa³e na 1 mieszkañca, s³u¿¹ce ochronie rodowiska; X20  udzia³
obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogó³em; X21  udzia³ odpadów poddanych odzyskowi
w iloci odpadów wytworzonych w ci¹gu roku; X22  udzia³ gruntów zdewastowanych i zdegradowanych wymagaj¹cych rekultywacji w powierzchni ogó³em; X23  emisja zanieczyszczeñ gazowych
z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych; X24  PKB na mieszkañca.
6 Szerzej na temat procedury doboru zmiennych oraz zastosowanej metody selekcji zob.:
M. Wojarska, Konkurencyjnoæ województwa wiêtokrzyskiego na tle pozosta³ych regionów Polski,
Studia i Materia³y. Miscellanea Oeconomicae 2014, nr 3(18), s. 129143.
7 ród³em informacji by³y dane zebrane w Banku Danych Lokalnych G³ównego Urzêdu Statystycznego.
8 W zbiorze zmiennych cz¹stkowych z 2003 r. wyj¹tek stanowi³ wskanik fundacje, stowarzyszenia i organizacje spo³eczne na 10 tys. mieszkañców, w przypadku którego pierwsze dane dostêpne
by³y dopiero od 2005 r.
9 W zbiorze zmiennych cz¹stkowych z zamykaj¹cych analizê wyj¹tek stanowi³y koszty zwi¹zane
z zatrudnieniem na przedsiêbiorstwo oraz PKB na mieszkañca, dla których najbardziej aktualne dane
pochodzi³y z 2012 r.
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Polityka spójnoci UE i jej fundusze
Korzenie wspó³czesnej polityki spójnoci (okrelanej tak¿e mianem polityki
regionalnej lub polityki strukturalnej10) siêgaj¹ Traktatu Ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ z 1957 r., w którego preambule zapisano, ¿e pañstwa
cz³onkowskie pragn¹ wzmocnienia jednoci swoich gospodarek, zabezpieczenia ich
harmonijnego rozwoju przez redukowanie zró¿nicowañ istniej¹cych miêdzy regionami oraz ³agodzenia zacofania regionów mniej uprzywilejowanych11. W samym
dokumencie problem polityki regionalnej zosta³ jednak pominiêty, czego konsekwencj¹ by³ fakt, ¿e przez prawie 20 lat by³a ona prowadzona wy³¹cznie przez
pañstwa cz³onkowskie i nie mia³a charakteru ponadnarodowego12. Dopiero w 1972 r.
na szczycie w Pary¿u zdecydowano, ¿e dwa istniej¹ce fundusze, tj. Europejski Fundusz Spo³eczny oraz Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, bêd¹ wspiera³y dzia³ania regionalne, a w 1975 r. utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego13. Pomimo wprowadzonych zmian, podejmowana przez EWG do
po³owy lat osiemdziesi¹tych polityka regionalna ogranicza³a siê jedynie do oddzia³ywania na politykê regionaln¹ pañstw cz³onkowskich, a podczas jej realizacji Komisja Europejska mia³a ograniczone mo¿liwoci kontroli wydatkowanych rodków.
Znaczny prze³om w tym zakresie nast¹pi³ w 1988 r., kiedy to zreformowano zarówno ogólne podejcie do funkcjonowania systemu finansowania tej polityki, jej celów
i zadañ, jak i wielkoci rodków przeznaczonych na wspólnotowe fundusze strukturalne, a tak¿e procedury ich rozdysponowania i wydatkowania. Zmianom w zakresie
polityki regionalnej towarzyszy³a reforma bud¿etu EWG w oparciu o rozwi¹zania
przedstawione w tzw. I Pakiecie Delorsa14. Ponadto, na mocy Jednolitego Aktu
Europejskiego, polityka regionalna zosta³a wprowadzona do Traktatu Ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Gospodarcz¹ jako Tytu³ IV Spójnoæ gospodarcza
i spo³eczna15 i obecnie s³u¿y wzmacnianiu spójnoci gospodarczej, spo³ecznej
i terytorialnej w UE przez zmniejszanie dysproporcji w poziomach rozwoju ró¿nych
regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych (art. 175 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Dzia³ania te realizowane s¹ za porednictwem
10

Szerzej na temat poszczególnych okreleñ zob. M. Wojarska, J. Zieliñska-Szczepkowska, [w:]
R. Marks-Bielska, R. Kisiel, Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane), Expol, W³oc³awek 2013,
s. 191220.
11 Zob. [online] <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/
TXT&qid= 1428674698149&from=PL>.
12 K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja
czy polaryzacja?, Wyd. UG, Gdañsk 2003, s. 229.
13 M. Wojarska, M. Czeszejko-Sochacka, Wybrane kierunki polityki strukturalnej na przyk³adzie
regionu warmiñsko-mazurskiego, Zak³ad Poligraficzny UWM, Olsztyn 2007, s. 72.
14 D. Czykier-Wierzba, Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa
2003, s. 3743.
15 I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w pañstwach cz³onkowskich, Wyd.
Nauk. PWN, Warszawa 2004, s. 94.
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funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz innych istniej¹cych instrumentów finansowych16.
Fundusze polityki spójnoci to rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu UE
przeznaczane na realizacjê priorytetów okrelonych w aktach prawnych stanowi¹cych podstawê ich interwencji. Od czasu reform przeprowadzonych w 1988 r.
w ramach I Pakietu Delorsa g³ówne kierunki wydatków bud¿etu UE planuje siê na
okres co najmniej 5 lat przy u¿yciu wieloletnich ram finansowych (WRF)17, okrelanych tak¿e perspektywami finansowymi. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia prze³o¿enie
priorytetów politycznych ustalanych przez UE i pañstwa cz³onkowskie na jêzyk
finansowy i prawny. Stanowi tak¿e gwarancjê, ¿e wydatki z bud¿etu ogólnego UE
bêd¹ ponoszone w sposób przewidywalny. Roczne bud¿ety s¹ bowiem przyjmowane
w limitach odpowiadaj¹cych tym ramom i zwykle pozostaj¹ poni¿ej pu³apu wydatków WRF, aby zachowaæ pewien margines na wypadek nieprzewidzianych potrzeb18. Wieloletnie ramy finansowe, zawierane w formie porozumieñ miêdzyinstytucjonalnych pomiêdzy Rad¹ UE, Parlamentem Europejskim i Komisj¹ Europejsk¹,
na mocy traktatu z Lizbony sta³y siê wi¹¿¹cym aktem prawnym19.
Priorytety polityczne przedstawione s¹ w WRF wed³ug tzw. tytu³ów lub dzia³ów. Uk³ad taki ma, po pierwsze, wa¿ne znaczenie informacyjne, a po drugie, niesie
ze sob¹ istotne konsekwencje w odniesieniu do mo¿liwoci przesuniêæ rodków
i elastycznoci ram, czyli przesuwania rodków niewykorzystanych miêdzy dzia³ami
oraz miêdzy poszczególnymi latami bud¿etu wieloletniego20.
Od momentu wst¹pienia do UE Polska uczestniczy³a w realizacji trzech wieloletnich ram finansowych, tj. 20002006, 20072013 i 20142020, przy czym
w pocz¹tkowym okresie (20042006) mog³a korzystaæ jedynie ze rodków dzia³u
VIII, w którym zgrupowano wydatki na wszystkie polityki wspólnotowe dla nowych
pañstw cz³onkowskich (tab. 1).

16 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. UE z dnia 26 padziernika 2012 r., C 326).
17 Zob. [online] <http://bookshop.europa.eu/pl/bud-et-ue-w-poszczeg-lnych-krajachpbKV0414233/?Catalog CategoryID=Y.cKABstnJsAAAEjxZEY4e5L>.
18 Zob. [online] <http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/budget_pl.pdf>.
19 P. Russel, Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, Studia BAS 2012,
nr 3(31), s. 87108.
20 E. Ma³uszyñska, M. Sapa³a, Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 20142020,
Studia BAS 2012, nr 3(31), s. 109131.
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Tabela 1

G³ówne dzia³y wieloletnich ram finansowych 20002020
Wieloletnie ramy finansowe 20002006

rodki na zobowi¹zania
(mln euro  ceny z ''' r.)

struktura
1. Rolnictwo
Wspólna polityka rolna
Rozwój obszarów wiejskich i rodki towarzysz¹ce

297 740
$% !%
! !%

2. Operacje strukturalne
Fundusze strukturalne
Fundusz Spójnoci

213 010
'# 
& 

3. Polityki wewnêtrzne

43 830

4. Dzia³ania zewnêtrzne

32 060

5. Administracja

33 660

6. Rezerwy
Rezerwa pieniê¿na
Rezerwa na pomoc nadzwyczajn¹
Rezerwa gwarancji kredytowych

4 050
 #
 "
 "

7. Pomoc przedakcesyjna
Rolnictwo
Przedakcesyjne instrumenty strukturalne
Phare (pañstwa ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo)

21 840
! $"
% &
 ' 

8. Rozszerzenie
Rolnictwo
Operacje strukturalne
Polityki wewnêtrzne
Administracja

58 070
 "
!' #&
! '#
!
Wieloletnie ramy finansowe 20072013

struktura

rodki na zobowi¹zania
(mln euro  ceny z " r.)

1. Trwa³y wzrost
a. Konkurencyjnoæ na rzecz wzrostu i zatrudnienia
b. Spójnoæ na rzecz wzrostu i zatrudnienia

382 139
%" '&
!& "

2. Ochrona i zarz¹dzanie zasobami naturalnymi
w tym: wydatki zwi¹zane z rynkiem i p³atnoci bezporednie

371 344
'! #

3. Obywatelstwo, wolnoæ, bezpieczeñstwo i sprawiedliwoæ
!a. Wolnoæ, bezpieczeñstwo i sprawiedliwoæ
!b. Obywatelstwo

10 770
$ $!
" "

4. UE jako partner globalny

49 463

5. Administracja

49 800

6. Wyrównania

800

336

Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska
Wieloletnie ramy finansowe 20142020

struktura

rodki na zobowi¹zania
(mln euro  ceny z  r.)

1. Inteligentny wzrost sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu
a. Konkurencyjnoæ na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia
b. Spójnoæ gospodarcza, spo³eczna i terytorialna

450 763
 # $"
! # "'

2. Trwa³y wzrost gospodarczy: zasoby naturalne
w tym: wydatki zwi¹zane z rynkiem i p³atnoci bezporednie

373 179
%% &#

3. Bezpieczeñstwo i obywatelstwo

15 686

4. Globalny wymiar Europy

58 704

Administracja
5.
w tym: wydatki administracyjne instytucji

61 629
"' %'&

6. Wyrównania

27

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie porozumienia miêdzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r.
miêdzy Parlamentem Europejskim, Rad¹ oraz Komisj¹ Europejsk¹ w sprawie dyscypliny bud¿etowej
i poprawy procedury bud¿etowej (Dz.U. UE z dnia 18 czerwca 1999 r., C 172); porozumienia miêdzyinstytucjonalnego pomiêdzy Parlamentem Europejskim, Rad¹ i Komisj¹ w sprawie dyscypliny bud¿etowej
i nale¿ytego zarz¹dzania finansami (Dz.U. UE z dnia 14 czerwca 2006 r., C 139); rozporz¹dzenia Rady
(UE, Euroatom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. okrelaj¹cego wieloletnie ramy finansowe na lata
20142020 (Dz.U. UE z dnia 20 grudnia 2013 r., L 347).

W ka¿dym dziale bud¿etu zdefiniowanym w WRF finansowanie odbywa siê za
pomoc¹ ró¿nego rodzaju programów lub funduszy21 w oparciu o zasady okrelone
w aktach prawnych stanowionych przez organy UE  odrêbnie dla ka¿dej perspektywy finansowej. Na ich podstawie ka¿de pañstwo cz³onkowskie jest zobowi¹zane do
stworzenia odpowiedniego systemu wdra¿ania tych rodków, w tym systemu finansowania. Rozporz¹dzenia te okrelaj¹ tryb przygotowania dokumentów planistycznych, na podstawie których ka¿de pañstwo cz³onkowskie mo¿e precyzowaæ priorytety prowadzenia polityki spo³eczno-gospodarczej, zgodne z g³ównymi kierunkami
rozwoju UE i polityk¹ spo³eczno-gospodarcz¹ UE22. Oznacza to, ¿e wykorzystanie
funduszy UE jest odpowiednio zaprogramowane i opisane w obowi¹zuj¹cych
w danej perspektywie finansowej dokumentach programowych. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹ w tym systemie programy operacyjne, czyli dokumenty przygotowywane
przez pañstwa cz³onkowskie i zatwierdzane do realizacji przez Komisjê Europejsk¹.
Bez tych opracowañ dofinansowanie projektów rodkami z bud¿etu UE nie by³oby
mo¿liwe.
21 Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiaj¹ce przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. UE z dnia 26 czerwca 1999 r., L 161), [online] <http:/
/europa.eu/pol/pdf/ flipbook/pl/budget_pl.pdf>.
22 A. K³os, System finansowania programów operacyjnych w Polsce  implikacje dla stanu
finansów publicznych, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznego. Studia i Prace 2012, nr 4(12),
s. 4776.
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Fundusze strukturalne i Fundusz Spójnoci 20002006
W latach 20002006 podstawowe ród³o finansowania polityki regionalnej stanowi³y cztery fundusze, które na mocy art. 2 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1260/1999
z dnia 21 czerwca 1999 r.23 funkcjonowa³y jako tzw. fundusze strukturalne. By³y to:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Spo³eczny
(EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Instrument
Finansowy Orientacji Rybo³ówstwa (IFOR) (tab. 2). Dodatkowo dzia³ania z zakresu
sieci transportowych i ochrony rodowiska wspiera³ Fundusz Spójnoci, którego
specyfika ró¿ni³a siê od funduszy strukturalnych m.in. tym, ¿e finansowa³ przedsiêwziêcia ogólnokrajowe o bud¿ecie przekraczaj¹cym 10 mln ECU, a jego beneficjentami by³y tylko niektóre pañstwa cz³onkowskie (tab. 2).

Tabela 2
Ogólna charakterystyka funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci 20002006

Fundusz

Charakterystyka

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

W latach 20002006 EFRR koncentrowa³ siê na wspieraniu rozwoju i dostosowywania strukturalnego regionów opónionych w rozwoju oraz gospodarczego i spo³ecznego przekszta³cenia obszarów stoj¹cych w obliczu trudnoci strukturalnych.
Wspiera³ spójnoæ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ poprzez korygowanie podstawowych
dysproporcji regionalnych oraz udzia³ w rozwoju i przekszta³caniu regionów.
Przyczynia³ siê równie¿ do wspierania trwa³ego rozwoju i tworzenia sta³ych
miejsc pracy.

Europejski
Fundusz
Spo³eczny

EFS wspiera³ dzia³ania zmierzaj¹ce do zapobiegania i zwalczania bezrobocia oraz
rozwoju zasobów ludzkich i spo³ecznej integracji rynku pracy w celu sprzyjania
wysokiemu poziomowi zatrudnienia, równoci mê¿czyzn i kobiet, trwa³ego rozwoju oraz spójnoci gospodarczej i spo³ecznej.

Europejski
Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej

EFOGR podzielony by³ na Sekcjê Gwarancji i Sekcjê Orientacji. rodki z Sekcji
Gwarancji przeznaczane by³y g³ównie na cele interwencyjne w rolnictwie  dop³aty
bezporednie do produkcji rolnej, skup i magazynowanie nadwy¿ek rolnych, dop³aty eksportowe, dotowanie przetwórstwa itd. Z kolei Sekcja Orientacji wspomaga³a
przemiany strukturalne w rolnictwie. Finansowa³a ulepszanie ekonomiki gospodarstw
rolnych oraz otoczenia rolnictwa  przemys³u i handlu rolnego, wprowadzanie nowych technologii, podnoszenie jakoci produktów, szkolenia zawodowe rolników.
Wspiera³a równie¿ przemiany i rozwój obszarów wiejskich  ochronê rodowiska
naturalnego na obszarach wiejskich, ulepszanie gleb, komasacjê gruntów, poprawê
stanu infrastruktury zwi¹zanej z rolnictwem, rozwój turystyki i rzemios³a, ochronê
lokalnej kultury i krajobrazu, ró¿nicowanie dzia³alnoci rolniczej i zwi¹zanej z rolnictwem w celu zapewnienia ludnoci dochodów ze róde³ pozarolniczych.

IFOR finansowa³ przedsiêwziêcia w sektorze rybo³ówstwa i akwakultury oraz
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów pochodz¹cych z tego sektora.
Wsparcie ukierunkowane by³o na: przyczynianie siê do osi¹gniêcia trwa³ej równoInstrument Finansowy
wagi miêdzy zasobami po³owowymi a ich eksploatacj¹; wzmocnienie konkurenOrientacji Rybo³ówstwa
cyjnoci struktur oraz rozwój ekonomicznie stabilnych przedsiêbiorstw w tym
sektorze; poprawê zaopatrzenia rynku oraz wzrost wartoci produktów rybo³ówstwa i akwakultury; przyczynianie siê do o¿ywienia gospodarczego obszarów uzale¿nionych od rybo³ówstwa i akwakultury.
23

Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1260/1999...
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Fundusz
Spójnoci

Zosta³ utworzony w celu zmniejszania ró¿nic w rozwoju spo³eczno-gospodarczym
pañstw cz³onkowskich na poziomie krajowym. Z jego rodków mo¿na by³o finansowaæ du¿e projekty inwestycyjne w zakresie infrastruktury i ochrony rodowiska,
a prawo do korzystania mia³y pañstwa cz³onkowskie, w których DNB na mieszkañca by³ ni¿szy ni¿ 90% redniej unijnej.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca
1999 r. ustanawiaj¹cego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. UE z dnia 26 czerwca
1999 r., L 161); rozporz¹dzenia (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. UE z dnia 13 sierpnia 1999 r., L 213);
rozporz¹dzenia (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Dz.U. UE z dnia 13 sierpnia 1999 r., L 213); [online] <http://
www.nbportal.pl/ scenariusze/0001/KAT _S2268.PDF>; rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1263/99 z dnia 21
czerwca 1999 r. w sprawie Instrumentu Finansowego Orientacji Rybo³ówstwa (Dz.U. UE z dnia 30 grudnia
1999 r., L 337); [online] <http://www.msz.gov.pl/ resource/5baca434-1692-4cdd-8af0-62d281e53692:JCR>.

Zgodnie z procedur¹ obowi¹zuj¹c¹ w omawianym okresie24, programowanie
wykorzystania funduszy strukturalnych rozpoczê³o siê od sporz¹dzenia planu rozwoju danego pañstwa cz³onkowskiego, tj. dokumentu zawieraj¹cego analizê sytuacji
spo³eczno-ekonomicznej w kontekcie celów polityki spójnoci 20002006, okrelenie potrzeb priorytetowych s³u¿¹cych osi¹gniêciu tych celów wraz ze strategi¹, planowanymi dzia³aniami priorytetowymi, ich szczegó³owymi celami i odpowiadaj¹cymi im indykatywnymi zasobami finansowymi. Plany rozwoju przekazywane by³y
Komisji Europejskiej do szczegó³owej oceny i w celu przygotowania przez ni¹
podstaw wsparcia wspólnoty (PWW). Za Tkaczyñskim i wspó³autorami25 mo¿na
przyj¹æ, ¿e PWW by³y swego rodzaju kontraktem zawieranym przez Komisjê Europejsk¹ oraz pañstwo cz³onkowskie, gwarantuj¹cym pewn¹ pulê rodków finansowych na realizacjê okrelonych priorytetów i dzia³añ w danym pañstwie.
W Polsce cele Narodowego Planu Rozwoju 20042006 osi¹gane by³y dwukierunkowo. Po pierwsze za pomoc¹ programów operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych oraz projektów z udzia³em Funduszu Spójnoci. Po drugie poprzez przedsiêwziêcia i wieloletnie programy rozwojowe finansowane wy³¹cznie ze rodków
krajowych26. W okresie 20042006 PWW realizowane by³y za pomoc¹ siedmiu
programów operacyjnych, w tym27:
 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsiêbiorstw
(125,1 mln euro z EFRR)28,
24 Wprowadzon¹ rozporz¹dzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiaj¹cym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. UE z dnia 26 czerwca 1999 r., L 161).
25 J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. wistak, Fundusze Unii Europejskiej 20072013. Cele  dzia³ania  rodki, Wyd. UJ, Kraków 2008, s. 89.
26 Narodowy Plan Rozwoju 20042006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej,
Warszawa, 2003, s. 74.
27 Zob. [online] < www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/organizacjafunduszyeuropejskich/
documents/pww_pl300805.pdf>.
28 W nawiasach podano indykatywn¹ alokacjê funduszy strukturalnych na poszczególne programy
operacyjne.
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 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (147,0 mln euro
z EFS),
 Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (1 163,4 mln euro z EFRR),
 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
¯ywnociowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (1 192,7 mln euro z EFOGR),
 Sektorowego Programu Operacyjnego Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb (201,8 mln
euro z FIWR),
 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2 530,0 mln euro
z EFRR i 438,5 mln euro z EFS),
 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (28,3 mln euro z EFRR).
Równolegle z programami operacyjnymi wdra¿ane by³y du¿e projekty (o bud¿ecie przekraczaj¹cym 10 mln euro), które wspó³finansowano ze rodków Funduszu Spójnoci. W celu zapewnienia koordynacji miêdzy wsparciem tego funduszu
i EFRR przygotowana zosta³a Strategia wykorzystania Funduszu Spójnoci, dziêki
której mo¿liwe by³o dostosowanie realizowanych projektów do krajowych i wspólnotowych priorytetów strategicznych i identyfikacja rodków koniecznych do ich
osi¹gniêcia29.
Ponadto Polska, wstêpuj¹c do UE, w³¹czy³a siê w realizacjê dwóch (sporód
czterech realizowanych w owym czasie) inicjatyw wspólnotowych: EQUAL oraz
INTERREG. Przedsiêwziêcia te stanowi³y formê pomocy finansowej ukierunkowanej na wspieranie priorytetów horyzontalnych, wspólnych dla ca³ej UE. Pierwsza
(finansowana ze rodków EFS) obejmowa³a dzia³ania maj¹ce na celu eliminacjê
ró¿nych form dyskryminacji, nierównoci na rynku pracy, wspieraj¹c w tej dziedzinie projekty modelowe i innowacyjne. Natomiast druga (wspierana rodkami EFRR)
odnosi³a siê do wspó³pracy miêdzyregionalnej, transgranicznej i transnarodowej,
a jej celem by³o osi¹gniêcie zharmonizowanego, zrównowa¿onego rozwoju na ca³ym obszarze Wspólnoty30.

Fundusze polityki spójnoci 20072013
Punktem wyjcia do prac nad kolejn¹ perspektyw¹ finansow¹ (20072013) by³o
przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ komunikatu z 10 lutego 2004 r. Budowanie
naszej wspólnej przysz³oci  wyzwania polityczne i rodki bud¿etowe w rozszerzonej
Unii, zawieraj¹cego projekt nowej perspektywy finansowej. Formalnie WRF na lata
20072013 zosta³y przyjête 17 maja 2006 r i w porównaniu z poprzednim okresem
charakteryzowa³ je zmieniony uk³ad rodków na zobowi¹zania (zob. tab. 1).
29

Zob. [online] <www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/organizacjafunduszyeuropejskich/
documents/pww_pl300805.pdf>.
30 Por. J. W. Tkaczyñski, R. Will, M. wistak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, C.H. Beck,
Warszawa, 2009, s. 133134.
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Nowy okres programowania przyniós³ równie¿ zmiany dotycz¹ce liczby i zakresu dzia³ania poszczególnych funduszy  fundusze wspieraj¹ce rolnictwo oraz rybo³ówstwo zosta³y wy³¹czone z g³ównego nurtu programowania polityki spójnoci.
Spowodowa³o to koniecznoæ stworzenia przez pañstwa cz³onkowskie niezale¿nego
(od systemu wdra¿ania funduszy strukturalnych) systemu zarz¹dzania tymi rodkami31. Druga zmiana polega³a na zintegrowaniu Funduszu Spójnoci z programowaniem pomocy strukturalnej i objêciu go zasadami charakterystycznymi dla EFRR
i EFS. Miejsce funduszy polityki spójnoci w systemie funduszy europejskich 2007
2013 przedstawione zosta³o na rysunku 1.

ród³o: opracowanie w³asne.

Rys. 1. Fundusze europejskie 20072013

G³ównym zadaniem EFRR 20072013, zgodnie z treci¹ art. 2 rozporz¹dzenia
(WE) nr 1080/200632, by³o wspieranie rozwoju oraz dostosowañ strukturalnych
gospodarek regionalnych (w tym przekszta³cenia upadaj¹cych regionów przemys³owych i regionów opónionych w rozwoju), a tak¿e wspó³pracy transgranicznej,
transnarodowej i miêdzyregionalnej.
31

J. W. Tkaczyñski, R. Willa, M. wistak, Fundusze Unii Europejskiej 20072013..., s. 159.
Rozporz¹dzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1783/
1999 (Dz.U. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210).
32
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W odniesieniu do EFS przyjêto, ¿e bêdzie siê on przyczynia³ do realizacji
priorytetów UE w zakresie wzmacniania spójnoci gospodarczej i spo³ecznej przez
poprawê mo¿liwoci zatrudnienia i pracy, stymulowanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy. By³o to realizowane
przez wspieranie polityki pañstw cz³onkowskich zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia pe³nego zatrudnienia oraz jakoci i wydajnoci pracy, wspierania integracji spo³ecznej,
w tym poprawy dostêpu do zatrudnienia osób znajduj¹cych siê w niekorzystnej
sytuacji, oraz zmniejszenia dysproporcji w zatrudnieniu na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym33. Z kolei Fundusz Spójnoci, mimo wielu zmian prawnoorganizacyjnych (m.in. zniesienie wymogu finansowania tylko du¿ych projektów,
decentralizacja wdra¿ania), utrzyma³ swoj¹ dotychczasow¹ specyfikê, któr¹ by³o
ograniczenie zakresu wsparcia do dwóch obszarów: transeuropejskich sieci transportowych i ochrony rodowiska.
Pomimo zmian w zakresie funkcjonowania funduszy, które zosta³y wprowadzone w charakteryzowanym okresie, niezmienna pozosta³a koniecznoæ w³aciwego
zaprogramowania ich interwencji (rys. 2)34.

KPR  Krajowy Program Reform
Rys. 2. Dokumenty programowe 20072013
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Kud³acz 2008, s. 150.
33

Ibidem.
Szerzej na temat programowania polityki spójnoci 20072013 zob. M. Wojarska, [w:] R. Kisiel,
M. Wojarska, Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiêbiorczoci na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013, s. 3236.
34

342

Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska

£¹czna kwota funduszy UE przewidziana na realizacjê dzia³añ z zakresu polityki spójnoci 20072013 w Polsce wynios³a ok. 67,3 mld euro35 . rodki te zasili³y
bud¿ety programów operacyjnych przygotowanych w ramach dwóch celów tej polityki, tj. konwergencji i europejskiej wspó³pracy terytorialnej (tab. 3).
Tabela 3

Programy operacyjne 20072013
Program operacyjny

Nazwa Wk³ad finansowy
funduszu funduszu (euro)

konwergencja
PO Infrastruktura i rodowisko

EFRR
FS

#,' mld
,! mld

PO Innowacyjna gospodarka

EFRR

, mld

EFS

',% mld

PO Kapita³ ludzki
PO Rozwój Polski Wschodniej

EFRR

,! mld

PO Pomoc techniczna

EFRR

,# mld

EFRR

%, mld

PO celu ! EWT  Wspó³praca Transgraniczna krajów
Meklemburgia  Pomorze Przednie  Brandenburgia i RP
(woj. zachodniopomorskie) % !

EFRR

 ",# mln

PO Wspó³pracy Transgranicznej Polska (woj. lubuskie)
 Brandenburgia % ! w ramach EWT

EFRR

! ,& mln

$ RPO
europejska wspó³praca terytorialna
Wspó³praca transgraniczna

PO wspó³pracy transgranicznej Polska  Saksonia % !

EFRR

#, mln

PO wspó³pracy transgranicznej Republika Czeska
 Rzeczpospolita Polska % !

EFRR

',"$ mln

PO wspó³pracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska
 Republika S³owacka % !

EFRR

#%," mln

PO wspó³pracy transgranicznej Polska  Litwa w ramach EWT

EFRR

%,$' mln

Program wspó³pracy transgranicznej Po³udniowy Ba³tyk

EFRR

$,%" mln

Program wspó³pracy transgranicznej Polska  Bia³oru  Ukraina

EISP

&$, mln

Litwa  Polska  Rosja program wspó³pracy transgranicznej

EISP

! ,! mln

Wspó³praca transnarodowa
Program Region Morza Ba³tyckiego % !

EFRR
EISP

& mln
,$ mln

Program dla Europy rodkowej

EFRR

"$, mln

EFRR

!  mln

Wspó³praca miêdzyregionalna
INTERREG IVC

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; EFS  Europejski Fundusz Spo³eczny; EFR  Europejski Fundusz Rybacki; EISP  Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: M. Wojarska, [w:] R. Kisiel, M. Wojarska, Wybrane aspekty
rozwoju regionalnego, Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiêbiorczoci na Warmii i Mazurach, Olsztyn
2013, s. 35; [online] <www.pekao.com.pl/mis/fundusze_strukturalne_dla_firm/fundusze _unijne_w_pigulce>.
35

Zob. [online] <www.premier.gov.pl/files/budzet_ue_prezentacja_0.pdf>.
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Kwalifikowalnoæ wydatków na projekty wspó³finansowane rodkami UE
20072013 koñczy siê 31 grudnia 2015 r. Datê tê mo¿na równie¿ umownie potraktowaæ jako koniec tego okresu programowania.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 20142020
Proces formalnych negocjacji nad kszta³tem i wielkoci¹ unijnego bud¿etu na
kolejn¹ perspektywê finansow¹ (20142020) rozpocz¹³ siê 29 czerwca 2011 r., kiedy to Komisja Europejska przedstawi³a komunikat w sprawie wieloletnich ram finansowych. Ostatecznie zosta³y one przyjête przez Radê 2 grudnia 2013 r. i w porównaniu z poprzednim okresem programowania charakteryzuj¹ siê zmodyfikowanym
nazewnictwem poszczególnych dzia³ów (zob. tab. 1). Tytu³y pierwszych dwóch nawi¹zuj¹ bezporednio do g³ównych celów strategii Europa 2020, tj. do wzrostu
inteligentnego, sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu i trwa³ego. Zasadniczo jednak
wymienione dzia³y nie ró¿ni¹ siê od tych z lat 2007201336.
W celu poprawy koordynacji i harmonizacji funduszy polityki spójnoci
(EFRR, EFS, i FS) z Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) i Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR)
postanowiono obj¹æ je w latach 20142020 wspólnymi przepisami. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.37 fundusze te funkcjonuj¹ jako europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (EFSI) (rys. 3).
Przyjête rozwi¹zanie oznacza m.in. koniecznoæ silniejszego ni¿ w latach
20072013 uwzglêdnienia celów zwi¹zanych z rozwojem obszarów wiejskich (rozwój infrastrukturalny, rozwój pozarolniczych funkcji tych obszarów) w programach
operacyjnych na lata 20142020 finansowanych ze rodków polityki spójnoci38.
Zadania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 20142020 zestawione zosta³y w tabeli 4.

36

E. Ma³uszyñska, M. Sapa³a, op. cit., s. 109131.
Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj¹ce wspólne przepisy dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. UE z dnia 20 grudnia 2013, L 347).
38 Zob. [online] <http://prow.slaskie.pl/zalaczniki/2013/02/25/1361783441.pdf>.
37
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Rys. 3. Fundusze europejskie 20142020
ród³o: opracowanie w³asne.

Zadania EFSI 2014202020002006

Tabela 4

Fundusz

Zadania

Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

EFRR przyczynia siê do finansowania wsparcia maj¹cego na celu zwiêkszenie
spójnoci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej poprzez niwelowanie g³ównych
dysproporcji regionalnych w Unii poprzez zrównowa¿ony rozwój oraz dostosowanie strukturalne regionalnych gospodarek, w tym przekszta³ceniu upadaj¹cych
regionów przemys³owych i regionów opónionych w rozwoju. Na mocy rozporz¹dzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.39 wspiera równie¿ wspó³pracê transgraniczn¹, transnarodow¹ i miêdzyregionaln¹.

Europejski
Fundusz
Spo³eczny

EFS wspiera d¹¿enie do wysokiego poziomu zatrudnienia i wysokiej jakoci miejsc
pracy, poprawê dostêpu do rynku pracy oraz mobilnoæ geograficzn¹ i zawodow¹
pracowników, a tak¿e u³atwia im dostosowanie siê do zmian w przemyle oraz
w systemach produkcyjnych koniecznych dla zrównowa¿onego rozwoju, zachêca do
wysokiego poziomu kszta³cenia i szkolenia dla wszystkich i wspiera przechodzenie
m³odych ludzi z etapu kszta³cenia do etapu zatrudnienia, zwalcza ubóstwo, wzmacnia w³¹czenie spo³eczne, oraz wspiera równoæ p³ci, niedyskryminacjê i równe szanse, przyczyniaj¹c siê tym samym do wdra¿ania priorytetów Unii w zakresie wzmocnienia spójnoci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej.

39

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie przepisów szczegó³owych dotycz¹cych wsparcia z EFRR w ramach celu Europejska wspó³praca terytorialna (Dz.U. UE z dnia 20 grudnia 2013 r., L 347).
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Z zachowaniem odpowiedniej równowagi oraz zgodnie z istniej¹cymi w ka¿dym
pañstwie cz³onkowskim potrzebami w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
Fundusz Spójnoci wspiera: a) inwestycje na rzecz rodowiska, w³¹czaj¹c w to
dziedziny zwi¹zane ze zrównowa¿onym rozwojem oraz energi¹ nios¹ce ze sob¹
korzyci dla rodowiska; b) transeuropejskie sieci transportowe; c) pomoc techniczn¹.

Europejski
Fundusz Rolny
na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

W ogólnych ramach WPR wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, w tym dzia³añ
w sektorze spo¿ywczym i sektorze produktów niespo¿ywczych oraz lenictwie,
przyczynia siê do osi¹gniêcia nastêpuj¹cych celów: a) wspieranie konkurencyjnoci rolnictwa; b) zapewnienie zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami naturalnymi
oraz dzia³ania w dziedzinie klimatu; c) osi¹gniêcie zrównowa¿onego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i spo³ecznoci, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy.

Europejski
Fundusz Morski
i Rybacki

EFMR przyczynia siê do realizacji nastêpuj¹cych celów: a) promowanie konkurencyjnych, zrównowa¿onych rodowiskowo, rentownych ekonomicznie i odpowiedzialnych spo³ecznie podmiotów rybo³ówstwa i akwakultury; b) wspieranie
procesu wdra¿ania wspólnej polityki rybackiej; c) promowanie zrównowa¿onego
i sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich i obszarów akwakultury; d) wspieranie procesu opracowywania i wdra¿ania
unijnej zintegrowanej polityki morskiej w sposób uzupe³niaj¹cy politykê spójnoci i wspóln¹ politykê ryback¹. Realizacja tych celów nie mo¿e skutkowaæ zwiêkszaniem zdolnoci po³owowej.

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/
2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotycz¹cych celu Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporz¹dzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. UE,
L 347, 20.12.2013); Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia
17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegó³owych dotycz¹cych wsparcia z EFRR w ramach celu Europejska wspó³praca terytorialna (Dz.U. UE, L 347, 20.12.2013); Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. UE, L 347, 20.12.2013); Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu
Spójnoci i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U. UE, L 347, 20.12.2013); Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. UE, L 347, 20.12.2013); Rozporz¹dzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/
2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1255/2011 (Dz.U. UE, L 149, 20.05.2014).

Wdra¿anie funduszy unijnych w latach 20142020 opiera siê na dokumentach
przygotowanych przez poszczególne pañstwa cz³onkowskie, w tym na: umowie
partnerstwa, programach operacyjnych dla celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz programach operacyjnych dla celu Europejska wspó³praca terytorialna. W Polsce ich treæ, zakres oraz najwa¿niejsze za³o¿enia wynikaj¹ z dokumentów strategicznych: unijnych (strategia Europa 2020) i krajowych, m.in. strategii
rozwoju kraju do 2020 r. oraz 9 strategii zintegrowanych dotycz¹cych innowacyjnoci, transportu, kapita³u ludzkiego, kapita³u spo³ecznego, energetyki i rodowiska,

346

Magdalena Wojarska, Renata Marks-Bielska

sprawnoci pañstwa, rozwoju regionalnego, rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich40 (rys. 4).

Rys. 4. Dokumenty programowe 20142020
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie na podstawie uchwa³y nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 wrzenia
2012 r. w sprawie przyjêcia strategii rozwoju kraju 2020.

Zgodnie z art. 26 pkt 1 rozporz¹dzenia 1303/201341, EFSI wdra¿ane s¹ w ramach
programów operacyjnych zgodnie z umow¹ partnerstwa. W latach 20142020 realizowane s¹ nastêpuj¹ce programy42:
40

Zob. [online] <www.funduszeeuropejskie.gov.pl/FAQ/FAQ_2014_2020/Strony/Jakie_sa_najwazniej sze_dokumenty_strategiczne.aspx?N=N>.
41 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiaj¹ce wspólne przepisy dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj¹ce przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
42 Zob. [online] <www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1336/Informacja_prasowa_programy2014_ 2020.pdf>.
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (8,61 mld euro z EFRR),
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (2,17 mld euro z EFRR),
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (27,41 mld euro z EFRR i FS),
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld euro z EFS),
Program Operacyjny Polska Wschodnia (2,0 mld euro z EFRR),
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (700,0 mln euro z FS),
Regionalne Programy Operacyjne (31,3 mld euro z EFRR i EFS),
Programy operacyjne EWT (1,68 mld euro z EFRR).
Ponadto, ze rodków wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybackiej finansowane s¹: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8 598,3 mln euro z EFRROW) oraz Program Rybactwo i Morze (531,2 mln euro z EFMR).
Symboliczna inauguracja uruchomienia transzy EFSI 20142020, dokonana
przez pani¹ premier Ewê Kopacz, odby³a siê 27 lutego 2015 r.

Absorpcja funduszy UE a poziom konkurencyjnoci polskich
regionów
Zgodnie z danymi udostêpnionymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Regionalnego43, wartoæ projektów europejskich zrealizowanych w polskich regionach w latach 20042014 wynios³a 617,34 mld z³, z czego ponad po³owê (61,11%)
stanowi³o dofinansowanie z funduszy polityki spójnoci. Przeciêtna wartoæ unijnego wsparcia w przeliczeniu na mieszkañca osi¹gnê³a poziom 9790,73 z³, a regionami rozpoczynaj¹cymi i zamykaj¹cymi zestawienie by³y odpowiednio województwa
warmiñsko-mazurskie (11 800,40 z³) i wielkopolskie (7033,93 z³). W ujêciu bezwzglêdnym najwy¿sz¹ absorpcjê funduszy polityki spójnoci odnotowano w województwie mazowieckim (56,74 mld z³), najni¿sz¹ natomiast w opolskim (7,28 mld z³).
W skali kraju na ka¿de 1 z³ unijnego wsparcia przypada³o rednio 0,68 z³ tzw.
wk³adu w³asnego  wartoæ maksymaln¹ odnotowano w województwie zachodniopomorskim (0,86 z³), a minimaln¹ w lubelskim (0,52 z³).
Wyznaczenie kierunku i si³y zwi¹zku pomiêdzy konkurencyjnoci¹ regionów
a zainwestowanymi na ich obszarze funduszami polityki spójnoci wymaga³o
 oprócz zidentyfikowania wielkoci dotacji  okrelenia zmian w poziomie konkurencyjnoci badanych jednostek terytorialnych. W tym celu wykorzystane zosta³y
rankingi przygotowane za pomoc¹ metody TOPSIS na bazie danych z lat 2003
i 2013 (tab. 5).

43

Zob. [online] <http://www.mapadotacji.gov.pl/>.
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Tabela 5
Ranking konkurencyjnoci województw przygotowany na bazie wyników
procedury TOPSIS
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ród³o: obliczenia w³asne na podstawie danych BDL.

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, ¿e dodatnia ró¿nica wartoci syntetycznych miar konkurencyjnoci Q2003 i Q2013 pojawi³a siê w dziewiêciu regionach, ale
tylko w piêciu z nich (mazowieckim, ma³opolskim, dolnol¹skim, wielkopolskim,
kujawsko-pomorskim) by³a na tyle istotna, ¿e spowodowa³a awans regionu o jedn¹
lub dwie pozycje. W pozosta³ych siedmiu województwach Qpos mia³ wartoæ ujemn¹, czego konsekwencj¹ (z dwoma wyj¹tkami) by³ spadek regionu w ogólnej klasyfikacji. Do wyj¹tków nale¿a³o województwo warmiñsko-mazurskie, któremu pomimo obni¿aj¹cej siê konkurencyjnoci uda³o siê utrzymaæ w 2013 r. tê sam¹ trzynast¹
pozycjê i województwo opolskie, które pomimo ujemnej wartoci miary Qpos poprawi³o w 2013 r. swoje po³o¿enie o cztery oczka.
Zmierzaj¹c do oceny zale¿noci pomiêdzy poziomem absorpcji rodków z funduszy spójnoci a konkurencyjnoci¹ polskich regionów, zestawiono ze sob¹ dwie
wielkoci, tj. wskanik postêpu Qpos oraz wartoæ dofinansowania funduszami polityki spójnoci inwestycji zrealizowanych na obszarze regionu w latach 20042014.
Definitywna odpowied na pytanie o zwi¹zek pomiêdzy wspomnianymi zmiennymi
wymaga³a przygotowania wykresu rozrzutu i wyznaczenia wspó³czynnika korelacji
liniowej r-Pearsona. Obie czynnoci wykaza³y zale¿noæ na poziomie 0,5802, co
zgodnie ze skal¹ Guilforda, interpretowaæ nale¿y jako wysok¹ korelacjê pomiêdzy
analizowanymi wielkociami. Oznacza to, ¿e zwiêkszonemu strumieniowi funduszy
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unijnych towarzyszy³ wzrost poziomu konkurencyjnoci. Jednak po wykluczeniu
z analiz województwa mazowieckiego, które jako odstaj¹cy przypadek zniekszta³ca³o uzyskany wynik, okaza³o siê, ¿e zale¿noæ pomiêdzy popraw¹ konkurencyjnoci a absorpcj¹ rodków polityki spójnoci by³a du¿o ni¿sza (r = 0,3747). Otrzymana
wartoæ wspó³czynnika r nadal potwierdza wprost proporcjonalny zwi¹zek pomiêdzy
dwiema wielkociami, ale nie jest on tak silny jak zak³ada³a to polityka spójnoci.
Dok³adniejsze przeledzenie badanych zale¿noci wymaga³o w³¹czenia do analizy dwóch dodatkowych kryteriów, tj. rozgraniczenia wartoci Qpos na mniejsz¹ lub
wiêksz¹ od zera oraz podzia³u wartoci dofinansowania rodkami polityki spójnoci
na wy¿sz¹ lub ni¿sz¹ od redniej krajowej, a nastêpnie podzia³ zbioru 16 województw na cztery podgrupy (rys. 5).

Rys. 5. Klasyfikacja województw ze wzglêdu na wielkoæ absorpcji funduszy UE i Qpos
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie na podstawie BDL i Mapy Dotacji.

Pierwsz¹ grupê utworzy³y regiony, które na przestrzeni analizowanego okresu
odnotowa³y poprawê poziomu konkurencyjnoci (rednio o 0,03) i charakteryzowa³y siê wy¿sz¹ od redniej krajowej absorpcj¹ funduszy polityki spójnoci (przeciêtna
wartoæ w grupie wynios³a 31,58 mld z³). Si³a zwi¹zku pomiêdzy wielkociami
stanowi¹cymi podstawê wyodrêbnienia zbioru wynios³a 0,5215 (z województwem
mazowieckim) i -0,2589 (bez województwa mazowieckiego).
W sk³ad drugiego zbioru wesz³y województwa, które tak¿e odnotowa³y wzrost
wskanika Qpos (rednio o 0,01), ale w odró¿nieniu od grupy I wartoæ zainwesto-
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wanych na ich obszarze rodków polityki spójnoci by³a ni¿sza od redniej krajowej
i wynios³a jedynie 13,93 mld z³. W tym przypadku, z uwagi na ma³¹ liczebnoæ
zbioru (3 jednostki), zrezygnowano z wyznaczania wskanika korelacji.
W grupie trzeciej znalaz³y siê tylko dwa regiony, do których w latach 20042014
nap³ynê³o rednio 23,29 mld z³ (przy redniej krajowej wynosz¹cej 21,33 mld z³).
Pomimo stosunkowo wysokiego zasilenia rodkami zewnêtrznymi, województwa te
odnotowa³y obni¿enie poziomu konkurencyjnoci o -0,01. Tak¿e i tym razem
z uwagi na zbyt ma³¹ liczbê elementów zbioru nie wyznaczono wspó³czynnika
korelacji.
Ostatni zbiór utworzy³y, z wyj¹tkiem województwa opolskiego, regiony Polski
Wschodniej. Charakteryzowa³y siê one ni¿sz¹ od redniej krajowej absorpcj¹ rodków funduszy polityki spójnoci (rednio w grupie 12,70 mld z³) i obni¿eniem
wartoci wspó³czynnika Qpos (o -0,02). Korelacja pomiêdzy dofinansowaniem
z bud¿etu UE inwestycji realizowanych w regionach a popraw¹ poziomu konkurencyjnoci wynios³a w tym przypadku -0,7203, co wiadczy o silnej odwrotnie proporcjonalnej zale¿noci.

Podsumowanie
G³ównym zadaniem funduszy polityki spójnoci jest finansowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, spo³ecznych i terytorialnych pomiêdzy pañstwami i regionami UE. Zgodnie z ide¹ tej polityki, dzia³anie takie ma przyspieszyæ procesy rozwojowe i poprawiæ konkurencyjnoæ
obszarów zacofanych.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ¿e w Polsce pozytywny efekt zewnêtrznego
zasilania finansowanego jest ni¿szy, ni¿ zak³adano. Badanie wykaza³o istnienie
umiarkowanej korelacji (r = 0,3747) pomiêdzy wartoci¹ rodków polityki spójnoci
zainwestowanych w latach 20042014 a popraw¹ poziomu konkurencyjnoci województw. Z rozwa¿añ celowo wy³¹czono województwo mazowieckie, w przypadku
którego odnotowano anormalny (w stosunku do pozosta³ych regionów) poziom obserwacji, co negatywnie wp³ywa³o na uzyskiwane rezultaty. Du¿o bardziej niepokoj¹ce wyniki pojawi³y siê po przeprowadzeniu klasyfikacji województw z uwzglêdnieniem wartoci wskanika postêpu (Qpos) oraz wielkoci funduszy polityki
spójnoci. Okaza³o siê bowiem, ¿e w przypadku bardziej rozwiniêtej grupy województw istnia³a s³aba korelacja (r = 0,2589) pomiêdzy wspomnianymi wielkociami, podczas gdy w s³abiej rozwiniêtych regionach Polski Wschodniej wyst¹pi³a
silna odwrotnie proporcjonalna zale¿noæ (r = -0,7203).
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Summary
Economic aspects of cohesion policy funds
(analysis at the regional level of Poland)
Key words: Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS), cohesion policy,
structural funds, cohesion fund, competitiveness of the regions.

The main aim of the article is characteristics of cohesion policy in the context of
the legal solutions in the years 20002014 and identification the relationship between the level of absorption of these money and the competitiveness of Polish regions.
TOPSIS procedure was used to determine the level of competitiveness. Thanks to
this method a set of sub-indices were replaced one aggregate indicator, called synthetic measure. The aggregate measure of competitiveness (Q) was determined on
the basis of 24 statistical features that meet the criteria of substantive, formal and
informational value. Pearsons correlation was used to determine the direction and
strength of the relationship between competitiveness of polish provinces and their
level of absorption of EU funds. The analysis showed that in Poland, the positive
effect of funded external power is lower than expected. The study revealed a moderate correlation (r = 0.3747) between the value of the cohesion policy funds invested
in polish regions in the years 20042014 and the improvement of the level of their
competitiveness.
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Obszary Natura 2000  geneza i wp³yw na gospodarkê
w pó³nocno-wschodniej Polsce
Wstêp
Sieæ obszarów Natura 2000 ma istotne znaczenie dla prawa Wspólnot Europejskich i zosta³a utworzona w celu zachowania unikatowych elementów przyrody.
Obszary te obejmuj¹ wiele ekosystemów, takich jak ³¹ki i pastwiska, grunty orne,
lasy, mokrad³a, torfowiska, oczka wodne, jeziora, starorzecza, stawy, rzeki oraz
towarzysz¹ce im gatunki. Szczególne znaczenie maj¹ ptaki, które w wielu przypadkach mog¹ byæ gatunkami tarczowymi dla innych gin¹cych lub zagro¿onych organizmów1.
Obszary Natura 2000 s¹ jedn¹ z form ochrony przyrody, czyli instytucj¹ prawn¹
polegaj¹c¹ na wyodrêbnieniu okrelonego obszaru, uznaniu go za chroniony powszechnie obowi¹zuj¹cym aktem normatywnym oraz poddaniu go szczególnemu
re¿imowi prawnemu, w którym zasadnicz¹ rolê odgrywaj¹ zakazy zachowania siê
zagra¿aj¹cemu temu przedmiotowi2. Obszary te s¹ wiêc szczególn¹ instytucj¹
w prawodawstwie polskim, która stanowi realizacjê kompleksowej ochrony przetrwania charakterystycznych i typowych dla obszarów Europy gatunków rolin
i zwierz¹t oraz siedlisk przyrodniczych3.
Powi¹zanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego oraz zaspokajania potrzeb spo³ecznych wymaga konsekwentnych dzia³añ,
1 J. Ciechanowicz Mc-Lean, Prawo i polityka ochrony rodowiska, Oficyna a Wolters Kluwer
business, Warszawa 2009, s. 88.
2 W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Difin, Warszawa 2008, s. 65.
3 B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony rodowiska. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 264.
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szczególnie ze strony w³adz publicznych ró¿nych szczebli. Istniej¹ce w Polsce zasoby naturalne wymagaj¹ sta³ej ochrony m.in. poprzez ustanawianie prawnych form
ochrony przyrody. Jest to przekonanie wyra¿ane w badaniach opinii publicznej, jak
te¿ w dokumentach strategicznych i aktach prawnych. Podobnie powszechna jest
wiadomoæ, ¿e w celu ochrony przyrody nale¿y ograniczaæ realizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, tudzie¿ podejmowaæ dzia³ania na rzecz
jego poprawy. Zadania wynikaj¹ce z ochrony rodowiska wymagaj¹ nak³adów finansowych. Jeszcze czêciej wi¹¿¹ siê z rezygnacj¹ z potencjalnych dochodów
z inwestycji, których nie da siê zrealizowaæ na terenach chronionych. Z drugiej
strony poszukiwanie szans rozwoju gospodarczego, rozwój infrastruktury oraz d¹¿enie do poprawy warunków ¿ycia ludzi s¹ pierwszorzêdnymi potrzebami zarówno
w ujêciu lokalnym, regionalnym, jak i w skali miêdzynarodowej. Przyk³adem regionu bogatego w formy ochrony przyrody, w tym te¿ obszary Natura 2000, jest pó³nocno-wschodnia Polska, a szczególnie Warmia i Mazury.
Celem niniejszego artyku³u jest wskazanie genezy i wp³ywu obszarów Natura
2000 na gospodarkê na przyk³adzie województwa warmiñsko-mazurskiego. W tym
celu dokonamy analizy unijnych i polskich aktów prawnych w zakresie funkcjonowania i ochrony obszarów Natura 2000 oraz danych dotycz¹cych ochrony i mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na terenie ww. województwa.

Geneza obszarów Natura 2000
Miêdzynarodow¹ wspó³pracê na rzecz ochrony przyrody rozpoczêto w latach
70. XX wieku. Przyczynkiem powstania europejskiej polityki ekologicznej by³o
przyjêcie szeregu konwencji, wród których najistotniejsz¹ pozycjê zajmuj¹: Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-b³otnych maj¹cych znaczenie miêdzynarodowe, zw³aszcza jako rodowisko ¿ycia ptactwa wodnego z dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U.
z 1978 r., nr 7, poz. 24.), Konwencja Paryska o ochronie wiatowego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego z dnia 16 listopada 1972 r. (Dz.U. z 1976 r., nr 32,
poz. 190), Konwencja Helsiñska o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza
Ba³tyckiego z dnia 22 marca 1974 r. (Dz.U. z 1980 r., nr 18, poz. 64), Konwencja
Boñska o ochronie gatunków wêdrownych dzikich zwierz¹t z dnia 23 czerwca 1979 r.
(Dz. U. z 2003 r., nr 2, poz. 17), Konwencja Berneñska o ochronie gatunków
europejskich dzikich zwierz¹t i rolin oraz siedlisk naturalnych z dnia 19 wrzenia
1979 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 58, poz. 263) oraz Konwencja z Rio o ró¿norodnoci
biologicznej z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 184, poz. 1532)4.
Obszary Natura 2000 zosta³y utworzone w celu ochrony populacji dziko wystêpuj¹cych ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków bêd¹cych przedmiotem
4 M. Makomska-Juchiewicz, S. Tworek, Miejsce sieci Natura 2000 w europejskiej ochronie przyrody, [w:] Ekologiczna sieæ Natura 2000. Problem czy szansa?, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2003, s. 1516.
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zainteresowania Wspólnoty, wprowadzone na wskutek wdro¿enia w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dalej: dyrektywa ptasia)5 oraz dyrektywy
Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (dalej: dyrektywa siedliskowa)6. W wietle przepisu art. 6(2)
dyrektywy siedliskowej oraz art. 3(2) i 4(4) dyrektywy ptasiej podstawowym obowi¹zkiem organów ochrony rodowiska jest zapobieganie wszelkim formom pogorszenia stanu przyrodniczego przedmiotu ochrony sieci Natura 2000, a tak¿e podjêcie
dzia³añ odpowiednich do potrzeb ekologicznych przedmiotów ochrony s³u¿¹cych
zachowaniu lub odtworzeniu ich w³aciwego stanu. W planowaniu ochrony obszarów Natura 2000 obowi¹zuj¹ zasady ochrony rodowiska w UE7, m.in. zasada
ostro¿noci (przezornoci), zasada dzia³añ zapobiegawczych, tj. naprawiania szkody
w pierwszym rzêdzie u ród³a, zasada zanieczyszczaj¹cy p³aci8. W odniesieniu do
ochrony obszarów Natura 2000 najistotniejsza wydaje siê regu³a ostro¿noci, wed³ug której powinno siê podejmowaæ wszelkie mo¿liwe dzia³ania prewencyjne, nawet jeli nie ma pewnoci, ¿e dane oddzia³ywanie wp³ynie negatywnie na rodowisko, wystarczy bowiem tylko brak pewnoci, ¿e szkoda nie powstanie. Zasada
przezornoci odnosi siê do wszelkiej dzia³alnoci, której negatywne oddzia³ywanie
na rodowisko nie jest jeszcze w pe³ni rozpoznane. W takim przypadku istnieje
obowi¹zek podjêcia wszelkich mo¿liwych rodków zapobiegawczych9.
W prawodawstwie polskim obszary Natura 2000 zosta³y zdefiniowane w art. 25
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody10 (dalej: u.o.p.) i obejmuj¹: (1) obszary specjalnej ochrony ptaków; (2) specjalne obszary ochrony siedlisk oraz (3) obszary maj¹ce
znaczenie dla Wspólnoty. Obszar specjalnej ochrony ptaków to obszar wyznaczony,
zgodnie z przepisami prawa UE, do ochrony populacji dziko wystêpuj¹cych ptaków
jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki maj¹ korzystne warunki
bytowania w ci¹gu ca³ego ¿ycia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju
(art. 3 pkt 3 u.o.p.). Gatunki ptaków wymagaj¹ce ochrony w formie wyznaczania
obszarów Natura 2000 zosta³y okrelone w za³¹czniku 1 dyrektywy ptasiej, wród
których wystêpuj¹ m.in. kormoran ma³y, czapla bia³a, bocian czarny, ³abêd krzykli5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (tekst jedn.: Dz.U.UE L z dnia 26 stycznia 2010 r.).
6 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE.L. z dnia 22 lipca 1992, nr 206, poz. 7).
7 M. M. Kenig-Witkowska, Prawo rodowiska UE. Zagadnienia systemowe, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 126.
8 Art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie, który na mocy traktatu ateñskiego
i art. 87 Konstytucji RP jest ród³em prawa w Polsce.
9 Zobacz wiêcej: Z. Bukowski, Prawo miêdzynarodowe a ochrona rodowiska. Wydawnictwo
Dom Organizatora, Toruñ 2005, s. 68; M. Pcha³ek, Zasada przezornoci, [w:] M. Górski, M. Pcha³ek,
W. Radecki i in., Prawo ochrony rodowiska. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 157.
10 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 627,
628 i 842 ze zm.).
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wy, bielik, jastrz¹b, sokó³ wêdrowny, kuropatwa, ¿uraw, batalion, rybitwy. Natomiast lista obszarów specjalnej ochrony ptaków zosta³a zawarta w rozporz¹dzeniu
Ministra rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków11. Nale¿¹ do nich np. Dolina Dolnej Wis³y, Lasy Janowskie, Roztocze, Ujcie Warty, Puszcza Augustowska, Dolina Pas³êki. Lasy I³awskie, Ostoja
Warmiñska, jezioro Dru¿no. Z kolei specjalny obszar ochrony siedlisk zosta³ zdefiniowany jako obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa UE, w celu trwa³ej
ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagro¿onych wyginiêciem gatunków
rolin lub zwierz¹t lub w celu odtworzenia w³aciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub w³aciwego stanu ochrony tych gatunków (art. 3 pkt 19 u.o.p.).
Natomiast w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a tak¿e kryteriów wyboru obszarów kwalifikuj¹cych siê do
uznania lub wyznaczania jako obszary Natura 200012 wymienia siê jako ww. siedliska np. jeziora lobeliowe, jeziora oligotroficzne, naturalne dystroficzne zbiorniki
wodne, torfowiska wysokie, siedliska lene np. buczyny czy ze starymi dêbami
(za³¹cznik 1). Do gatunków bêd¹cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty wród
zwierz¹t nale¿¹ nietoperze (nocek du¿y), wistak tatrzañski, niedwied brunatny,
rysie, ¿biki, ¿ubry, muflony, ukleja bia³a, ró¿anka, limak winniczek (za³¹cznik 2);
a sporód rolin  arnika górska, godzik lni¹cy, wid³aki, torfowce (za³¹cznik 3).

Ochrona prawna obszarów Natura 2000  instrumenty
planistyczne
W celu ochrony obszarów Natura 2000 stosowane s¹ instrumenty planistyczne,
do których nale¿¹ plany zadañ ochronnych (PZO) oraz plany ochrony (PO). Zgodnie
z art. 31 u.o.p., projekt PZO dla obszaru Natura 2000 sporz¹dza organ zarz¹dzaj¹cy,
jakim jest Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska (dalej: RDO) na okres 10 lat.
Pierwszy projekt winien powstaæ w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru
przez Komisjê Europejsk¹ jako obszaru maj¹cego znaczenie dla Wspólnoty lub od
dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Ustawodawca na³o¿y³ na
RDO obowi¹zek sporz¹dzania i przekazania oceny realizacji ochrony tego obszaru
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska co 6 lat w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej
ochrony ptaków. Dokument taki powinien zawieraæ informacje dotycz¹ce podejmowanych dzia³añ ochronnych oraz wp³ywu tych dzia³añ na stan ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków rolin i zwierz¹t, dla ochrony których zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, a tak¿e wyniki monitorowania i nadzoru tych dzia³añ.
11
12

Dz.U. z 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
Dz.U. z 2010 r., nr 77, poz. 510 ze zm.
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Plany zadañ ochronnych wyprzedzaj¹ w czasie plany ochrony. Plany zadañ ochronnych maj¹ wiêc charakter tymczasowy, na co wskazuje art. 28 ust. 12 u.o.p., wed³ug
którego zarz¹dzenie RDO o ustanowieniu PZO dla obszaru Natura 2000 traci moc
w przypadku ustanowienia planu ochrony dla tego obszaru13. Szczegó³owe wymagania w zakresie sporz¹dzania PZO dla obszarów Natura 2000 zosta³y zawarte
w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporz¹dzania projektu planu zadañ ochronnych dla obszaru Natura 200014. Natomiast
tworzenie planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 wynika z koniecznoci
utrzymania i przywracania do w³aciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków rolin i zwierz¹t, dla których wyznaczono ten obszar. Projekt PO dla
obszaru Natura 2000 lub jego czêci sporz¹dza RDO, który sprawuje nadzór nad
tym obszarem. Plany ochronne wymagaj¹ zaopiniowania przez (1) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych, je¿eli obszar Natura 2000 obejmuje obszar
zarz¹dzany przez Pañstwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pañstwowe; (2) dyrektora
urzêdu morskiego, je¿eli obszar Natura 2000 obejmuje obszar morski (art. 29).
Tryb sporz¹dzania projektu planu ochrony, zakres prac koniecznych do jego
sporz¹dzenia oraz tryb dokonywania zmian w tym planie okrelaj¹ przepisy wykonawcze15. Plany ochronne ustanawiane s¹ przez Ministra rodowiska w drodze
rozporz¹dzenia na okres 20 lat i wymagaj¹ udzia³u spo³eczeñstwa na zasadach okrelonych w dziale III rozdziale 3 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 (dalej: u.o.o..)16.

Ograniczenia w dzia³alnoci gospodarczej na obszarach
Natura 2000
Ka¿de planowane przedsiêwziêcie o potencjalnym, bezporednim lub porednim wp³ywie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie oddzia³ywania na rodowisko (OO), uwzglêdniaj¹cej jego ewentualne skutki w odniesieniu do chronionych siedlisk lub gatunków. W przypadku, gdy przeprowadzona OO wyka¿e, ¿e
przedsiêwziêcie bêdzie mia³o negatywny wp³yw na obszar Natura 2000, to co do
13 W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 150; zobacz tak¿e E. Zêbek, Plany zadañ ochronnych jako prawny instrument
ochrony obszarów Natura 2000 w województwie warmiñsko-mazurskim, [w:] A. Kanierska-Patrzyczna
i M.A. Król (red.), Problemy wdra¿ania systemu Natura 2000 w Polsce, Polskie Zrzeszenie In¿ynierów
i Techników Sanitarnych, Szczecin  £ód  Poznañ 2013, s. 359374.
14 Dz. U. nr 34, poz. 186 ze zm.
15 Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporz¹dzania projektu
planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 64, poz. 401 ze zm.); zob. wiêcej A. Lipiñski,
Planowanie ochrony obszarów Natura 2000, [w:] A. Kanierska-Patrzyczna i M.A. Król (red.), op. cit.,
s. 349351.
16 Dz .U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.
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zasady nie mo¿e byæ ono realizowane17. Rozstrzygniêcie w przedmiocie stwierdzenia obowi¹zku przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko mieci siê w zakresie uznania administracyjnego. Postêpowanie w sprawie oceny oddzia³ywania na rodowisko dla przedsiêwziêæ uregulowane zosta³o
w art. 59103 u.o.o..
W przypadku planowanych przedsiêwziêæ form¹ zezwolenia na ich realizacjê
jest decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienie z RDO.
W wietle art. 71 u.o.o.. wyró¿niamy dwa rodzaje przedsiêwziêæ wymagaj¹cych
uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach: przedsiêwziêcia mog¹ce
zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (grupa I) i przedsiêwziêcia mog¹ce
potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (grupa II). Dla I grupy przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na rodowisko ma charakter obligatoryjny, a dla
II grupy fakultatywny. Kwalifikacji danego przedsiêwziêcia dokonuje zazwyczaj
RDO na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko18.
Ocena oddzia³ywania na obszary Natura 2000 dotyczy te¿ przedsiêwziêæ innych
ni¿ mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko. Jest ona wymagana w sytuacji, gdy
planowane przedsiêwziêcie: (1) mo¿e znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000,
a nie jest bezporednio zwi¹zane z ochron¹ tego obszaru lub nie wynika z tej
ochrony; (2) obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
obszar Natura 2000 zosta³ stwierdzony na podstawie art. 96 u.o.o.. W takiej sytuacji organ w³aciwy do wydania wymaganej decyzji przed rozpoczêciem realizacji
przedsiêwziêcia jest obowi¹zany do rozwa¿enia, przed wydaniem tej decyzji, czy
przedsiêwziêcie mo¿e potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000.
W ramach oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 okrela
siê, analizuje oraz ocenia oddzia³ywanie przedsiêwziêæ na obszary Natura 2000
(ocena habitatowa) oraz jego skumulowane oddzia³ywanie z innymi przedsiêwziêciami (art. 62 ust. 2 u.o.o.). Znacz¹ce negatywne oddzia³ywanie na obszar Natura
2000 to oddzia³ywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególnoci dzia³ania mog¹ce pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków
rolin i zwierz¹t, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, lub
wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar
Natura 2000, lub pogorszyæ integralnoæ obszaru Natura 2000, lub jego powi¹zania
z innymi obszarami (art. 3 ust. 17 u.o.o..).
Je¿eli dane przedsiêwziêcie mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na przedmioty
ochrony na tych obszarach, podmioty te s¹ zobligowane do przeprowadzenia oceny
habitatowej i ewentualnego naprawienia szkód (np. w ramach kompensacji przyrodniczej). Ocena habitatowa to szczególny rodzaj oceny rodowiskowej, s³u¿¹cy badaniu, czy dany plan (program) lub przedsiêwziêcie oddzia³uj¹ na obszar Natura 2000.
17 A. Kawicki, E. Florkiewicz, A. Jendrasiak, Procedura wydawania decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach. Komentarz ze wzorami dokumentów, t. II, Municipium S.A., s. 152, 155.
18 Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397.
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W przypadku stwierdzenia w dwóch pierwszych etapach 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.
W wietle art. 51 ust. 2 u.o.o.. prognoza wp³ywu przedsiêwziêcia, w tym te¿ na
obszary Natura 2000, powinna uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce zagadnienia: (1) stan rodowiska na obszarze, gdzie ustalenia dokumentu najsilniej wp³yn¹ na rodowisko;
(2) najwa¿niejsze problemy dotycz¹ce ochrony rodowiska zwi¹zane z tematyk¹
ocenianego dokumentu, szczególnie wystêpuj¹ce na obszarach chronionych; (3) znacz¹ce skutki dla rodowiska spowodowane realizacj¹ ustaleñ dokumentu; (4) sposoby przeciwdzia³ania negatywnym skutkom wp³ywu ustaleñ dokumentu na rodowisko; (5) proponowane metody, które bêd¹ stosowane do monitorowania wp³ywu na
rodowisko ustaleñ dokumentu oraz (6) mo¿liwoci transgranicznego wp³ywu na
rodowisko realizacji ustaleñ dokumentu19.

Obszary Natura 2000 w województwie warmiñsko-mazurskim
Na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego wystêpuje 16 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOP) i 43 obszary o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).
OSOP obejmuj¹ torfowiska niskie i wysokie, bagna, doliny rzek, jeziora, lasy (buczyny, ³êgi, bory wierkowe i sosnowe) i s¹ to konkretnie: Bagna Nietlickie, Dolina
Pas³êki, doliny Omulwi i P³odownicy, doliny Wkry i M³awki, jezioro Owin i okolice, Jezioro Dobskie, jezioro Dru¿no, jezioro £uknajno, Lasy I³awskie, Lasy Skaliskie, Ostoja Poligon Orzysz, Ostoja Warmiñska, Puszcza Borecka, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Piska i Zalew Wilany. Obszary te stanowi¹ ostoje
ptaków, miejsca ich gniazdowania oraz okresowego przebywania podczas wêdrówek. Dotyczy to równie¿ ptaków objêtych ochron¹, wród których wystêpuj¹ gatunki wodno-b³otne (np. czapla siwa, kormoran, ³abêd niemy i krzykliwy, ³yska, perkozy i ¿urawie, bocian czarny) oraz gatunki typowo lene (np. dziêcio³y i puszczyki
oraz drapie¿ne bieliki i orliki krzykliwe).
Wród obszarów o znaczeniu dla Wspólnoty znalaz³y siê: Aleje Pojezierza
I³awskiego, Bieñkowo, Budwity, Dolina Drwêcy, Dolina Kakaju, Doliny Erozyjne
Wysoczyzny Elbl¹skiej, G¹zwa, Gier³o¿, Góra Dêbowa ko³o M³awy, Jezioro D³ugie,
Ostoja Dru¿no, jezioro Kara, Jezioro Woszczelskie, jezioro Wukniki, Jonkowo19

Zob. wiêcej: M. Pcha³ek, Procedura strategicznych ocen planów i programów a oceny oddzia³ywania na rodowisko przedsiêwziêæ, [w:] B. Rakoczy, M. Pcha³ek (red.), Wybrane problemy prawa
ochrony rodowiska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 4862 oraz M. Szramka,
E. Zêbek, Ograniczenia realizacji przedsiêwziêæ na obszarach Natura 2000, Studia Prawnoustrojowe
2013, nr 22, s. 195206.
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Warka³y, Kaszuny, Mamerki, Mazurska Ostoja ¯ó³wia Baranowo, Mazurskie Bagna,
Murawy ko³o Pas³êka, Murawy na Pojezierzu E³ckim, Niecka Skaliska, Niedwiedzie Wielkie, Ostoja Borecka, Ostoja Brodnicka, Ostoja Dylewskie Wzgórza, Ostoja
I³awska, Ostoja Lidzbarska, Ostoja nad Owinem, Ostoja Napiwodzko-Ramucka,
Ostoja Piska, Ostoja Pó³nocnomazurska, Ostoja Radomno, Ostoja Welska, prze³omowa dolina rzeki Wel, Puszcza Romincka, rzeka Pas³êka, Swajnie, torfowiska
ródliskowe ko³o £abêdnika, Torfowisko Zocie, Uroczysko Markowo, Warmiñskie
Buczyny, Zalew Wilany i Mierzeja Wilana. OZW obejmuj¹ bagna, torfowiska,
jeziora (eutroficzne, dystroficzne, lobeliowe, twardowodne), doliny rzek, lasy (bór
bagienny, gr¹dy, ³êgi, buczyny, brzeziny bagienne). Obszary te pe³ni¹ tak¿e funkcjê
korytarzy ekologicznych umo¿liwiaj¹cych migracjê rolin i zwierz¹t oraz stanowi¹
siedliska przyrodnicze niezwykle cennych gatunków rolin, zwierz¹t i grzybów.
Wród rolin wystêpuj¹ gatunki wodne (ramienice, zbiorowiska szuwarowe, gatunki
torfowiskowe, np. turzyca bagienna, torfowiec brunatny, bagniak zdrojowy, ba¿yna
czarna, bagno zwyczajne), gatunki lene (np. wid³ak ja³owcowaty, modrzewnica
pospolita), grzyby (np. purchawica olbrzymia, smardz jadalny, podgrzybek paso¿ytniczy), porosty (pawê¿nica jab³kowata, m¹kla tarninowa, odno¿yca kêpkowa) oraz
storczyki (np. listeria jajowata). Natomiast wród zwierz¹t ochronie podlegaj¹
chrz¹szcze (pachnica dêbowa, cio³ek matowy, têgosz rdzawy), nietoperze (nocek
rudy, gacek wielkouchy), ptaki wodno-b³otne, reliktowe bezkrêgowce, ryby (g³owacz bia³op³etwy, boleñ, minóg strumieniowy, okoñ, jelec, ciernik, liz, strzebla
potokowa, p³oæ, pstr¹g potokowy, szczupak), organizmy wodne (rak b³otny, ropucha
zielona) oraz l¹dowe (bóbr, ³o, borsuk)20.
Ochrona ptaków i siedlisk w województwie warmiñsko-mazurskim realizowana
poprzez:
1) identyfikacjê zagro¿eñ i negatywnych wp³ywów antropogenicznych;
2) opracowanie zadañ i planów ochronnych dla obszarów Natura 2000,
uwzglêdniaj¹cych ograniczenia w realizacji niektórych przedsiêwziêæ.
Do najwa¿niejszych zagro¿eñ nale¿¹: (a) dzia³alnoæ gospodarcza i zwi¹zane
z ni¹ zanieczyszczenia wód, zanieczyszczenie powietrza, gleby, nadmierny ha³as;
(b) urbanizacja, m.in. ci¹g³a i nieci¹g³a miejska zabudowa, drogi, autostrady, linie
kolejowe, ruroci¹gi pojazdy, sk³adowanie odpadów komunalnych; (c) dzia³alnoæ
gospodarcza zwi¹zana z obszarami wodno-b³otnymi, np. wydobywanie torfu, piasku
i ¿wiru, rybo³ówstwo, hodowla ryb, skorupiaków i miêczaków; (d) dzia³alnoæ turystyczno-rekreacyjna, czyli infrastruktura, wêdkarstwo, sztuczne pla¿e; (e) gospodarka lena i zadrzewienia, np. wycinka i odnawianie lasu, kszta³towanie stosunków
wodnych poprzez odwadnianie, regulowanie koryt rzecznych, melioracje; (f) nielegalne dzia³ania cz³owieka, np. pozbywanie siê odpadów z gospodarstw domowych,
wypalanie traw, odprowadzanie cieków; (g) rolnictwo, np. stosowanie pestycydów,
20 Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Olsztynie. Formy ochrony przyrody w województwie, Natura 2000, Olsztyn 2014, [online] <http://olsztyn.rdos.gov.pl>.
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nawozów sztucznych oraz (h) zagro¿enia ekologiczne w postaci inwazji gatunku,
ewolucja biocenotyczna i paso¿ytnictwo.
W celu ograniczenia negatywnych skutków tych dzia³añ opracowywane s¹ plany zadañ ochronnych dla OSO i OZW, w których okrelono dzia³ania ochronne,
polegaj¹ce m.in. na modernizacji infrastruktury turystycznej, usuwaniu odpadów ze
zbiorników wodnych, wykonaniu kanalizacji wodno-ciekowej w zlewni bezporedniej jeziora oraz odciêciu zanieczyszczeñ, a tak¿e na ograniczeniu u¿ytkowania
niektórych zbiorników wodnych w zakresie ³owienia ryb, np. poprzez wprowadzenie zakazu stosowania zanêt na ca³ej powierzchni jeziora oraz wyznaczeniu stref
wy³¹czonych z u¿ytkowania wêdkarskiego metod¹ spinningowania i trollingu,
szczególnie w miejscach wystêpowania ³¹k ramieniowych ze wzglêdu na mechaniczne niszczenie makrofitow. Ponadto wprowadzono obowi¹zek oceny oddzia³ywania na rodowisko dla wszelkich inwestycji w granicach obszarów objêtych ochron¹
w ramach obszarów Natura 200021.

Mo¿liwoci rozwoju gospodarczego na obszarach Natura 2000
Pomimo ¿e wyznaczenie obszarów Natura 2000 jest form¹ rozwi¹zania problemu ochrony najcenniejszych  i to w skali kontynentu  zasobów przyrody, jest te¿
czêsto ród³em kontrowersji i obaw. Negatywne opinie wyra¿ane s¹ zarówno przez
przedsiêbiorców, jak i mieszkañców terenów objêtych lub s¹siaduj¹cych z obszarami Natura 2000. S¹ to grupy bezporednio zainteresowane dostêpnoci¹ wybranych
zasobów rodowiska. Wed³ug ankiety sporz¹dzonej przez Artura Bo³tromiuka, wójtowie i burmistrzowie deklarowali obojêtny (42%) lub niekorzystny (38%) wp³yw
obszarów Natura 2000 na rozwój gospodarczy22. Antagonistyczne traktowanie rozwoju gospodarczego i poszanowania ró¿norodnoci biologicznej uniemo¿liwia osi¹gniêcie celów Europejskiej Sieci Ekologicznej. Z drugiej strony nie jest mo¿liwa
skuteczna ochrona przyrody bez zaanga¿owania w ni¹ rodowisk gospodarczych
i finansowych. To bowiem od nich zale¿¹ dzia³ania wp³ywaj¹ce na stan rodowiska.
Mieszkañcy obszarów ponadprzeciêtnie bogatych przyrodniczo czêsto wyra¿aj¹
sceptyczne opinie wobec oddzia³ywania sieci Natura 2000 na rozwój lokalny. Oznacza to pomijanie zwi¹zku ochrony rodowiska z warunkami ¿ycia na danym terenie.
rodowisko przyrodnicze mo¿e byæ zarówno barier¹, jak i impulsem wspomagaj¹cym, a nawet determinuj¹cym poprawê lokalnych warunków ¿ycia.
Dzia³alnoæ gospodarcza na obszarach Natura 2000  jak ju¿ wspomniano  nie
powinna znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko. Jest to postulat oczywisty z punktu
zachowania przedmiotów ochrony, dla których dany obszar w³¹czono do Europej21

Ibidem.
A. Bo³tromiuk, Przegl¹d oficjalnych stanowisk samorz¹dów wobec sieci Natura 2000, [w:]
idem (red.), Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi
i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa 2010.
22
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skiej Sieci Ekologicznej23. Poza koniecznoci¹ oceny oddzia³ywania projektowanego przedsiêwziêcia na poszczególne elementy przyrody, dzia³alnoæ gospodarcza nie
podlega generalnie ograniczeniom. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e na obszarze Natura
2000 zabronione jest podejmowanie dzia³añ mog¹cych istotnie pogorszyæ stan rodowiska. Przyk³adami dzia³añ wp³ywaj¹cych na stan chronionego siedliska mog¹
byæ zalesienia, wycinki lub zak³ócenia struktury udzia³u gatunków drzew w miejscach dotychczasowych siedlisk zmieniaj¹cych ich charakter, zamiana ³¹k na grunty
orne, osuszanie terenów lub przerwanie ci¹g³oci korytarzy ekologicznych przez
rozbudowê infrastruktury. Jeli dzia³alnoæ taka zosta³a podjêta bez wymaganych
zezwoleñ, nakazane zostanie jej wstrzymanie i przywrócenie do poprzedniego stanu.
Znacz¹cym wyj¹tkiem jest realizacja przedsiêwziêæ, które mog¹ byæ zrealizowane
pomimo negatywnego wp³ywu na rodowisko. Dzia³alnoæ taka musi byæ jednak
umotywowana na trzy sposoby, a mianowicie (1) brakiem mo¿liwoci zastosowania
alternatywnych rozwi¹zañ; (2) winien przemawiaæ za tym wa¿ny interes publiczny
rozumiany tak¿e jako spo³eczne lub gospodarcze uzasadnienie dzia³ania, (3) musi
byæ zapewniona kompensacja przyrodnicza. Ostatni z warunków mo¿e byæ ró¿nie
rozumiany, co powoduje koniecznoæ niemal¿e równoleg³ego procesu ewaluacji
dzia³añ zamiennych, w którego efekcie kompensacja bêdzie wykonalna, skuteczna
i prawid³owo ukierunkowana24.
Od narodzin idei wyznaczenia terenów chronionych o znaczeniu europejskim
równowa¿y siê potencjalne ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej, prezentuj¹c
mo¿liwe korzyci u³atwiaj¹ce, a wrêcz zachêcaj¹ce do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej w³anie w oparciu o istnienie obszarów Natura 2000.
Obawy przed lokalizowaniem nowych inwestycji na obszarach Europejskiej
Sieci Ekologicznej zwi¹zane s¹ z obecnymi wymaganiami oraz przewidywaniem
zaostrzaj¹cych siê w przysz³oci przepisów. Dlatego omawiane obszary s¹ dogodnym miejscem dzia³ania firm, które swoj¹ strategiê opieraj¹ na dzia³aniach proekologicznych. Nie obawiaj¹ siê one ani nadzoru ze strony organów administracji, ani
organizacji ekologicznych. Jest to tym korzystniejsze, ¿e udokumentowana zgodnoæ z przepisami oraz dobrowolne dzia³ania na rzecz przyrody stanowi¹ kryterium
oceny, które firmy s¹ nowoczesne i wiarygodne. Powi¹zanie ekologicznych zasad
wytwarzania z wysok¹ jakoci¹ wyrobu dotyczy bowiem ju¿ nie tylko ¿ywnoci, tym
bardziej ¿e coraz powszechniejsze jest zainteresowanie miejscem produkcji oferowanego towaru.
W przypadku pojawienia siê utrudnieñ w uzyskiwaniu pozwoleñ dla du¿ych
przedsiêbiorstw zwiêksza siê mo¿liwoæ przetrwania na konkurencyjnym rynku
mniejszych firm, których produkcjê ³atwiej bêdzie powi¹zaæ z produkcj¹ ekologiczn¹, zw³aszcza ¿e w przypadku rzeczywistego wzrostu kosztów dzia³alnoci na ob23 Dzia³alnoæ gospodarcza na obszarach Natura 2000, Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju
Terytorialnego, Bia³ystok 2012, s. 3.
24 Zarz¹dzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia artyku³u 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/
EWG, Office for Official Publications of the European Communities, WWF Polska 2007.
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szarach Natura 2000 mo¿liwe jest stosowanie instrumentów wsparcia ze strony
w³adz publicznych. Dodatkowymi czynnikami ograniczaj¹cymi rozwój przedsiêbiorstw na obszarach cennych przyrodniczo s¹: niewystarczaj¹ce uwzglêdnienie Sieci Natura 2000 w lokalnych strategiach rozwoju, brak planów zagospodarowania
przestrzennego oraz niejednoznacznoæ przy sporz¹dzaniu i ocenie raportów OO.
Rozwi¹zanie tych problemów nale¿y przede wszystkim do w³adz publicznych ró¿nych szczebli. To od instytucji publicznych zale¿y, czy obawy co do spowolnienia
rozwoju gospodarczego na skutek ochrony przyrody uda siê zmieniæ w miejsca
pracy przy dzia³aniach na rzecz zachowania i poprawy stanu rodowiska.
Dziedzin¹ gospodarki najsilniej zwi¹zan¹ z obszarami zaliczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej jest rolnictwo. Powszechnym oczekiwaniem jest, by ¿ywnoæ produkowana by³a w sposób zapewniaj¹cy jak najlepszy smak, odpowiedni¹
wartoæ od¿ywcz¹, a przede wszystkim metodami, które ograniczaj¹ iloæ zanieczyszczeñ i niepo¿¹danych zwi¹zków chemicznych. Renoma produkowanej ¿ywnoci budowana jest latami poprzez przywi¹zanie do tradycyjnych receptur lub stosowanie lokalnych, wyj¹tkowych sk³adników. Sposobem wyró¿nienia pochodzenia
¿ywnoci jest zarówno nazwa regionu zawarta w nazwie grupy produktów (np.
winiarskich), jak i wprowadzenie znaków produktowych (np. Zielone P³uca Polski).
Podobn¹ rolê spe³niaæ mog¹ obszary w³¹czone w sieæ Natura 2000. Wiele rozpoznawalnych produktów spo¿ywczych produkowanych jest ekologicznymi metodami na
obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej25. Wymogi dotycz¹ce obszarów Natura
2000 nie wi¹¿¹ siê z koniecznoci¹ zaprzestania dzia³alnoci rolniczej, tym bardziej
¿e w Polsce sposób uprawy i struktura gospodarstw rolnych decyduje o zachowaniu
wysokiej bioró¿norodnoci. Dodatkowo rolnicy mog¹ otrzymaæ rekompensaty
w przypadku wprowadzenia ograniczeñ w sposobie gospodarowania26.
Zestawiaj¹c zalety i wady prowadzenia dzia³alnoci rolniczej na obszarach
Natura 2000, uwzglêdniæ nale¿y konkurencjê pomiêdzy du¿ymi gospodarstwami
produkuj¹cymi ¿ywnoæ metodami konwencjonalnymi a mniejszymi rolnikami. Dlatego szanse stwarzane przez Europejsk¹ Sieæ Ekologiczn¹ mog¹ pozwoliæ na poprawê sytuacji konkurencyjnej gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania, mniejszym areale ziemi uprawnej i mniejszych mo¿liwociach inwestowania.
Do zalet takich obszarów nale¿¹ walory rodowiskowe, jak te¿ wiêksza odleg³oæ od
zagro¿eñ pochodz¹cych z terenów zurbanizowanych, du¿a bioró¿norodnoæ i czyste
powietrze, wody i gleby. Do drugiej grupy nale¿¹ uwarunkowania ekonomiczne:
wysoka jakoæ produktów, warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego dostarczaj¹cego produkty ekologiczne coraz szerszej grupie klientów oraz mo¿liwoci uruchomienia w gospodarstwach dodatkowej dzia³alnoci pozarolniczej.
25 I. Ka³uga, Korzyci dla rolnictwa wynikaj¹ce z gospodarowania na obszarach Natura 2000,
Warszawa 2009, s. 27.
26 A. Bo³tromiuk (red.), Uwarunkowania zrównowa¿onego rozwoju gmin objêtych sieci¹ Natura
2000 w wietle badañ empirycznych, Warszawa 2011, s. 259260.
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Jeszcze bli¿sze zwi¹zki znaleæ mo¿na pomiêdzy obszarami Natura 2000
a szans¹ na prowadzenie efektywnej dzia³alnoci turystycznej. G³ównym warunkiem
jest zainteresowanie potencjalnych odwiedzaj¹cych. Obszary cenne przyrodniczo
zawsze by³y i z pewnoci¹ bêd¹ du¿¹ atrakcj¹ turystyczn¹. Rozwój Europejskiej
Sieci Ekologicznej nie blokuje wiêc dzia³alnoci turystycznej, gdy¿ ta dziedzina
dzia³alnoci cz³owieka nie mo¿e byæ szkodliwa dla rodowiska. Wymóg ten wi¹¿e
wspólne cele przedsiêbiorstw turystycznych i ochrony rodowiska. Obszary Natura
2000 zosta³y wyznaczone dla zachowania najcenniejszych elementów rodowiska,
które mog¹ staæ siê znakiem rozpoznawczym poszczególnych regionów. Lepsze
wykorzystanie zasobów naturalnych wymaga przezwyciê¿enia obecnych barier dotycz¹cych infrastruktury turystycznej i ograniczonych mo¿liwoci przyjmowania goci, szczególnie poza sezonem letnim. W zwi¹zku ze cis³ym powi¹zaniem wymogów ochrony rodowiska na obszarach chronionych z g³ówn¹ dzia³alnoci¹
przedsiêbiorstw turystycznych oczekiwaæ mo¿na zarówno poszerzenia oferty produktów, jak i troski o zachowanie walorów naturalnych. Zasoby te bowiem s¹ podstaw¹ i warunkiem istnienia turystyki na terenach Europejskiej Sieci Ekologicznej.
Na bazie turystyki i rolnictwa, jako dziedzin ¿ycia gospodarczego powi¹zanego,
a wrêcz uzale¿nionego od stanu rodowiska naturalnego, zbudowaæ mo¿na model
rozwoju gospodarczego dla gminy, powiatu czy województwa. Wiele samorz¹dów,
na których terenie znajduj¹ siê obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej, opracowuje
w³asne lub w³¹cza siê w istniej¹ce rozwi¹zania umo¿liwiaj¹ce poprawê jakoci ¿ycia
na swoim terenie. Do najczêciej stosowanych instrumentów nale¿¹: wspieranie
rozwoju rolnictwa ekologicznego lub biodynamicznego, agroturystyki oraz turystyki
pieszej, konnej, rowerowej itp., rozwój bazy hotelowej, pozyskanie rodków na
rozbudowê infrastruktury s³u¿¹cej obs³udze ruchu turystycznego lub ochronie rodowiska w skali lokalnej. Spotyka siê tak¿e ciekawe i coraz popularniejsze formy
bazuj¹ce na odbudowie gin¹cych zawodów (np. rzemios³o artystyczne), organizuje
jarmarki i inne imprezy plenerowe, propaguje tzw. turystykê kulinarn¹ w oparciu
o lokalne produkty ¿ywnociowe.
Kluczowe znaczenie dla powodzenia rozwoju gospodarczego ma spo³eczne zrozumienie nowego instrumentu zarz¹dzania zasobami naturalnymi27. W raporcie Polskiej Akademii Nauk og³oszono, ¿e ponad trzy czwarte ankietowanych (78%) nie
wie, co chroni sieæ Natura 2000, a tylko co ósma osoba (14%) identyfikowa³a
prawid³owo ogólne cele ustanowienia tej formy ochrony przyrody. Pozosta³e osoby
udziela³y odpowiedzi czêciowych28.
Rolê udzia³u spo³ecznego mo¿na podzieliæ na w³¹czenie w prace planistyczne,
dzia³ania dotycz¹ce realizacji dzia³añ ochronnych oraz nadzór nad postêpowaniem
27 A. Bo³tromiuk (red.), Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rolnictwa, Warszawa 2010, s. 1719.
28 A. Bo³tromiuk, wiadomoæ ekologiczna Polaków  zrównowa¿ony rozwój, Instytut na rzecz
Ekorozwoju, Warszawa 2009.
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w zakresie realizacji przedsiêwziêæ na obszarach Natura 200029. Najtrudniejszym,
lecz i najefektywniejszym etapem pozwalaj¹cym uwzglêdniæ postulaty spo³eczne
jest przygotowanie PO i PZO dla obszarów Natura 2000. Obowi¹zek realizacji
dzia³añ ochronnych nale¿y do osób w³adaj¹cych poszczególnymi obszarami siedlisk,
w tym w³acicieli prywatnych30 . W przypadku zauwa¿enia nieprawid³owoci
w gospodarowaniu na terenach ochrony siedlisk ka¿dy obywatel i organizacja mog¹
podj¹æ interwencjê. Te trzy grupy zadañ s¹ z jednej strony warunkiem osi¹gania
i utrzymania celów ochrony ustanowionych obszarów, z drugiej za wymagaj¹,
g³ównie od w³adz publicznych, szerokiej kampanii informuj¹cej i aktywizuj¹cej
spo³ecznoci lokalne.

Podsumowanie
Podsumowuj¹c, powtórzyæ nale¿y ze Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000
jest jedn¹ z najistotniejszych form realizacji polityki zrównowa¿onego rozwoju
w Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym celem ustanowienia obszarów ochrony nie
jest powstrzymanie rozwoju gospodarczego na tych terenach, lecz ustalenie takich
zasad, które zapewni¹ zachowanie najcenniejszych siedlisk przyrodniczych pomimo
podejmowanych dzia³añ gospodarczych. Wp³yw na gospodarkê obszarów Natura
2000 nale¿y wiêc rozpatrywaæ w dwóch p³aszczyznach. Z jednej strony ich ustanowienie mo¿e znacznie ograniczyæ dzia³alnoæ gospodarcz¹, szczególnie przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, w celu zachowania tych
walorów w stanie naturalnym zgodnie z wytycznymi UE. Z drugiej strony, ze wzglêdu na swoj¹ unikatowoæ, obszary te przyci¹gaj¹ turystów i daj¹ szansê na rozwój
gospodarczy, np. w kierunku agroturystyki.
Do najwa¿niejszych zalet wprowadzenia obszarów Natura 2000 nale¿y poprawa stanu rodowiska i szansa na rozwój turystyki, szczególnie na obszarach bogatych w te formy ochrony przyrody, czego przyk³adem jest województwo warmiñsko-mazurskie. Ponadto na skutek koniecznoci przestrzegania rygorystycznych wymogów ochrony tych obszarów wzrasta wiadomoæ ekologiczna spo³eczeñstwa lokalnego i rozwój ekologicznych upraw rolniczych. Wród pozytywnych skutków wprowadzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej znajduj¹ siê tak¿e mo¿liwoci pozyskania
zewnêtrznego finansowania i wprowadzanie proekologicznych technologii
w przedsiêbiorstwach31.
29 Natura 2000 i spo³eczeñstwo. Instrumenty komunikacji spo³ecznej w zarz¹dzaniu Sieci¹ Natura 2000, Projekt Wspó³pracy Bliniaczej PL06/IB/EN/02, Warszawa 2009, s. 14.
30 Natura 2000  Nasza europejska przyroda, Urz¹d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009, s. 16.
31 B. Mickiewicz, W. Gotkiewicz, Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w ¿yciu gospodarczym
gminy. Ochrona rodowiska i Zasobów Naturalnych 2010, nr 45, s. 150152.

366

El¿bieta Zêbek, Wojciech Truszkowski

Do najsilniejszych inhibitorów rozwoju obszarów objêtych sieci¹ Natura 2000
nale¿¹: opónienia w realizacji inwestycji i uzyskiwaniu pozwoleñ, koniecznoæ
ograniczenia skali dzia³alnoci i brak rekompensat za utracone korzyci. Dodatkowym zagro¿eniem w tym zakresie jest u¿ycie ochrony rodowiska jako elementu
konfliktów lokalnych32.
Poprawa efektywnoci prowadzonej w ten sposób ochrony wymaga przede
wszystkim poprawy wiadomoci i akceptacji spo³ecznej dla wyznaczonych obszarów. Dla osi¹gania celów ochrony wa¿ne jest doskonalenie instrumentów zarz¹dzania systemem, a szczególnie organizacja nak³adów finansowych przeznaczanych na
Naturê 2000.

Summary
The Nature 2000 sites  genesis and influence on management
in north-eastern Poland
Key words: the Nature 2000 sites, legal protection, management, agrotouristic activity.

The Nature 2000 sites are general legal protection form in the European Union
regulating by many conventions and Directive 79/409/UE and Directive 92/43/EU.
Therefore very important is sustainable protection of the area before expansive
economy activity. The influence of the Nature 2000 sites on management is twofold.
In one side establishment of these areas can considerably limit economic activity
especially undertakings significant impact on natural elements protecting in these
area. In two side uninhabitable of these areas creates the possibility to development
of agrotouristic activity especially in north-eastern Poland.

32

Ibidem.
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Umiejêtne zarz¹dzanie audytem wewnêtrznym
w ró¿nych obszarach gospodarki
Wprowadzenie
Wystêpowanie audytu wewnêtrznego we wszystkich organach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym coraz czêciej przyczynia siê do realizacji
wskazywanych misji. Audyt wewnêtrzny jest narzêdziem, które dostarcza kierownictwu jednostki sektora finansów publicznych zapewnienie o osi¹ganiu zamierzonych celów. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ ¿aden audyt wewnêtrzny nie zapewni ca³kowitej ochrony podczas ich realizacji. Oprócz prawid³owo wyznaczonych zadañ,
wpieranych audytem wewnêtrznym, nale¿y posi³kowaæ siê tak¿e wiedz¹ kadry zarz¹dzaj¹cej, która opieraj¹c siê na w³asnych dowiadczeniach, dostarcza niezbêdnych
wskazówek do prawid³owego funkcjonowania organizacji. Takie dzia³ania zapewniaj¹
wiêksz¹ skutecznoæ w procesie osi¹gania wyznaczonych celów, zmniejszaj¹ ryzyko
niepowodzeñ oraz wyst¹pienia nieprawid³owoci.
Wspó³czesne instytucje d¹¿¹ce do sprawnej i skutecznej realizacji misji publicznej musz¹ jednak pamiêtaæ, i¿ audyt wewnêtrzny nie jest jedynym narzêdziem
eliminuj¹cym mo¿liwoæ pojawienia siê uchybieñ. Wsparciem merytorycznym
i funkcjonalnym dla audytu jest kontrola zarz¹dcza. Audyt wewnêtrzny to g³ówne
narzêdzie komunikacyjne, ³¹cz¹ce kierownictwo jednostki z pracownikami, przekazuj¹ce im odpowiednie wytyczne oraz zarz¹dzenia. Autor niniejszego artyku³u, który od wielu lat pe³ni rolê audytora wewnêtrznego, wska¿e na podstawie
w³asnych dowiadczeñ i uwarunkowañ prawnych mo¿liwe sposoby wykorzystania
audytu wewnêtrznego do umiejêtnego zarz¹dzania instytucjami publicznymi oraz
prywatnymi.
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Specyfika prawna funkcjonowania audytu wewnêtrznego
Ministerstwo Finansów w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych1
wskaza³o zmiany funkcjonowania audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wa¿nym dokumentem dla realizacji czynnoci audytowych,
realizowanych przez instytucje publiczne, okaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania
audytu wewnêtrznego2. Dokument ten wskazuje na doæ konkretny tryb przeprowadzania audytu wewnêtrznego, opisuj¹c formy przekazywania informacji zwi¹zanych
z jego wynikami. W przedmiotowym rozporz¹dzeniu szczegó³owo okrelono:
 metody przygotowania rocznego planu audytu wewnêtrznego;
 elementy rocznego planu audytu wewnêtrznego;
 sposób dokumentowania rezultatów prac audytu wewnêtrznego;
 sporz¹dzanie wyników audytu wewnêtrznego;
 sporz¹dzanie sprawozdania z przeprowadzanych czynnoci audytowych;
 przygotowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnêtrznego;
 zlecanie przeprowadzenia audytu wewnêtrznego, z wy³¹czeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 u.f.p. oraz jednostek samorz¹du terytorialnego.
Omawiaj¹c specyfikê prawn¹ funkcjonowania audytu wewnêtrznego, nale¿y
tak¿e przywo³aæ funkcjonuj¹cy ju¿ od prawie trzech lat komunikat nr 5 Ministra
Finansów z dnia 20 listopada 2012 r.3 W § 1 komunikatu podano wzór informacji
o realizacji zadañ z zakresu audytu wewnêtrznego w roku poprzednim dla jednostek,
w których audyt wewnêtrzny prowadzi zatrudniony w jednostce sektora finansów
publicznych audytor wewnêtrzny. W przedmiotowym dokumencie mo¿na odnaleæ
analogiczny wzór informacji o realizacji zadañ z zakresu audytu wewnêtrznego,
w których audyt wewnêtrzny realizowany jest przez tzw. us³ugodawcê  niezatrudnionego w danej instytucji publicznej.
Nieustanna ewaluacja przepisów prawnych, dostosowuj¹cych audyt wewnêtrzny do zmian organizacyjnych i funkcjonalnych, przyczyni³a siê do pewnej modyfikacji
roli audytu wewnêtrznego w realizacji zadañ stawianych jednostkom publicznym.
Zmiany w przywo³ywanej ju¿ ustawie o finansach publicznych skoncentrowane s¹
g³ównie na nowych regulacjach prawnych, które obejmuj¹ przede wszystkim:
 pojawienie siê nowej definicji audytu wewnêtrznego;
 wskazanie nowej, uzupe³nionej listy jednostek, w których obligatoryjnie realizowany jest audyt wewnêtrzny;
1 Patrz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
 dalej: u.f.p.
2 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnêtrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108).
3 Komunikat Ministra Finansów nr 5 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wzoru informacji
o realizacji zadañ z zakresu audytu wewnêtrznego (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2012 r., poz. 53).
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 wprowadzenie kontroli zarz¹dczej, bêd¹cej ogó³em dzia³añ podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadañ w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczêdny i terminowy;
 wskazanie wzajemnej koordynacji pomiêdzy audytem wewnêtrznym a kontrol¹
zarz¹dcz¹;
 okrelenie terminów przygotowania sprawozdañ z wykonania planu audytu za rok
poprzedni4.
W tym miejscu warto przywo³aæ podstawow¹ definicjê audytu wewnêtrznego.
Definicja ta mówi, i¿ audyt wewnêtrzny jest dzia³alnoci¹ niezale¿n¹ i obiektywn¹,
której celem jest wspieranie ministra kieruj¹cego dzia³em lub kierownika jednostki
w realizacji celów i zadañ poprzez systematyczn¹ ocenê kontroli zarz¹dczej oraz
czynnoci doradcze5. Natomiast ocena kontroli zarz¹dczej dotyczy w g³ównej mierze adekwatnoci, skutecznoci i efektywnoci kontroli zarz¹dczej w dziale administracji rz¹dowej lub jednostce6. Ponadto w myl art. 273 ust. 1 u.f.p., Minister
Finansów okreli³ w formie komunikatu standardy audytu wewnêtrznego dla jednostek sektora finansów publicznych zgodne z powszechnie uznawanymi standardami
audytu wewnêtrznego7.
Omawiaj¹c ideê audytu wewnêtrznego, nale¿y tak¿e odnieæ siê do roli kontroli
zarz¹dczej w funkcjonowaniu organizacji8. 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 terminowy9. Natomiast zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹ w art. 68 ust. 2 u.f.p., celem kontroli
zarz¹dczej jest zapewnienie przede wszystkim:
1) zgodnoci dzia³alnoci z przepisami prawa oraz procedurami wewnêtrznymi;
2) skutecznoci i efektywnoci dzia³ania;
3) wiarygodnoci sprawozdañ;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postêpowania;
6) efektywnoci i skutecznoci przep³ywu informacji;
7) zarz¹dzania ryzykiem.
Dostrzec mo¿na tak¿e innowacyjnoæ w zarz¹dzaniu podmiotami publicznymi
oraz prywatnymi, która zainicjowana zosta³a wprowadzeniem do systemu organiza4

Omawiane zmiany wynikaj¹ z przepisów prawnych zawartych w rozdziale VI pt. Audyt wewnêtrzny oraz koordynacja audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych znowelizowanej u.f.p.
5 Patrz art. 272 ust. 1 u.f.p.
6 Patrz art. 272 ust. 2 u.f.p.
7 Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnêtrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2013 r., poz. 15).
8 Por. K. Winiarska (red.), Kontrola zarz¹dcza w jednostkach sektora finansów publicznych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 3452.
9 Patrz art. 68 ust. 1 u.f.p.
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cyjnego kontroli zarz¹dczej. W tym przypadku dzia³anie kontroli zarz¹dczej koncentruje siê w du¿ej mierze na odejciu od tradycyjnego spojrzenia na organizacjê.
Sukcesywnie odchodzi siê od analizy zgodnoci jej funkcjonowania z przepisami
prawa, a wiêkszy nacisk k³adzie siê na obserwacjê ca³oci dzia³alnoci organizacji
w kontekcie realizacji jej celów. W przypadku realizacji kontroli zarz¹dczej nastêpuje umiejêtne planowanie zadañ, które za pomoc¹ odpowiednich mierników skupione jest na osi¹gniêciu zamierzonych efektów i realizacji celów.

Miejsce przeprowadzenia audytu wewnêtrznego
Znowelizowana ustawa o finansach publicznych jednoznacznie wskazuje na
miejsca, w których realizacja audytu wewnêtrznego ma charakter obowi¹zkowy.
Audyt wewnêtrzny prowadzi siê w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) ministerstwach;
3) urzêdach wojewódzkich;
4) izbach celnych;
5) izbach skarbowych;
6) Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w tym w zarz¹dzanych przez niego
funduszach;
7) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego;
8) Narodowym Funduszu Zdrowia10.
Ponadto, zgodnie z art. 274 ust. 2 u.f.p., audyt wewnêtrzny prowadzi siê
w pañstwowych jednostkach bud¿etowych, je¿eli kwota ujêtych w planie finansowym jednostki bud¿etowej dochodów lub kwota wydatków przekroczy³a wysokoæ
40 000 tys. z³; uczelniach publicznych, je¿eli kwota ujêtych w planie rzeczowofinansowym przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³; samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, które nie zosta³y utworzone
przez jednostki samorz¹du terytorialnego, je¿eli kwota ujêtych w planie finansowym
przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³; agencjach wykonawczych, je¿eli kwota ujêtych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³ oraz pañstwowych funduszach celowych, je¿eli
kwota ujêtych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³.
Audyt wewnêtrzny realizowany jest równie¿ w jednostkach samorz¹du terytorialnego. Warunkiem takich dzia³añ jest sytuacja, w której ujêta w uchwale bud¿etowej danej jednostki samorz¹dowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³11.
10

Patrz art. 274 ust. 1 u.f.p.
Wymogi obligatoryjnoci realizacji audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych okrela równie¿ art. 274 ust. 3 u.f.p.
11
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Ustawodawca równie¿ doæ precyzyjnie wskaza³ podmiotow¹ odpowiedzialnoæ za przeprowadzenie audytów wewnêtrznych. Zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹
w art. 275 u.f.p., prowadzi je audytor wewnêtrzny zatrudniony w jednostce albo
us³ugodawca, który dla danej jednostki wykonuje zadania audytowe, choæ nie jest
w niej zatrudniony12. Natomiast zwi¹zane z audytem wewnêtrznym zadania przypisane kierownikowi jednostki samorz¹du terytorialnego wykonuj¹ przedstawiciele
organów wykonawczych, tj. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast lub przewodnicz¹cy zarz¹du danej jednostki samorz¹du terytorialnego13.
Osoba upowa¿niona do realizacji zadañ audytowych (audytor wewnêtrzny) ma
prawo wstêpu do pomieszczeñ jednostki wraz z mo¿liwoci¹ dostêpu do wszelkich
dokumentów, które obejmuj¹ konkretny obszar zadania audytowego14. Ponadto ma
prawo do sporz¹dzania kopii takich dokumentów, pamiêtaj¹c o poszanowaniu przepisów zwi¹zanych z tajemnic¹ ustawowo chronion¹15. Równie¿ pracownicy audytowanej jednostki sektora finansów publicznych s¹ zobligowani do udzielania niezbêdnych informacji i wyjanieñ pomocnych w czynnociach audytowych16.
W obecnym systemie prawnym mo¿na wyodrêbniæ kilka kryteriów, które stosowane s¹ przez audytorów wewnêtrznych w realizowanych czynnociach audytowych.
Mo¿na do nich zaliczyæ zasadê legalnoci (zgodnoci z prawem), gospodarnoci oraz
rzetelnoci. Audyt wewnêtrzny wykorzystywany jest do dzia³añ zaradczych, maj¹cych na celu wyeliminowanie zagro¿eñ, które w przysz³oci mog¹ siê pojawiæ. Takie
podejcie powoduje wiêksz¹ tolerancjê na obecnoæ i aktywnoæ audytu wewnêtrznego w codziennym funkcjonowaniu instytucji publicznych, którego efekty pracy s¹
wykorzystywane przez kierownictwo jednostki do podejmowania ró¿norodnych decyzji. Audyt wewnêtrzny udziela ponadto odpowiedniego wsparcia administracyjnego oraz coraz czêciej wiadczy us³ugi o charakterze doradczym, zarówno zarz¹dzaj¹cym, jak i pozosta³ym pracownikom.

Niezbêdne uprawnienia do wykonania czynnoci audytowych
Ustawodawca wskaza³ kilka mo¿liwych sposobów nabycia uprawnieñ do realizowania zadañ audytowych. Zatem audytorem wewnêtrznym wykonuj¹cym zadania
audytowe w jednostkach sektora finansów publicznych mo¿e byæ osoba, która:
 posiada obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub innego pañstwa, którego obywatelom, na podstawie umów miêdzynarodowych lub przepi12

Patrz art. 275 u.f.p.
Art. 276 u.f.p.
14 Patrz art. 282 ust. 2 u.f.p.
15 Jako przyk³ad przepisów prawnych, obejmuj¹cych tajemnicê ustawowo chronion¹, mo¿na
wskazaæ ustawê z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
oraz ustawê z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 ze zm.).
16 Por. K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnêtrzny w praktyce, Audit Solutions i Akademia Kszta³cenia Kadr, Warszawa 2014, s. 4586.
13
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sów prawa wspólnotowego, przys³uguje prawo podjêcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 ma pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych oraz korzysta z pe³ni praw publicznych;
 nie by³a karana za umylne przestêpstwo lub umylne przestêpstwo skarbowe;
 posiada wy¿sze wykszta³cenie17;
 posiada poni¿sze (wybrane) kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnêtrznego:
a) uzyska³a 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);
b) z³o¿y³a w latach 20032006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora
wewnêtrznego przed komisj¹ egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Ministra Finansów;
c) posiada uprawnienia bieg³ego rewidenta;
d) ma 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 prawnych18.
Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, i¿ do przeprowadzania zadania audytowego
w jednostkach sektora finansów publicznych upowa¿nia odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodnicz¹cy zarz¹du jednostki samorz¹du terytorialnego jako kierownik jednostki. Takie upowa¿nienie powinno zawieraæ w sposób bardzo szczegó³owy podstawê prawn¹ do przeprowadzania czynnoci audytowych,
zakres zadania audytowego, czas jego trwania oraz wskazanie imienne osób, które
upowa¿nione s¹ do realizacji takiego zadania.
Ponadto w samorz¹dach lokalnych zadania przyporz¹dkowane kierownikowi
jednostki, które cile koreluj¹ z audytem wewnêtrznym, wykonuj¹ przedstawiciele
organów w³adzy wykonawczej na wszystkich trzech szczeblach zarz¹dzania. Jednak
dostrzec mo¿na tendencjê, i¿ komórki audytu wewnêtrznego coraz odwa¿niej tworzone s¹ w podmiotach prywatnych. Takie dzia³ania podyktowane s¹ w du¿ej mierze
zabezpieczeniem posiadanych zasobów (m.in. osobowy, finansowy, informacyjny).
Audyt wewnêtrzny w jednostce sektora finansów publicznych przeprowadza siê
w oparciu o tzw. roczny plan audytu wewnêtrznego19. Do koñca roku bud¿etowego
kierownik komórki audytu wewnêtrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki
przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na nastêpny rok. Kierownik
komórki audytu wewnêtrznego, dokonuj¹c analizy ryzyka, bierze pod uwagê
17 W tym przypadku nie ma wskazania, z jakiej dyscypliny naukowej zdoby³o siê wy¿sze wykszta³cenie.
18 Kwalifikacje do wykonywania czynnoci audytowych reguluje art. 286 ust. 1 u.f.p.
19 Patrz art. 283 ust. 1 u.f.p.
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w szczególnoci zadania audytowe wynikaj¹ce z planu dzia³alnoci jednostki i zdefiniowane zagro¿enia, które mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na sposób realizacji zadañ.
W uzasadnionych sytuacjach zadania audytowe mog¹ zostaæ zrealizowane poza
rocznym planem audytu. Tak¹ przyk³adow¹ sytuacj¹ mo¿e byæ powziêcie przez
kierownika jednostki wiadomoci, i¿ zadania w podleg³ej mu komórce organizacyjnej nie zostan¹ zrealizowane. Dlatego te¿ przeprowadzenie czynnoci wyjaniaj¹cych bêdzie mia³o swoje uzasadnienie poprzez skierowanie tam zespo³u audytu
wewnêtrznego. Na podstawie dokonanych czynnoci audytowych (badanie dokumentów, ocena zdarzeñ, wyjanienia pracowników, przeprowadzenie eksperckiej
analizy) zostanie przeprowadzona rzetelna analiza stanu faktycznego, za wnioski
koñcowe w formie sprawozdania otrzyma kierownik jednostki.
Trzeba te¿ zaznaczyæ, i¿ plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu
audytu stanowi¹ udostêpnian¹ na wniosek informacjê publiczn¹ w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r.20 Informacji publicznej nie stanowi¹ jednak inne
dokumenty, które zosta³y wytworzone przez audytora wewnêtrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnêtrznego.

Stosowanie audytu wewnêtrznego w ró¿nych obszarach
gospodarki
Audyt wewnêtrzny wykorzystywany w ka¿dym podmiocie, zarówno publicznym, jak i prywatnym, powinien przyczyniaæ siê do umiejêtnego unikania wszelakich b³êdów w obszarze finansowym oraz organizacyjnym. Z tego powodu kadry
zarz¹dzaj¹ce instytucjami prywatnymi powinny coraz czêciej korzystaæ z dowiadczeñ sektora publicznego, który od wielu lat stosuje audyt wewnêtrzny do wspomagania systemu zarz¹dczego. Audytorzy zatrudnieni w sektorze prywatnym powinni
tak¿e przygotowywaæ niezale¿ne opinie na temat realizowanych dzia³añ wraz z ich
wynikami. Takie postêpowanie mo¿e przyczyniaæ siê do wzrostu jakoci systemu
zarz¹dzania, daj¹c jednoczenie mo¿liwoæ równowa¿enia rozk³adu kompetencji
i odpowiedzialnoci. W tym zakresie zarz¹dzaj¹cy podmiotami prywatnymi powinni
stawiaæ sobie pytanie, jakie korzyci dostarczy im posiadanie komórki audytu wewnêtrznego. Mo¿na do nich zaliczyæ m.in.:
 wzrost samokontroli oraz odpowiedzialnoci pracowników za efekty pracy;
 mo¿liwoæ eliminacji g³ównych nieprawid³owoci widocznych w strukturach organizacyjnych oraz procesach ekonomicznych;
 ograniczenie do minimum ryzyka zwi¹zanego z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ podmiotu prywatnego;
 wdro¿enie dobrych praktyk obejmuj¹cych systemy zarz¹dzania organizacj¹, rachunkowoci oraz kontroli zarz¹dczej;
20

Patrz ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 782 ze zm.).
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 zaanga¿owanie wszystkich pracowników w system doskonalenia produkcji, sposobu komunikacji oraz procesu decyzyjnego.
Zdaniem autora, wszystkie firmy, które chc¹ otrzymywaæ regularn¹ i usystematyzowan¹ informacjê dotycz¹c¹ kontrolowania osi¹gania zamierzonych celów, powinny powa¿nie zastanowiæ siê nad wdro¿eniem w swojej strukturze organizacyjnej
komórki audytu wewnêtrznego. Osi¹gniêcie wskazanych wy¿ej efektów jest w du¿ej
mierze uzale¿nione od poziomu niezale¿noci organizacyjnej audytu wewnêtrznego,
a tak¿e od profesjonalizmu i odpowiedniego przygotowania zespo³u realizuj¹cego
zadania audytowe. W polskich firmach audyt wewnêtrzny nie cieszy jeszcze tak
du¿¹ popularnoci¹, jak chocia¿by w krajach Europy Zachodniej. Jednak coraz czêciej audytora wewnêtrznego mo¿na zauwa¿yæ w takich organizacjach czêciej ni¿
mened¿era odpowiadaj¹cego za zarz¹dzanie ryzykiem21.
Zadaniem audytu wewnêtrznego jest systematyczne monitorowanie oraz udoskonalanie mechanizmów obejmuj¹cych wewnêtrzny system kontroli zarz¹dczej.
Audyt wewnêtrzny powinien tak¿e dokonywaæ obiektywnej oceny wszelkich procesów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ryzykiem. Zarz¹dzanie ryzykiem rozumie siê najczêciej jako podejmowanie dzia³añ, które maj¹ na celu odpowiednie rozpoznanie,
ocenê wraz z monitorowaniem ryzyka oraz kontrolê podjêtych dzia³añ22. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka audyt wewnêtrzny dokonuje badania funkcjonuj¹cych systemów w organizacji, jak równie¿ procesów biznesowych. W takim
przypadku ocenia poziom efektywnoci dzia³aj¹cych mechanizmów kontroli zarz¹dczej. Co ciekawe, uwa¿ny audytor wewnêtrzny na bie¿¹co wyznacza w³aciwe rekomendacje, które dotycz¹ wprowadzania odpowiednich zmian23. Dzia³ania te eliminuj¹ mo¿liwoæ pojawienia siê b³êdów systemowych i nieprawid³owoci, których
niestety nigdy ca³kowicie nie daje siê przewidzieæ.
Kieruj¹cy podmiotami prywatnymi posiadaj¹ coraz wiêksz¹ wiadomoæ, i¿ zadania obejmuj¹ce obs³ugê audytu wewnêtrznego nie powinny byæ przekazywane
kluczowym pracownikom firmy. Taka sytuacja mo¿e siê bowiem przyczyniæ do
z³amania kilku g³ównych zasad audytu wewnêtrznego, czyli obiektywizmu, niezale¿noci, bezstronnoci i profesjonalizmu os¹du analizowanej sytuacji. Zasady te
jednoznacznie wskazuj¹, i¿ pracownicy zajmuj¹cy siê audytem wewnêtrznym nie
powinni zajmowaæ siê czynnociami, które w póniejszym czasie mogliby kontrolowaæ. Jednak mo¿na dostrzec tutaj pewne niebezpieczeñstwo, gdy¿ wielu przedsiêbiorcom mo¿e byæ naprawdê trudno znaleæ w³aciwie przygotowan¹ kadrê do pracy w audycie wewnêtrznym.
21 Por. K. Winiarska, Audyt finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009,
s. 4547.
22 Zob. I. Staniec, J. Zawi³a-Niedwiecki (red.), Zarz¹dzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck,
Warszawa 2008, s. 5687.
23 Por. J. Bizon-Górecka, Ryzyko. Zarz¹dzanie ryzykiem w przedsiêbiorstwie. Modelowanie systemu zarz¹dzania ryzykiem w przedsiêbiorstwie  ujêcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa, Bydgoszcz 2007, s. 7689.
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Praktyka pokazuje, i¿ w przedsiêbiorstwach, które zatrudniaj¹ powy¿ej 30 pracowników, powinien byæ audytor wewnêtrzny, a je¿eli jest to mo¿liwe i uzasadnione
biznesowo, to co najmniej dwóch audytorów, którzy w trakcie swojej pracy mog¹ siê
wzajemnie uzupe³niaæ. Takie dzia³ania przyczyniaj¹ siê do wzrostu wspomnianego
ju¿ poziomu obiektywizmu oraz uzyskania wy¿szych standardów zarz¹dzania takim
podmiotem. Zatrudnienie wykwalifikowanych audytorów wewnêtrznych wi¹¿e siê
zawsze z pewnymi kosztami sta³ymi. Jednak w przysz³oci ich praca, spostrzegawczoæ, dobre rady i wskazówki mog¹ przyczyniæ siê do ograniczenia wyst¹pienia
ryzyk i nieprawid³owoci, których ewentualne pojawienie siê mo¿e wygenerowaæ
koszty wielokrotnie wiêksze ni¿ sam system finansowania zatrudnienia audytorów.
Audyt wewnêtrzny w sektorze prywatnym najczêciej rozpoczyna siê od opracowania w³aciwych sk³adowych audytu operacyjnego. W pierwszej kolejnoci dokonuje siê analizy prawid³owoci sposobu funkcjonowania organizacji z obowi¹zuj¹cymi regu³ami prawnymi, a co za tym idzie i zgodnoci bezpieczeñstwa. Nastêpnie
przechodzi siê do badania wydajnoci zarz¹dzania rodkami finansowymi, dostosowania posiadanych struktur do osi¹gania zamierzonych celów. Praca taka skupiona
jest równie¿ na analizie jakoci wiadczonych us³ug oraz obowi¹zuj¹cych metod
zarz¹dzania ca³¹ organizacj¹. Trzeba pamiêtaæ, i¿ w ca³ym omawianym procesie
zastosowania audytu wewnêtrznego najwa¿niejsz¹ jego funkcj¹ jest w³aciwie usytuowanie audytora w strukturze organizacji. Przyjête miêdzynarodowe standardy
zak³adaj¹ bezwzglêdnie tzw. funkcjonaln¹ niezale¿noæ audytora od zarz¹dzaj¹cych
jednostk¹24.
Analizuj¹c potrzebê posiadania komórki audytu wewnêtrznego, nale¿y te¿
przyjrzeæ siê osobie audytora. Jego praca polega w du¿ej mierze na zbieraniu
i ocenie danych bêd¹cych tematem zadañ audytowych. Audytor wewnêtrzny powinien tak¿e systematycznie monitorowaæ ekspozycjê przedsiêbiorstwa na ró¿ne potencjalne zagro¿enia. Co wiêcej, musi wiadczyæ us³ugi zapewniaj¹ce oraz doradcze. Wynika to przede wszystkim z koniecznoci dokonywania obiektywnej oceny
dzia³añ zwi¹zanych z procesem zarz¹dzania ryzykiem. Osoba taka musi mieæ dostêp
do wszystkich zasobów organizacji, za w sprawozdaniach oceniaj¹cych badany
obszar tematyczny powinna wskazywaæ na mo¿liwe usprawnienia organizacji i procesu zarz¹dzania. Dlatego winna posiadaæ mo¿liwoæ poruszania siê po wszystkich
obszarach funkcjonowania organizacji wraz z dostêpem do wszystkich pracowników, nawet najni¿szego szczebla.
Przyk³adem zastosowania audytu wewnêtrznego w podmiotach prywatnych
mo¿e byæ audyt wewnêtrzny wykorzystywany w banku. W tym przypadku jego
zasadnicz¹ rol¹ bêdzie wydanie oraz przekazanie kierownictwu banku niezale¿nej
i profesjonalnej opinii dotycz¹cej jakoci funkcjonuj¹cej kontroli wewnêtrznej. Au24

Por. wspomniany komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnêtrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów
z 2013 r., poz. 15).
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dyt w takiej sytuacji mo¿e równie¿ pe³niæ funkcje doradcze, pod warunkiem, ¿e
takie dzia³ania nie maj¹ charakteru czynnoci operacyjnych25. Audyt wewnêtrzny
stosowany w bankach ma na celu dokonanie oceny efektywnoci kontroli zarz¹dczej
poprzez wspieranie organizacji i kierownictwa w realizowaniu wyznaczonych zadañ. Ponadto mo¿e tak¿e wspieraæ zarz¹dzaj¹cych bankiem w procesach decyzyjnych
w zakresie zarz¹dzania ryzykiem poprzez w³aciw¹ analizê i sprawdzenie, czy wszystkie mo¿liwe rodzaje ryzyk w banku s¹ w³aciwie zdefiniowane i kontrolowane26.
Nale¿y równie¿ wskazaæ na wa¿n¹ rolê audytu finansowego w funkcjonowaniu
sektora publicznego i prywatnego. Najwa¿niejszym ród³em informacji, w oparciu
o które zarz¹dzaj¹cy podejmuj¹ strategiczne decyzje, s¹ przede wszystkim raporty
oraz sprawozdania finansowe. Jakoæ i prawid³owoæ zawartych w nich informacji
stanowi o sile kapita³u ludzkiego (pracowników), którzy swoj¹ wiedz¹ i zaanga¿owaniem wspieraj¹ kadrê zarz¹dzaj¹c¹ w procesach decyzyjnych. Dodatkowo rzetelnoæ przygotowywanych dokumentów finansowych wp³ywa na proces zarz¹dzania
ryzykiem. Wszyscy musz¹ mieæ wiadomoæ, jak wa¿na jest poprawnoæ przygotowanych dokumentów finansowo-ksiêgowych, a tak¿e raportów sp³ywaj¹cych od komórek rachunkowych i zarz¹dczych. Zadaniem audytu wewnêtrznego jest tak¿e sporz¹dzanie obiektywnych opinii na temat poziomu ryzyka, które pojawia siê
w ka¿dym systemie dokumentacji i informacji rachunkowej27. Realizacja finansowego audytu dzieli siê najczêciej na dwa obszary. Pierwszym jest audyt sprawozdañ, za drugim audyt systemów finansowych. Oba te audyty wzajemnie siê uzupe³niaj¹, prowadz¹c do wiarygodnych sprawozdañ finansowych, które przekazywane s¹
nastêpnie do najwy¿szego kierownictwa jednostki. To pokazuje, jak wa¿ne jest wzajemne zaufanie, wsparcie i fachowa wiedza dostarczana przez audyt wewnêtrzny.

Podsumowanie
Dzia³ania audytu wewnêtrznego s¹ niew¹tpliwie wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na prawid³owe funkcjonowanie ka¿dego podmiotu. Audyt wewnêtrzny wspiera zarz¹dzaj¹cych w systemie podejmowania decyzji, dostarcza wiedzy na temat
potencjalnych zagro¿eñ i niebezpieczeñstw, które mog¹ pojawiaæ siê w ka¿dym
momencie realizacji zadañ, negatywnie oddzia³uj¹c na ca³¹ organizacjê. Przedstawiciele ró¿nych sektorów gospodarki wykorzystuj¹ ró¿norodne mo¿liwoci, jakie daje
audyt wewnêtrzny. Trzeba przy tym pamiêtaæ, i¿ powinien on byæ dzia³alnoci¹
ca³kowicie niezale¿n¹, jako ¿e zmierza do przysporzenia wartoci dodanej dla ca³ej
25 Patrz B. Gumiñska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szel¹g, Audyt wewnêtrzny i kontrola zarz¹dcza. Studium przypadku, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 176177.
26 A. Janc, R. Ka³u¿ny, Audyt wewnêtrzny i audyt zewnêtrzny w banku, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Poznañ 2008, s. 3638.
27 Por. K. Knedler, M. Stasik, Audyt wewnêtrzny w praktyce  audyt operacyjny i finansowy,
Polska Akademia Rachunkowoci, Warszawa 2010, s. 7892.
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organizacji i jego kierownictwa, jak te¿ umo¿liwia w³aciwe zaplanowanie i zrealizowanie za³o¿onych celów. Mo¿liwe jest to poprzez usystematyzowane podejcie do
mechanizmów kontroli oraz doskonalenie obowi¹zuj¹cych procedur zarz¹dzania ryzykiem i procesów nadzoru w³acicielskiego.
Wa¿n¹ rolê w procesie zarz¹dzania organizacj¹ pe³ni równie¿ sam audytor wewnêtrzny, który posiada wyj¹tkow¹ pozycjê, niezbêdn¹ do wykonywania takiej pracy. Winien on zachowaæ zasady obiektywizmu oraz niezale¿noci, które wynikaj¹ ze
specyfiki umiejscowienia komórki audytu wewnêtrznego w strukturze organizacyjnej, podleg³ej najczêciej bezporednio kierownikowi jednostki. Pozwala to na swobodny dostêp do rozleg³ej wiedzy na temat procesów organizacyjnych wystêpuj¹cych w organizacji, zarz¹dzania ryzykiem i realizacji strategii rozwoju.
Obecne czasy wymagaj¹ od zarz¹dzaj¹cych wszystkimi podmiotami du¿ej elastycznoci dzia³ania i dostosowania modelu zarz¹dczego do zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ prawnych i organizacyjnych. Dziêki sprawnemu systemowi zarz¹dzania
ryzykiem operacyjnym oraz korporacyjnym, mo¿na w odpowiedni sposób przygotowaæ siê na ewentualne niebezpieczeñstwa, wdra¿aj¹c w³aciwe mechanizmy ochronne. Warto skupiæ siê wówczas na dzia³aniach prewencyjnych, do których wykorzystuje siê w³anie audyt wewnêtrzny. Jego w³aciwe wykorzystanie jest w stanie
w przysz³oci chroniæ organizacjê i dostarczaæ jej w odpowiednim czasie zapewnienia, i¿ wszelkie procesy zwi¹zane z funkcjonowaniem organizacji i zarz¹dzaniem
ryzykiem znajduj¹ siê pod pe³n¹ kontrol¹ kierownictwa.

Summary
Proper management of internal audit in different areas of the economy
Key words: internal audit, auditor, administration, local government.

Internal audit functioning in all bodies of public administration is trying to
assist in achieving the targets. This effect is also seen in the private sector, which are
increasingly used the principles of auditing, which are useful for the implementation
of the tasks set. But not always possible to reach the stated goals and objectives.
Useful action are properly prepared internal audit procedures that monitor the correctness of the preparation of the financial statements. Internal audit is also trying to
reduce the risk of failure, which can always arise.
Internal audit supported righteous right tools provide organization to ensure that
all kinds of processes are carried out in a proper manner. This approach to internal
audit in every area of functioning of public administration and the private sector,
uses the role of risk management, control and evaluation of the proper analysis of
the functioning of public and private entities.
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Glosy
Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 4 wrzenia 2013 r., sygn. II PK 358/12.
Dopuszczalne jest zawarcie miêdzy tymi samymi stronami kolejnej umowy
o pracê na okres próbny na innym stanowisku pracy (przy pracach ró¿nych
rodzajów).
W glosowanym wyroku S¹d Najwy¿szym poruszy³ istotny z punktu widzenia
praktyki stosowania przepisów prawa pracy problem dotycz¹cy dopuszczalnoci zawarcia wiêcej ni¿ jednej umowy o pracê na okres próby z tym samym pracownikiem.
Wyrokiem S¹du Okrêgowego  S¹d Pracy we Wroc³awiu z dnia 28 czerwca
2012 r. zosta³a oddalona apelacja powódki od wyroku S¹du Rejonowego dla Wroc³awia ródmiecia  S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych z dnia 26 marca 2012 r.,
w którym oddalono powództwo Ma³gorzaty K. o dopuszczenie do pracy w pozwanej
politechnice W. w W. oraz o zas¹dzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez
pracy w okresie od 1 lipca 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. w kwocie 14 042 z³.
Powódka Ma³gorzata K. by³a zatrudniona w pozwanej politechnice w Dziale A.
na podstawie umowy o pracê na okres próby, a nastêpnie na podstawie dwóch umów
o pracê na czas okrelony do dnia 31 grudnia 2009 r. Pracodawca postanowi³ nie
kontynuowaæ z powódk¹ stosunku pracy ze wzglêdu liczne uchybienia w wykonywaniu obowi¹zków pracowniczych. Powódka m.in. pope³nia³a b³êdy w arkuszach
kalkulacyjnych dotycz¹cych iloci zamawianego asortymentu. Nie podejmowa³a
tak¿e dzia³añ zwi¹zanych z obci¹¿eniem dostawców karami umownymi. Jednak
mimo to, pod wp³ywem usilnych prób i po uwzglêdnieniu trudnej sytuacji ¿yciowej
powódki, pozwana politechnika postanowi³a zatrudniæ j¹ w innej jednostce organizacyjnej  Dziale Z. Stosunek pracy zosta³ nawi¹zany w dniu 4 lutego 2010 r. na
podstawie umowy o pracê na okres próby do dnia 30 kwietnia 2010 r., a nastêpnie
na podstawie dwóch nastêpuj¹cych po sobie umów o pracê na czas okrelony do
dnia 30 czerwca 2011 r. w Dziale Z. Do obowi¹zków powódki nale¿a³o zamawianie
towarów i innego asortymentu, a praca ta wymaga³a okrelonego sposobu realizacji,
innego ni¿ ten w Dziale A.
S¹d Najwy¿szy w glosowanym wyroku s³usznie wskaza³ na cel umowy na okres
próby, którym jest chêæ poznania przez obie strony stosunku pracy warunków oraz
praw i obowi¹zków w miejscu pracy. Podstawow¹ funkcj¹ umowy o pracê na okres
próby jest sprawdzenie przydatnoci pracownika do pracy okrelonego rodzaju, zanim

380

Glosy

z pracownikiem zostanie zawarta umowa o trwalszym charakterze. Jednak
w sprzyjaj¹cych warunkach na rynku pracy ten rodzaj umowy jest korzystny równie¿ dla pracownika. Pracownik mo¿e bowiem oceniæ warunki pracy oraz zespó³,
w którym bêdzie wykonywa³ pracê. Dodatkowo dziêki umowie o pracê na okres
próby pracodawca mo¿e ³atwiej rozwi¹zaæ ³¹cz¹cy go z pracownikiem stosunek
pracy, je¿eli próba nie powiedzie siê. Konsekwencj¹ jej spo³eczno-gospodarczego
przeznaczenia jest fakt, i¿ umowa o pracê na okres próby nie realizuje celu gospodarczego pracodawcy, lecz dopiero zmierza do zawarcia umowy, która ten cel bêdzie realizowaæ1. Zgodnie z art. 25§ 1 k.p., umowa na okres próby mo¿e poprzedzaæ
docelow¹ umowê o pracê: umowê czas nieokrelony, umowê pracê na czas okrelony lub umowê na czas wykonania okrelonej pracy. W zwi¹zku z tym jest to umowa
fakultatywna, która mo¿e trwaæ nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce.
Ponadto umowa na okres próby jest jednym z elementów oddalaj¹cych od pracodawcy ziszczenie siê ryzyka osobowego. Ryzyko osobowe jest jedn¹ z cech stosunku pracy zwi¹zan¹ z odpowiedzialnoci¹ pracodawcy za skutki b³êdów pope³nionych przez pracowników w toku wykonywania pracy2. Pracownicy odpowiadaj¹ za
szkody wyrz¹dzone w mieniu pracodawcy na zasadzie winy, np. odpowiedzialnoæ
za mienie powierzone pracownikowi (art. 124 i n.). W zwi¹zku z tym we wszystkich
przypadkach, w których nie odpowiadaj¹ za szkody, straty obci¹¿aj¹ pracodawcê na
zasadzie ryzyka3. Ryzyko osobowe zwi¹zane jest tak¿e z doborem pracowników.
Pracodawca, przeprowadzaj¹c postêpowanie kwalifikacyjne w celu doboru najlepszego pracownika sporód dostêpnych na rynku pracy, stosuje bardzo ró¿ne metody.
Pocz¹wszy od rozmowy kwalifikacyjnej, testu z wiedzy, a skoñczywszy na sprawdzeniu umiejêtnoci. W zwi¹zku z tym, je¿eli pracodawca pope³ni b³¹d, to do pracy
zostanie dopuszczona osoba o niewystarczaj¹cych kwalifikacjach, umiejêtnociach
czy w³aciwociach psychofizycznych, a to mo¿e doprowadziæ do wyrz¹dzenia
szkody pracodawcy lub osobie trzeciej. Ponadto pracownik, który nie ma odpowiednich predyspozycji do wykonywania danej pracy, nie bêdzie wykonywa³ jej w taki
sposób, aby realizowaæ cele ekonomiczne pracodawcy.
Z treci art. 25 § 1 k.p. nie wynika jednak, czy umowê na okres próby mo¿na
zawrzeæ dwukrotnie z tym samym pracownikiem. Oczywisty jest fakt, ¿e pracownika mo¿na wypróbowaæ tylko raz do wykonywania pracy okrelonego rodzaju, tzn.
niedopuszczalne jest zawarcie nastêpuj¹cych po sobie takich umów na tym samym
stanowisku pracy przy wykonywaniu tej samej pracy. W literaturze pojawia siê jednak
pogl¹d, zgodnie z którym pracodawca nie mo¿e zawrzeæ z pracownikiem wiêcej ni¿
jednej umowy na okres próby, bez wzglêdu na rodzaj pracy, któr¹ wykonywa³4. Jed1

J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 70.
W. Sanetra, Ryzyko osobowe zak³adu pracy, Warszawa 1971, s. 51, za: P. Prusinowski, Umowne
podstawy zatrudnienia, Warszawa 2012, s. 79.
3 Szerzej: P. Prusinowski, Umowne podstawy..., s. 79.
4 T. Zieliñski, G. Godziewicz, Komentarz do art. 25 Kodeksu pracy, [w:] L. Florek (red.), Kodeks
pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 178.
2
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nak zakaz ten wydaje siê dotyczyæ wielokrotnych umów na okres próby na tym
samym stanowisku pracy, z których ka¿da jest zawarta na okres trzech miesiêcy. Bez
znaczenia pozostaje tu fakt, jak trudna jest praca, jak wiele czasu nale¿y powiêciæ,
aby siê w ni¹ wdro¿yæ. W tym kontekcie pojawia siê problem w zwi¹zku z treci¹ art.
25 § 1 k.p., czyli dopuszczalnoci¹ zawarcia kilku umów o pracê na okres próby do
wyczerpania ³¹cznego ustawowego limitu 3 miesiêcy. W tym przypadku wydaje siê, i¿
dopuszczalne jest zawarcie kilku umów na okres próby do wyczerpania tego limitu5.
S¹d Najwy¿szy w glosowanym orzeczeniu zwróci³ jednak s³usznie uwagê, i¿
dopuszczalnoæ zawarcia z pracownikiem dwóch umów o pracê na okres próby,
w celu wykonywania pracy innego rodzaju, jest faktycznie dzia³aniem na korzyæ
pracownika. Taka sytuacja daje pracownikowi nadziejê na nawi¹zanie trwalszej
umowy o pracê, je¿eli w koñcu pozytywnie przejdzie próbê6. Ponadto takie rozwi¹zanie nie jest sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczaniem tej umowy.
Pracodawca powinien mieæ prawo do ponownego wypróbowania pracownika, je¿eli chce powierzyæ mu wykonywanie innego rodzaju pracy7. Rozwi¹zanie zaproponowane przez S¹d Najwy¿szy prowadzi do ograniczenia wyst¹pienia ryzyka osobowego po stronie pracodawcy w zwi¹zku z doborem pracowników do pracy.
Niestety w glosowanym orzeczeniu S¹d Najwy¿szy nie poruszy³ kwestii zwi¹zanej z faktem, i¿ czêsto umowa na czas okrelony zawarta bezporednio po umowie
na okres próby traktowana jest jako przed³u¿enie okresu próbnego, a okres tej przed³u¿onej próby prawdopodobnie bêdzie trwa³ do granic przewidzianych w art. 251
§ 1 k.p. Po tym czasie pracodawca dopuszcza mo¿liwoæ zatrudnienia pracownika
na podstawie umowy o pracê na czas nieokrelony jako nagrodê za przejcie tej
próby. Takie dzia³anie k³óci siê ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem umowy
o pracê na czas okrelony, a w zwi¹zku z tym przed³u¿anie okresu próby za pomoc¹
umowy o pracê na czas okrelony jest obejciem prawa. W konsekwencji umowa
taka dotkniêta jest wad¹ niewa¿noci w zakresie okrelania terminu, na jaki zosta³a
zawarta umowa o pracê, a zastosowanie ma art. 18 § 2 k.p.8 Wydaje siê, ¿e taka
w³anie sytuacja ma³a miejsce w stanie faktycznym, który by³ przedmiotem g³osowanego orzeczenia. Powódka zatrudniona by³a pocz¹tkowo na podstawie umowy na
okres próby, a nastêpnie na podstawie dwóch umów o pracê na czas okrelony.
Dopiero po tym okresie pozwana politechnika zdecydowa³a siê nie zawieraæ z ni¹
kolejnej umowy o pracê ze wzglêdu na jakoæ wiadczonej pracy. Niestety, S¹d
Najwy¿szy nie odniós³ siê do tej kwestii.
5

Ibidem.
K. B¹ba, Umowa o pracê na okres próbny  wybrane zagadnienia, Monitor Prawa Pracy
2007. nr 9.
7 B. Wagner, Komentarz do art. 25 Kodeksu pracy, (w:) idem (red.), Kodeks pracy. Komentarz,
Gdañsk 2008, s. 171.
8 A. Sobczyk, O czasie trwania umowy zawartej na czas okrelony, [w:] Z. Góral (red.), Z zagadnieñ wspó³czesnego prawa pracy. Ksiêga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa
2009, s. 316.
6
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Ponadto w umowie na okres próby nie mo¿na zawrzeæ promesy o zawarciu
umowy na czas okrelony lub nieokrelony po up³ywie okresu próby. Takie postanowienie jest sprzeczne ze spo³eczno-gospodarczym przeznaczeniem umowy na okres
próby. Celem tej umowy  jak ju¿ by³a mowa  jest wzajemne sprawdzenie siê stron
stosunku pracy. Ze strony pracodawcy jest to chêæ sprawdzenia przydatnoci pracownika do pracy, sposobu wykonywania przez niego obowi¹zków pracowniczych
oraz przestrzegania ustalonej organizacji i porz¹dku w procesie pracy. Natomiast
pracownik mo¿e sprawdziæ, czy pracodawca przestrzega swoich obowi¹zków wobec
pracowników, czy regularnie i terminowo wyp³aca wynagrodzenie, czy nawi¹zuje
niæ porozumienia z zespo³em, w którym ma wykonywaæ pracê. W zwi¹zku z tym
konieczne jest, aby okres próby zakoñczy³ siê pewnego rodzaju podsumowaniem,
aby pracownik wiedzia³, czy pracê wykonywa³ we w³aciwy sposób i zostanie z nim
zawarta umowa o trwalszym charakterze lub le wykonywa³ swoj¹ pracê i na kontynuacjê liczyæ nie mo¿e.
S¹d Najwy¿szy w glosowanym orzeczeniu s³usznie podniós³ tak¿e kwestiê interpretacji art. 251 § 1 k.p., zgodnie z którym zawarcie kolejnej umowy o pracê na
czas okrelony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy
o pracê na czas nieokrelony tylko wtedy, gdy poprzednio strony dwukrotnie zawar³y umowê o pracê na czas okrelony na nastêpuj¹ce po sobie okresy, o ile przerwa
miêdzy rozwi¹zaniem poprzedniej a nawi¹zaniem kolejnej umowy nie przekroczy³a
1 miesi¹ca. W przedstawionym stanie faktycznym nie zosta³y spe³nione przes³anki,
o których mowa w art. 251 § 1 k.p. Z powódk¹ zosta³y zawarte dwie umowy na czas
okrelony, poprzedzone umow¹ na okres próby w okresie od dnia 4 lutego 2010 r.
do dnia 30 czerwca 2011 r. Umowa na okres próby nie jest rodzajem umowy o pracê
na czas okrelony, lecz oddzielnym rodzajem umowy terminowej obok umowy o na
czas okrelony i umowy w celu wykonania okrelonej pracy.
Katarzyna Jaworska
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Glosy
Glosa do wyroku S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku
z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. III AUa 831/13.
Nieczêsto orzeczenia s¹dów powszechnych wymagaj¹ szczególnej uwagi glosatora, albowiem dotycz¹ zwykle spraw na tyle indywidualnych, ¿e nie wyznaczaj¹
ogólniejszej linii rozstrzygania innych, podobnych sporów. Je¿eli jednak od budz¹cego powa¿ne i liczne zastrze¿enia wyroku s¹du apelacyjnego nie przys³uguje skarga kasacyjna, a w kolejnych kilkuset s¹d ten zajmuje identyczne stanowisko, wówczas odniesienie siê do niego jest konieczne i w pe³ni uzasadnione. Brak mo¿liwoci
zaskar¿enia pozwala bowiem unikn¹æ kontroli takiego wyroku ze strony S¹du Najwy¿szego i utrwala przekonanie, ¿e rozwi¹zanie przedstawione przez s¹d apelacyjny
jest poprawne i odpowiada prawu. W mojej ocenie, przedstawione cechy charakteryzuj¹ glosowany wyrok1, tote¿ poddanie go glosatorskiej analizie jest konieczne
i usprawiedliwione.
Glosowanym wyrokiem S¹d Apelacyjny w Bia³ymstoku oddali³ apelacjê odwo³uj¹cej instytucji naukowej oraz zainteresowanego (jej pracownika) od wyroku S¹du
Okrêgowego w O. oddalaj¹cego odwo³anie od decyzji organu rentowego, stwierdzaj¹cej, ¿e przychody w tytu³u wykonania utworu i przeniesienia autorskich praw
maj¹tkowych uzyskane przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy
o pracê u p³atnika (instytucji naukowej) stanowi¹ podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. W uzasadnieniu ocenianego rozstrzygniêcia S¹d Apelacyjny uzna³ wszystkie zarzuty apeluj¹cych
za chybione. O ile podnoszone w apelacji uchybienia formalne nie by³y donios³e,
a ich specyfikacja, zdaniem S¹du Apelacyjnego, chybiona, o tyle powa¿ne b³êdy
materialnoprawne (zarzut naruszenia przez S¹d Okrêgowy przepisów art. 8 ust. 1,
art. 12 i art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych2, a tak¿e
art. 99 ustawy o szkolnictwie wy¿szym3 i art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych4), których równie¿ nie podzieli³ S¹d Apelacyjny, le¿¹ce u podsta1 Wyrok opublikowany [online] <www.orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl/details$N/150500000001521_
III_AUa_000831_2013_Uz_2013-12-11_001>.
2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz. 83;
tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631)  dalej: pr.aut.
3 Ustawa z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 65, poz. 385)  dalej u.s.w.
4 Ustawa z dnia 13 padziernika 1998 o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887)
 dalej: u.s.u.s.
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wy bezprawnej decyzji organu rentowego i kontynuowane w postêpowaniu s¹dowym w obu instancjach wymagaj¹ ujêcia kompleksowego.
Ustalenie stanu faktycznego dokonane przez s¹dy nie budzi w¹tpliwoci,
zw³aszcza za nie budzi zastrze¿eñ okolicznoæ przyznana zarówno przez organ
rentowy, jak i s¹dy powszechne orzekaj¹ce w sprawie, ¿e przedmiotem umów pomiêdzy instytucj¹ naukow¹ a R. C. by³y utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut.
Jednak¿e ju¿ na etapie wydawania decyzji przez organ rentowy, jak te¿ w postêpowaniu przed s¹dami I i II instancji pojawi³y istotne b³êdy w wyk³adni prawa, rodz¹ce
zastrze¿enia merytoryczne. Organ rentowy tylko po³owicznie i bardzo powierzchownie oceni³ umowy ³¹cz¹ce R.C. z instytucj¹ naukow¹, pomijaj¹c np. ca³kowicie
kwestiê upowa¿nieñ/ licencji objêtych tymi umowami. Przyj¹³ on, ¿e utwory stworzone przez zainteresowanego objête s¹ dyspozycj¹ przepisu art. 12 pr. aut. Podstawowy b³¹d tkwi w tym, ¿e organ rentowy pomin¹³ regulacjê szczególn¹ z przepisu
art. 14 pr. aut., dotycz¹c¹ utworów pracowniczych stworzonych przez pracowników
instytucji naukowych, a zatem zignorowa³ zasadê lex specialis derogat legi generali,
uchylaj¹c¹ stosowanie (do utworów stworzonych przez pracowników instytucji naukowej  J.A.P.) w rozpatrywanych sprawach przepisu art. 12 pr. aut. Nastêpnie
organ rentowy wspar³ uzasadnienie swojej decyzji treci¹ uchwa³y SN z 14 lutego
2012 r., z której wynika³o, ¿e wynagrodzenie z tytu³u nabycia przez pracodawcê
z mocy prawa autorskich praw maj¹tkowych do utworu stworzonego przez pracownika w ramach obowi¹zku ze stosunku pracy stanowi podstawê wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne5. Tymczasem uchwa³a ta, choæ teoretycznie poprawna, nie
odpowiada obowi¹zuj¹cym w Polsce przepisom. Przepisy polskiego prawa autorskiego nie przewiduj¹ bowiem ¿adnego przypadku nabywania przez pracodawcê ex
lege autorskich praw maj¹tkowych do utworu. Sytuacji takiej mo¿na by siê dopatrywaæ w przepisie art. 11 pr. aut. gdyby przyj¹æ, ¿e prawo do tytu³u dzie³a zbiorowego
jest autorskim prawem maj¹tkowym6. Natomiast we wszystkich pozosta³ych przypadkach nabycie autorskich praw maj¹tkowych przez inn¹ osobê ni¿ twórca jest
nabyciem pochodnym, a nie pierwotnym, jak wynika³oby z przytoczonej uchwa³y.
Z ¿adnego bowiem przepisu nie wynika expressis verbis pierwotne nabycie autorskich praw maj¹tkowych przez inny podmiot. O pochodnym nabywaniu praw autorskich maj¹tkowych przez pracodawcê wiadczy chocia¿by fakt koniecznoci przyjêcia utworu, nastêpnie ograniczenia czasowe istnienia mo¿liwoci uzyskania
autorskich praw maj¹tkowych, jak i przypadki, gdy twórca te prawa traci, wreszcie
5

Sygn. III UZP 4/11, OSNP 2012, nr 15-16, poz. 198. Do tego orzeczenia napisa³em glosê
krytyczn¹, która zosta³a opublikowana w Studiach Prawnoustrojowych 2014, nr 24, s. 319324.
6 Por. analizê tej kwestii w: J.A. Piszczek, Prawo do tytu³u dzie³a zbiorowego. Uwagi ogólne,
[w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, Toruñ 1997, s. 223234. Dodaæ wypada, ¿e ujawnion¹ przeze mnie niezrêcznoæ jêzykow¹ redakcji przepisu art. 11 pr. aut. próbuje siê
korygowaæ wyjanieniem, ¿e przepis ten dotyczy tylko takich tytu³ów dzie³ zbiorowych, które spe³niaj¹
przes³anki utworu w rozumieniu art. 1 pr. aut. Moim zdaniem, wyk³adnia semantyczna wspomnianej
regulacji nie daje podstawy do takiego twierdzenia.
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prawo do niewyra¿enia zgody przez twórcê na jakiekolwiek wykorzystanie utworu
(np. zwielokrotnienie, rozpowszechnienie itd.). Jest to uprawnienie osobiste, którego
autor nie mo¿e siê wyzbyæ i z którego w ka¿dym czasie mo¿e skorzystaæ.
Opieraj¹c siê na wspomnianej uchwale SN, organ rentowy uzna³, ¿e skoro
prawa autorskie maj¹tkowe przys³uguj¹ ex lege uczelni, to wynagrodzenie za pracê
jest wystarczaj¹c¹ zap³at¹ za te prawa i nie jest potrzebne zawieranie odrêbnych
umów z pracownikiem. Jeli pracownik otrzyma³ dodatkowe wynagrodzenie, to jest
to konsekwencj¹ stosunku pracy i wynagrodzenie powinno byæ objête obowi¹zkiem
zap³aty sk³adek, a jego wysokoæ stanowi podstawê wymiaru tych sk³adek. Rozpoznaj¹c odwo³anie p³atnika sk³adek i zainteresowanego, S¹d Okrêgowy pog³êbi³ jeszcze tkwienie w b³êdzie merytorycznym. Wprawdzie dostrzeg³ istnienie przepisu
art. 14 pr. aut., wszelako poza zacytowaniem (bez danych bibliograficznych) fragmentu komentarza Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza nie wysnu³ ¿adnych wniosków oraz nie dokona³ w³aciwej oceny tego przepisu. Nastêpnie, pos³uguj¹c siê
wyrokiem SN z 18 czerwca 2003 r. (sygn. II CKN 269/01) i nie zachowuj¹c, podobnie jak SN, dyscypliny terminologicznej, spowodowa³ usterkê interpretacyjn¹. Zdaniem bowiem S¹du Okrêgowego, dla rozstrzygniêcia sprawy nie mia³o zasadniczego
znaczenia to, czy okrelone w umowach o przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych utwory by³y w istocie utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, czy te¿ winny byæ oceniane tylko przez pryzmat
przepisów prawa cywilnego. B³¹d s¹du wyra¿a siê w tym, ¿e w przypadku, gdy
rezultat aktywnoci intelektualnej cz³owieka  produkt intelektu  spe³nia przes³anki
przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut., to ocenianie go przez pryzmat przepisów kodeksu
cywilnego jest niedopuszczalne. Na czym bowiem mog³oby polegaæ, skoro kodeks
cywilny nie zawiera ¿adnej regulacji dotycz¹cej utworu w rozumieniu przepisów
prawa autorskiego?
Dalej s¹d twierdzi, ¿e nawet gdyby niektóre z umów mia³y byæ oceniane
wy³¹cznie przez pryzmat umów o dzie³o [poprawnie: umowy o stworzenie utworu,
a nie o dzie³o  J.P.] to i tak podlega³aby »osk³adkowaniu«, gdy¿ by³yby zawierane
z pracodawc¹ i by³y na jego rzecz realizowane  art. 8 ust. 2a u.s.u.s.. Zdanie to jest
kompletnie niezrozumia³e, albowiem nie by³oby ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e gdyby te
umowy by³y w rzeczywistoci umowami o dzie³o to obejmowa³aby je hipoteza przepisu art. 8 ust. 2a u.s.u.s. Nastêpnie S¹d Okrêgowy dokona³ egzegezy art. 12 pr. aut.,
powielaj¹c b³¹d organu rentowego i staraj¹c siê uzasadniæ stosowanie tego przepisu
regulacjami ustawy o szkolnictwie wy¿szym, twierdz¹c w oparciu o nie, ¿e w ramach
³¹cz¹cego strony stosunku pracy na pracowników naukowo-dydaktycznych na³o¿onych jest szereg obowi¹zków, m.in. jest to obowi¹zek kszta³cenia studentów i innych uczestników studiów i kursów, czego wyrazem jest prowadzenie wyk³adów
[z tym fragmentem oceny s¹du mo¿na siê zgodziæ  J.P.] czy te¿ obowi¹zek rozwijania twórczoci naukowej, wyra¿aj¹cy siê m.in. w publikacji prac naukowych, tworzeniu skryptów, artyku³ów i recenzji. S¹d nie dokona³ weryfikacji wed³ug kryteriów wskazanych przez J. Bartê i R. Markiewicza, czy jaka sfera dzia³alnoci objêta

386

Glosy

jest obowi¹zkiem pracowniczym, a mianowicie mo¿liwoci hipotetycznego postawienia zarzutu, i¿ niewykonanie okrelonej pracy twórczej stanowi naruszenie pracowniczych obowi¹zków, ponadto podporz¹dkowania twórcy wzglêdem pracodawcy, wreszcie zwyczajów przyjêtych w zak³adzie oraz z obrêbie danej grupy
zawodowej. Nie przeprowadzaj¹c tej weryfikacji, s¹d dokona³ wiêc go³os³ownej
oceny, choæ z materia³ów, którymi dysponowa³, móg³ wyci¹gn¹æ inne wnioski.
Wreszcie odwo³uj¹c siê do wspomnianej uchwa³y SN z 14 lutego 2012 r., bez
krytycznej oceny s¹d przyj¹³ za trafne zawarte tam stanowisko. Wniesione przez
odwo³uj¹cego zastrze¿enia potraktowa³ jako jego prawo do krytyki naukowej, nie
odnosz¹c siê nawet jednym s³owem do argumentów merytorycznych tej krytyki,
a przecie¿ to one stanowi³y jeden z istotnych elementów odwo³ania.
Oddalaj¹c apelacjê odwo³uj¹cego S¹d Apelacyjny wiele uwagi powiêci³ zarzutom proceduralnym, a w ocenie skar¿¹cego nie mia³y istotnego wp³ywu na rozstrzygniêcie, tote¿ co do zasady skar¿¹cy ich ju¿ nie akcentowa³, choæ w niektórych
przypadkach dotycz¹cych analizy treci umów ³¹cz¹cych zainteresowanego z odwo³uj¹cym S¹d Apelacyjny dokona³ b³êdnej oceny tego zarzutu, traktuj¹c go w kategoriach ciê¿aru dowodu, kiedy w istocie dotyczy³ treci umowy, któr¹ s¹d dysponowa³
i nie by³o dodatkowej/ szczególnej potrzeby jej dowodzenia. Takie rozumowanie
mo¿na by kwalifikowaæ jako b³êdn¹ wyk³adniê art. 6 k.c. Jest to jednak wy³¹cznie
uwaga marginalna, natomiast co do oceny merytorycznej S¹d Apelacyjny opar³ swoje rozstrzygniêcie na za³o¿eniu, ¿e: skar¿ona decyzja organu rentowego z 17 stycznia 2013 r. odnosi siê do podstawy wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
i deklaruje, ¿e przychody z tytu³u »wykonania utworu« i przeniesienia autorskich
praw maj¹tkowych uzyskane przez R. C. zatrudnionego u p³atnika stanowi¹ podstawê wymiaru sk³adki. Ju¿ tu ujawnia siê brak precyzji jêzykowej S¹du Apelacyjnego, gdy¿ mówi on o wykonaniu utworu, gdy tymczasem chodzi o stworzenie
utworu. Wykonanie utworu jest refleksem wykonania dzie³a, a przecie¿ wykonanie dzie³a nie jest to¿same ze stworzeniem utworu. Wprawdzie w prawie autorskim
istnieje zwrot ustawowy wykonanie utworu, lecz dotyczy on autorskich praw pokrewnych, a zatem artystycznego wykonania czy artystycznej interpretacji.
S¹d Apelacyjny twierdzi, ¿e cywilnoprawne uporz¹dkowanie typów umów
niekoniecznie ma zastosowanie czy proste prze³o¿enie na grunt ubezpieczeñ spo³ecznych. Jest to kolejne nieporozumienie, albowiem kontrowersyjny w praktyce
przepis art. 8 ust. 2a u.s.u.s. zawiera wyrany i jednoznaczny okrelnik wskazuj¹cy
na typizacjê umów cywilnoprawnych zawieranych przez pracownika z pracodawc¹,
wynagrodzenie z których stanowi podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Nie ma najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e s¹ to umowy: agencyjna, zlecenia,
o dzie³o i o wiadczenie us³ug (art. 750 k.c.), do których stosuje siê przepisy reguluj¹ce umowê zlecenia b¹d umowê o dzie³o. Wprawdzie cytowany przepis art. 8
ust 2a u.s.u.s. ma charakter autonomiczny, niemniej pos³uguje siê posi³kowo przepisami kodeksu cywilnego, jedyna wiêc prawid³owa interpretacja wymaga odniesienia
do przepisów kodeksu cywilnego, co jakby czyni³o znacznie mniej kategoryczn¹
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tezê o bezwzglêdnej jego autonomicznoci. Zupe³nie b³êdne jest te¿ twierdzenie
S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku, ¿e analiza ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych nie pozostawia w¹tpliwoci, ¿e skupia ona uwagê na ochronie utworów
stworzonych przez cz³owieka, gdy tymczasem, jak ka¿da inna ustawa, chroni ona
przede wszystkim prawa autorskie twórcy (osobiste i maj¹tkowe). Ten b³¹d doprowadzi³ S¹d Apelacyjny do chybionych wniosków co do relacji miêdzy ustaw¹
o prawie autorskim, kodeksem cywilnym a ustaw¹ o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. S¹d Apelacyjny nie wiadomo dlaczego przyj¹³, ¿e uregulowania te nie pozostaj¹ wobec siebie w koniunkcji ani w alternatywie, a brak ich kompatybilnoci
sprawia, ¿e rozstrzygniêcie sprawy nie jest mo¿liwe bez uwzglêdnienia uwarunkowañ wynikaj¹cych z u.s.u.s. To za, zdaniem s¹du, prowadzi do wniosku, ¿e dopiero
wtórnie nale¿y rozwa¿yæ w³aciwoci p³yn¹ce z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zdaniem skar¿¹cego, wyk³adnia ta jest ca³kowicie chybiona i nieuprawniona.
Przepisy prawne rangi ustawy pozostaj¹ wzglêdem siebie w stosunku równorzêdnoci, choæ kodeksowi cywilnemu nale¿a³oby przypisaæ rangê pierwszego wród równych z tego wzglêdu, ¿e co do zasady, obejmuje on ca³¹ ga³¹ prawa cywilnego.
St¹d wyró¿nik w postaci nazwy kodeks. Równorzêdnoæ ustaw powoduje, i¿
zgodnie z regu³ami racjonalnej legislacji, powinny one odpowiadaæ zasadzie spójnoci prawa i jednolitoci systemu prawa. Kwestia kompatybilnoci zdaje siê byæ
peryferyjn¹, choæ przy b³êdnych zabiegach interpretacyjnych mo¿na zdiagnozowaæ
jej istnienie b¹d brak lub wadliwoæ regulacji. Nie mia³o to znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy, której dotyczy glosowane orzeczenie.
Szerokie wywody S¹du Apelacyjnego dotycz¹ce normatywnie ujêtej zasady
prymatu ubezpieczenia pracowniczego trac¹ oczekiwany walor, gdy s¹d ten w konkluzji twierdzi, ¿e zasada ta jest uchylana, gdy pracodawca zawiera ze swoim pracownikiem tak¿e umowê cywilnoprawn¹ (tu s¹d jakby zapomina, ¿e nie ka¿d¹ umowê, a wy³¹cznie te wskazane w przepisie art. 8 ust. 2a u.s.u.s.), bowiem w takim
wypadku powstaje obowi¹zek zap³aty sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne od wynagrodzenia z tytu³u umowy cywilnoprawnej. Z t¹ wypowiedz¹ mo¿na siê zgodziæ, ale
wy³¹cznie w zakresie wynikaj¹cym z przepisu art. 8 ust 2a u.s.u.s. S¹d usprawiedliwia niedopuszczaln¹, zdaniem skar¿¹cego, wyk³adniê rozszerzaj¹c¹ tego przepisu,
p³yn¹c¹ w opinii S¹du ze zwrotu na rzecz pracodawcy, który oznacza, i¿ praca
w ramach umowy cywilnoprawnej powinna byæ wykonywana faktycznie na rzecz
pracodawcy, który fizycznie uzyskuje rezultat tej pracy. B³¹d tkwi w tym, zdaniem
skar¿¹cego, ¿e umowy zawierane przez instytucjê naukow¹ z zainteresowanym by³y
umowami autorskoprawnymi, a nie cywilnoprawnymi, a ponadto w tym, i¿ w ¿adnym przypadku pracodawca nie uzyska³by w oparciu o umowê cywilnoprawn¹
rezultatu pracy (praw autorskich maj¹tkowych do stworzonego utworu). Co wiêcej, nawet gdyby przyj¹æ istnienie paralelnoci owej umowy ze stosunkiem pracy,
to i tak pracodawca nie móg³ uzyskaæ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa
do rezultatu twórczoci zainteresowanego, lecz jedynie niewielk¹ jej cz¹stkê i to
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tylko wówczas, gdy spe³nione by³yby okrelone wymogi wskazane w przepisie
art. 14 pr. aut.
Dokonuj¹c analizy umów ³¹cz¹cych instytucjê naukow¹ z R.C., s¹d poprzesta³
na wybranych przez siebie ich fragmentach, pomijaj¹c ca³kowicie postanowienia
dotycz¹ce udzielonych przez zainteresowanego licencji na rzecz skar¿¹cego. Mo¿na
domniemywaæ, ¿e by³oby to niewygodne dla postawionej tezy, ¿e wobec braku
przedstawienia s¹dowi przez skar¿¹cego efektów (rezultatów umów) mo¿liwe by³o
twierdzenie, i¿ rodzaj umówionych czynnoci (przynajmniej w znacznej czêci)
zdradza cechy w³aciwe dla umów, które za przedmiot maj¹ wiadczenie us³ug.
Nigdzie dalej w toku uzasadnienia s¹d nie wyjani³, co rozumie pod pojêciem zdradza cechy. Gdyby przyj¹æ, ¿e pod pojêciem tym ukrywa siê zwrot, który wykazuje
elementy przedmiotowe w³aciwe dla umów, które za przedmiot maj¹ wiadczenie
us³ug, to wówczas rezultat analizy tych umów zaprzeczy³by tym twierdzeniom. Elementy przedmiotowo istotne umów R. C. z instytucj¹ naukow¹ zosta³y w nich wyranie okrelone i potwierdzaj¹ stanowisko S¹du Najwy¿szego zajête w innych sprawach. Przedmiot umowy zosta³ zdefiniowany jako utwór/ utwory i przeniesienie
autorskich praw maj¹tkowych do niego/ nich na okrelonych polach eksploatacji za
umówione wynagrodzenie. Z powy¿szego wynika, ¿e umowa ta mia³a charakter
rozporz¹dzaj¹cy prawem, a wiêc w swoich essentialia negoti nie wykazywa³a ¿adnych elementów przedmiotowo istotnych umowy o wiadczenie us³ug, która jest
umow¹ wy³¹cznie zobowi¹zuj¹c¹. Spe³nienie powinnoci/ obowi¹zku z umowy
o wiadczenie us³ug w ¿adnym wypadku nie powoduje skutku w postaci rozporz¹dzenia prawem, czyli przejcia prawa z jednego podmiotu na drugi podmiot. Pominiêta przez s¹d czêæ umów dotycz¹ca licencji, a wiêc upowa¿nienia danego instytucji naukowej przez zainteresowanego do korzystania z utworów na okrelonych
polach eksploatacji, równie¿ nie jest podobna czy te¿ zdradzaj¹ca cechy umów
o wiadczenie us³ug. Jak wiadomo, umowy licencyjne s¹ szczególn¹ kategori¹ czynnoci prawnych, nie zdradzaj¹ cech umów o wiadczenie us³ug, powszechnie
bowiem umowy te s¹ okrelane jako upowa¿niaj¹ce. Skutków prawnych umów/
czynnoci prawnych  wbrew temu, co twierdzi S¹d Apelacyjny  nie trzeba dowodziæ. Wynikaj¹ one wprost z przepisów prawa reguluj¹cych czy te¿ stosowanych
wobec danej czynnoci. Podobnie nie wymaga dowodu efekt/ stworzenie utworu,
jeli w jakichkolwiek sposób zosta³ on ustalony, a wiêc zapozna³a siê z nim inna
osoba ni¿ twórca, np. s³uchacz wyk³adu. Stworzenie utworu nie wymaga dowodu
w postaci jego substratu  nonika fizycznego. Wobec tego o jego istnieniu wiadczy stwierdzenie wykonania umów, notatki s³uchaczy czy brak zastrze¿eñ, a nawet
memoryzacja utworu w ich pamiêci. Dla spe³nienia przes³anek ustawowych wystarczy sam fakt ustalenia utworu. W zwi¹zku z tym fakt jego stworzenia nie wymaga
dokumentowania substratem materialnym. Dodatkowo nale¿y podnieæ, ¿e zgodnie
z zasad¹ kontradyktoryjnoci okolicznoci tej nie kwestionowa³a strona przeciwna.
Kolejny argument S¹du Apelacyjnego, odwo³uj¹cy siê do orzeczenia SN z 3 maja
1963 r. (sygn. I CR 250/62) oraz Komentarza pod red. J. Barty i R. Markiewicza
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(Lex 2011), pomija niewygodne dla s¹du wywody oraz to, ¿e obowi¹zuj¹ca wówczas ustawa o prawie autorskim z 1952 r. nie zawiera³a ¿adnej regulacji dotycz¹cej
umowy o stworzenie utworu. Nie podwa¿aj¹c trafnoci wywodów komentatorów
przepisu art. 41 pr. aut., nale¿y zacytowaæ ich wiêkszy fragment: autorskie prawa
maj¹tkowe mog¹ przejæ na inny podmiot w wyniku umowy. Rozdzia³ V pr. aut.
zawiera regulacje szczególne dotycz¹ce umów, których przedmiotem s¹ autorskie
prawa maj¹tkowe i jednoczenie stanowi lex specialis w stosunku do przepisów
szczególnych k.c. Oznacza to, ¿e w przypadkach nieuzgodnionych przez strony
w ³¹cz¹cej je umowie ani nie uregulowanych w sposób szczególny w przepisach
prawa autorskiego, do oceny praw i obowi¹zków stron umowy zastosowanie znajduj¹ przepisy k.c. W szczególnoci chodzi tu o przepisy ksiêgi III k.c.: czêci ogólnej
zobowi¹zañ oraz czêciowo czêci szczególnej zobowi¹zañ (wyrok SN z 3 maja
1963 r., I CR 2250/62, OSNC 1964, nr 9, poz. 179). Ustawa wyró¿nia dwa rodzaje
umów dotycz¹cych autorskich praw maj¹tkowych: umowy przenosz¹ce autorskie
prawa maj¹tkowe, które s¹ umowami rozporz¹dzaj¹cymi, gdy¿ dochodzi do zmiany
podmiotu uprawnionego z tytu³u praw oraz umowy upowa¿niaj¹ce do korzystania
z utworu (na temat umów licencyjnych zob. uwagi do art. 67 pr. aut.). Nie oznacza
to zatem, jakby chcia³ S¹d Apelacyjny, aby umowy zawarte przez p³atnika i zainteresowanego musia³y byæ ocenianie w kontekcie przepisów k.c. Przepisy te pe³ni¹
bowiem funkcjê pomocnicz¹ i uzupe³niaj¹c¹. Dalszy wywód dotycz¹cy rozró¿nienia
pracy intelektualnej o charakterze twórczym jako przeciwieñstwa pracy o charakterze technicznym jest dowolny i nie ma znaczenia dla rozstrzygniêcia sprawy.
Wbrew temu, co twierdzi S¹d Apelacyjny, nie ma uniwersalnego sposobu wykazania, na czym polega praca intelektualna prowadz¹ca do stworzenia utworu bêd¹cego przedmiotem prawa autorskiego. Indywidualnoæ intelektualnych procesów
twórczych uniemo¿liwia przeprowadzenie dowodu zewnêtrznego, natomiast próba
ustalenia co autor mia³ na myli, jest hipotez¹, której nie da siê niczym potwierdziæ. Zupe³nie dowolne wydaje siê wiêc twierdzenie, jakoby okolicznoæ, ¿e ubezpieczony w chwili zawarcia umowy by³ pracownikiem naukowo-dydaktycznym,
upewnia³a w mniemaniu, ¿e wykonywana praca mia³a charakter techniczny. S¹d
zarzuca skar¿¹cemu, ¿e w trakcie procesu nie przedstawi³ dowodów prowadz¹cych
do innych wniosków. Zarzut ten jest bezpodstawny. Po pierwsze, skar¿¹cy nie móg³
znaæ mniemañ S¹du Apelacyjnego w Bia³ymstoku, móg³ siê o nich dowiedzieæ
dopiero z uzasadnienia, gdy wyrok by³ ju¿ prawomocny, natomiast przewidywanie
takiego mniemania odbiega³oby od meritum sprawy i w istocie stanowi³oby budowanie hipotez niemaj¹cych ¿adnego punktu odniesienia. O czyim mniemaniu nie
sposób wiedzieæ przed jego ujawnieniem. Po wtóre, S¹d Apelacyjny wywodzi dalej,
odwo³uj¹c siê równie¿ do przepisu art. 99 ust. 1 ustawy z 12 wrzenia z 1999 r.
o szkolnictwie wy¿szym oraz art. 4 w tej¿e ustawy, ¿e ubezpieczonego i p³atnika
³¹czy³y umowy, które w przewa¿aj¹cym zakresie mia³y w³aciwoæ umów o wiadczenie us³ug ewentualnie umów o dzie³o. W ka¿dym razie apeluj¹cy nie dowiód³, ¿e
jest inaczej. Cytowana wypowied stanowi³a dla S¹du Apelacyjnego punkt wyjcia
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do rozwa¿añ zwi¹zanych z koniecznoci¹ zastosowania w niniejszej sprawie przepisu art. 8 ust. 2a u.s.u.s. oraz kolejnego przywo³ania cytowanej uchwa³y SN z 14
lutego 2012 r. S¹d dysponowa³ umowami ³¹cz¹cymi ubezpieczonego z p³atnikiem,
jednak nie dokona³ ich pe³nej analizy, choæ dla rozstrzygniêcia wystarczy³o dostrze¿enie, ¿e by³y to umowy przede wszystkim rozporz¹dzaj¹ce autorskimi prawami
maj¹tkowymi, których instytucja naukowa nie mog³a nabyæ na podstawie przepisu
art. 14 pr. aut. Ani jednym s³owem s¹d nie odniós³ siê do wyroku SN z 27 sierpnia
2013 r., mimo i¿ m.in. jego treci¹ uzasadnia³ apelacjê skar¿¹cy. Wydaje siê, ¿e
nale¿a³o oczekiwaæ stanowiska w tej sprawie, tym bardziej ¿e S¹d Apelacyjny
w Bia³ymstoku twierdzi³, i¿ regulacje zawarte w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych maj¹ znaczenie drugorzêdne, a wiadczy o tym kierunek wyk³adni zaaprobowanej przez S¹d Najwy¿szy w cytowanej uchwale z 14 lutego 2012 r.!
Przedstawione uwagi krytyczne usprawiedliwiaj¹ ocenê, ¿e glosowany wyrok
jest sprzeczny z obowi¹zuj¹cym prawem, tote¿ uzasadnia³by skargê na sprzecznoæ
z prawem prawomocnego orzeczenia. Dodatkowo mo¿na twierdziæ, ¿e utrwala on
przekonanie organu rentowego o trafnoci podejmowanych decyzji (w innych, identycznych przypadkach), które w istocie tak¿e s¹ sprzeczne z prawem.
Jan Piszczek
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Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2012 r., sygn. IV
CSK 240/11, LEX nr 1217052.
Nie mo¿na ¿¹daæ ustalenia nieistnienia ma³¿eñstwa (art. 2 k.r.o.) z powo³aniem
siê na niez³o¿enie owiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski z powodu
pozostawania w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome wyra¿enie woli (art. 151 § 1
pkt 1 k.r.o.).
Powy¿sza teza stanowi³a podstawê do oddalenia przez S¹d Najwy¿szy skargi
kasacyjnej wniesionej w sprawie o ustalenie nieistnienia ma³¿eñstwa z powodu rzekomego niez³o¿enia owiadczenia woli o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski. Dnia
6 padziernika 1998 r. powód zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski poza lokalem urzêdu stanu
cywilnego (u.s.c.). Szczególny tryb zawarcia ma³¿eñstwa podyktowany by³ okolicznociami, w jakich znalaz³ siê powód  w dniach od 22 wrzenia do 19 padziernika
1998 r. przebywa³ on w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Zastêpca kierownika u.s.c., odbieraj¹c od powoda zapewnienie o braku przeszkód ma³¿eñskich oraz
owiadczenie o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski, nie skonsultowa³ z lekarzem stanu
zdrowia chorego. Dnia 6 grudnia 2004 r. powód wytoczy³ powództwo o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa z przyczyn przewidzianych w art. 151 § 1 pkt 1 k.r.o. W sprawie
o uniewa¿nienie zwi¹zku ma³¿eñskiego zosta³a sporz¹dzona opinia bieg³ego, z której wynika³o, i¿ powód mia³ zaburzony krytycyzm i wiadomoæ, przy czym stan ten
by³ zmienny. Bieg³y stwierdzi³, i¿ powód móg³ sprawiaæ wra¿enie, ¿e jest wiadomy
podejmowanych decyzji, ale równoczenie nie mo¿na wykluczyæ, ¿e móg³ podpisaæ
owiadczenia dzia³aj¹c mechanicznie. Powództwo o uniewa¿nienie zwi¹zku ma³¿eñskiego zosta³o oddalone z uwagi na wniesienie go po terminie wskazanym przez
ustawodawcê w § 3 art. 151 k.r.o. W zwi¹zku z powy¿szym powód wyst¹pi³ do s¹du
o ustalenie nieistnienia zwi¹zku ma³¿eñskiego, podnosz¹c, i¿ nie zosta³a spe³niona
przes³anka wyra¿ona w art. 1 § 1 k.r.o. w postaci z³o¿enia zgodnych owiadczeñ
woli o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski. Celem uzasadnienia swojego stanowiska
wskaza³, ¿e owiadczenie takie nie mog³o byæ przez niego z³o¿one z uwagi na z³y
stan zdrowia (brak wiadomoci). S¹dy powszechne obu instancji zajê³y jednoznaczne stanowisko, wskazuj¹c, ¿e nie mo¿na dochodziæ ustalenia nieistnienia ma³¿eñstwa, powo³uj¹c siê na przes³anki uzasadniaj¹ce uniewa¿nienie zwi¹zku ma³¿eñskiego. S¹d Najwy¿szy zdecydowanie podzieli³ niniejsze zapatrywanie.
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Zdaniem glosatorki, rozstrzygniêcie SN w pe³ni zas³uguje na aprobatê. Nasuwaj¹ siê jednak w¹tpliwoci co do w³aciwego wype³nienia przez zastêpcê kierownika
u.s.c. obowi¹zków zwi¹zanych z udzieleniem zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Na wstêpie warto zwróciæ uwagê na wa¿kie ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy uznaniem ma³¿eñstwa za nieistniej¹ce a uniewa¿nieniem zwi¹zku ma³¿eñskiego.
Ustalenie nieistnienia ma³¿eñstwa zawieranego przed kierownikiem u.s.c mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie na podstawie orzeczenia s¹dowego. W tym celu nale¿y wykazaæ,
¿e nie zosta³a spe³niona przynajmniej jedna przes³anka, o której mowa w art. 1 § 1
k.r.o. W niniejszym przepisie prawnym ustawodawca wymieni³ cztery przes³anki
skutecznego zawarcia ma³¿eñstwa: ró¿norodnoæ p³ci nupturientów, jednoczesna ich
obecnoæ, z³o¿enie zgodnych owiadczeñ woli o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski,
z³o¿enie owiadczeñ przed kierownikiem urzêdu stanu cywilnego. Powództwo
w przedmiotowym zakresie mo¿e wnieæ w ka¿dym czasie ka¿da osoba, która ma
w tym interes prawny (art. 2 k.r.o.) oraz prokurator (art. 22 k.r.o.). W przypadku
niespe³nienia wymogów przewidzianych w art. 1 § 1 k.r.o. mamy do czynienia
z ma³¿eñstwem nieistniej¹cym, tzw. matrimonium non existens. Oznacza to, ¿e ma³¿eñstwo od samego pocz¹tku nie wywo³uje ¿adnych skutków prawnych.
Z kolei uniewa¿niæ ma³¿eñstwo mo¿na powo³uj¹c siê na przeszkody ma³¿eñskie, o których mowa w art. 10-15 k.r.o., b¹d na wady owiadczenia woli1 wymienione w art. 151 k.r.o., lub na wadliwe pe³nomocnictwo (art. 16 k.r.o.). Kr¹g podmiotów uprawnionych do wniesienia powództwa o uniewa¿nienie zwi¹zku
ma³¿eñskiego jest zró¿nicowany w zale¿noci od przyczyny uniewa¿nienia. W przypadku wad owiadczenia woli legitymacjê czynn¹ posiada ten ma³¿onek, który z³o¿y³ owiadczenie, znajduj¹c siê w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome wyra¿enie woli,
b¹d pod wp³ywem b³êdu co do to¿samoci drugiej osoby, lub pod wp³ywem bezprawnej groby drugiej strony lub osoby trzeciej (art. 151 § 1 i 2 k.r.o.)2. Przedmiotowe powództwo mo¿e wnieæ tak¿e prokurator (art. 22 k.r.o.). Warto jednak pamiêtaæ o tym, i¿ ustawodawca ogranicza temporalnie mo¿liwoæ dochodzenia
uniewa¿nienia zwi¹zku ma³¿eñskiego z powodu ww. wad. Stanowi o tym treæ § 3
art. 151 k.r.o., zgodnie z któr¹: nie mo¿na ¿¹daæ uniewa¿nienia ma³¿eñstwa po
up³ywie szeciu miesiêcy od ustania stanu wy³¹czaj¹cego wiadome wyra¿enie woli,
od wykrycia b³êdu lub ustania obawy wywo³anej grob¹  a w ka¿dym wypadku po
up³ywie lat trzech od zawarcia ma³¿eñstwa. W¹tpliwoci budzi natomiast wi¹zanie
prokuratora niniejszymi terminami. Zgodziæ siê nale¿y z tymi przedstawicielami
doktryny, którzy wskazuj¹, ¿e prokurator nie jest ograniczony czasowo mo¿liwoci¹
1

Problematyka wad owiadczenia woli na gruncie dotychczasowego ustawodawstwa  patrz
J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1987, s. 46 i n.; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wyk³adu,
Warszawa 1987, s. 6364; J. Winiarz, [w:] J. S. Pi¹towski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, Ossolineum 1985, s. 166168.
2 Por. wady owiadczenia woli na gruncie prawa kanonicznego  J. Pielichowski, Korelacja wad
owiadczenia woli przy zawarciu ma³¿eñstwa na gruncie prawa kanonicznego i polskiego, Zeszyty
Prawnicze 2012, nr 12(3), s. 61 i n.
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wniesienia powództwa w przedmiotowym zakresie3. Jak s³usznie wskazuj¹, treæ
art. 22 k.r.o., który upowa¿nia prokuratora do wytoczenia powództwa o uniewa¿nienie zwi¹zku ma³¿eñskiego, nie zawiera ¿adnych terminów4. Wydaje siê równie¿
trafne odniesienie do rodz¹cego podobne w¹tpliwoci art. 86 k.r.o. W oparciu
o niniejszy przepis prawny zasadniczo przyjmuje siê, ¿e prokuratora nie wi¹¿¹ ¿adne
ograniczenia terminowe ujête w przepisach o ustalaniu i zaprzeczaniu pochodzenia
dziecka5. Do skutków uniewa¿nienia ma³¿eñstwa w zakresie stosunku ma³¿onków
do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków maj¹tkowych miêdzy ma³¿onkami,
ustawodawca nakazuje stosowaæ odpowiednio przepisy o rozwodzie (art. 21 k.r.o.).
Ze stanu faktycznego opisanego w glosowanym orzeczeniu wynika, i¿ powód
z³o¿y³ owiadczenie o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego, tyle tylko ¿e w stanie wy³¹czaj¹cym wiadome wyra¿enie woli6. Co wiêcej, z³o¿y³ je jednoczenie z pozwan¹
przed osob¹ do tego uprawnion¹  zastêpc¹ kierownika u.s.c. W zwi¹zku z powy¿szym wszystkie przes³anki konstytutywne warunkuj¹ce istnienie zwi¹zku ma³¿eñskiego zosta³y spe³nione, a tym samym bezprzedmiotowe by³o wnoszenie powództwa o uznanie ma³¿eñstwa za nieistniej¹ce. Natomiast z uwagi na fakt, i¿ powód
z³o¿y³ owiadczenie woli w stanie wy³¹czaj¹cym wiadomoæ, móg³ wyst¹piæ do
s¹du z powództwem o uniewa¿nienie zwi¹zku ma³¿eñskiego. Tak te¿ uczyni³, jednak¿e powództwo jego zosta³o oddalone z uwagi na wniesienie go po terminie
zastrze¿onym przez ustawodawcê w § 3 art. 151 k.r.o.
Zgodziæ siê nale¿y z SN oraz przedstawicielami doktryny, ¿e ¿¹danie ustalenia
nieistnienia ma³¿eñstwa na podstawie przyczyn uzasadniaj¹cych jego uniewa¿nienie
prowadzi³oby do obejcia przepisów prawnych reguluj¹cych kwestie uniewa¿nienia
ma³¿eñstwa7. W¹tpliwoci natomiast budzi uznanie przez SN za bezpodstawne postawienie zastêpcy kierownika u.s.c. zarzutu zaniechania ¿¹dania zawiadczenia lekarskiego o zdolnoci powoda do z³o¿enia owiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek
ma³¿eñski. S¹d uzna³, ¿e skoro powód nawi¹za³ kontakt z urzêdnikiem, z³o¿y³
owiadczenie o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski i je podpisa³, to zastêpca kierownika u.s.c. nie mia³ podstaw do ¿¹dania zawiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
powoda. Nadto celem uzasadnienia swojego stanowiska SN podnosi³, ¿e w dniu
sk³adania owiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski nie odnotowano w dokumentacji lekarskiej niemo¿noci nawi¹zania kontaktu logicznego z powodem, za
dzieñ przed z³o¿eniem niniejszego owiadczenia stwierdzono u niego dobry stan
zdrowia. Zdaniem SN fakt, ¿e powód przebywa³ w szpitalu na oddziale intensywnej terapii, nie uzasadnia³ w¹tpliwoci co do jego zdolnoci do z³o¿enia owiadczenia o wst¹pieniu w zwi¹zek ma³¿eñski8 .
3

J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 102.
Ibidem.
5 Ibidem.
6 Na temat tej wady patrz szerzej K. Piasecki, [w:] idem (red.), Kodeks rodzinny i opiekuñczy.
Komentarz, Warszawa 2006, s. 93.
7 Uzasadnienie niniejszego wyroku por. ibidem, s. 48.
8 Uzasadnienie niniejszego wyroku.
4
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Niniejsze zapatrywanie SN nie przekonuje. Na oddzia³ach intensywnej terapii
przebywaj¹ pacjenci, którzy znajduj¹ siê w stanie krytycznym. W analizowanym
przypadku powód przebywa³ w szpitalu z powodu krwiaka p³ata potylicznego prawej pó³kuli mózgowej i nadcinienia têtniczego. Wed³ug opinii bieg³ego powód mia³
zaburzony krytycyzm i wiadomoæ. Jego stan by³ zmienny w ci¹gu dnia. Móg³
sprawiaæ wra¿enie, ¿e jest wiadom podejmowanych decyzji. Nie mo¿na wykluczyæ
równie¿ tego, ¿e powód z³o¿y³ podpis dzia³aj¹c mechanicznie9.
W wietle powy¿szego nale¿y zastanowiæ siê nad rol¹ i obowi¹zkami kierownika u.s.c. zwi¹zanymi z udzielaniem lubów.
Kierownik u.s.c. jest urzêdnikiem pañstwowym, który dokonuje czynnoci
zwi¹zanych z rejestracj¹ stanu cywilnego10. Ma on za zadanie pilnowaæ, by czynnoci przed nim dokonywane by³y prawid³owe11. Co prawda nie ma przepisu prawnego, który obarcza³by kierownika u.s.c. obowi¹zkiem czuwania nad niewadliwoci¹
zawieranego zwi¹zku ma³¿eñskiego12, jednak¿e przyj¹æ nale¿y, i¿ obowi¹zek ten
wynika z zasady starannego dzia³ania zwi¹zanej z wykonywaniem obowi¹zków
urzêdniczych13. W literaturze nadto obowi¹zek ten uto¿samiany jest z realizacj¹
zasady prawdy obiektywnej14, zgodnie z któr¹ kierownik u.s.c. powinien dokonywaæ czynnoci zapewniaj¹cych, by sporz¹dzany przez niego akt ma³¿eñstwa potwierdza³ zdarzenie, które rzeczywicie mia³o miejsce15. Z zasady tej winno siê
wywodziæ dodatkowe obowi¹zki obci¹¿aj¹ce kierownika u.s.c.:
 zapewnienie, by ma³¿eñstwo przed nim zawierane nie by³o matrimonium non
existens,
 niedopuszczenie, by ma³¿eñstwo by³o ma³¿eñstwem wadliwym16.
Oczywicie sprostanie niniejszym wymogom nie jest ³atwe, a czasami wrêcz
niemo¿liwe. Kierownik u.s.c. przy podejmowaniu czynnoci maj¹cych zapewniæ
niewadliwoæ zawieranego zwi¹zku ma³¿eñskiego powinien dzia³aæ rozs¹dnie i z du¿¹
ostro¿noci¹, tak by nie naraziæ siê na naruszenie czyich dóbr osobistych17. Zasadnoæ przedsiêbrania przez niego dodatkowych dzia³añ powinna byæ zawsze rozpatrywana odrêbnie, w zale¿noci od konkretnego przypadku.
W ocenie glosatorki w przedmiotowym stanie faktycznym zastêpca kierownika
u.s.c. powinien skonsultowaæ z lekarzem stan zdrowia powoda, a przede wszystkim
stan jego wiadomoci. Przemawiaj¹ za tym okolicznoci, w których owiadczenie
9

Ibidem.
Szerzej K. Piasecki, op. cit., s. 32.
11 M. Domañski, Funkcje kierownika u.s.c., [w:] Wzglêdne zakazy ma³¿eñskie, LEX 2013, rozdzia³ 2, pkt 2.1.
12 Ibidem.
13 Uzasadnienie niniejszego wyroku.
14 M. Domañski, op. cit., rozdzia³ 2, pkt 2.1. oraz powo³ywana tam literatura; szerzej na temat
zasady prawdy obiektywnej J. Ignatowicz, [w:] System Prawa Rodzinnego i Opiekuñczego, s. 97100.
15 M. Domañski, op. cit., rozdzia³ 2, pkt 2.1.
16 Ibidem.
17 Por. uzasadnienie niniejszego wyroku.
10
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to zosta³o sk³adane. Przebywanie na oddziale intensywnej terapii z powodu krwiaka
p³ata potylicznego prawej pó³kuli mózgowej powinno rodziæ uzasadnione w¹tpliwoci co do wiadomoci podejmowanych przez chorego dzia³añ. Udzia³ kierownika
u.s.c. w udzielaniu ma³¿eñstw nie powinien ograniczaæ siê jedynie do biernego
odbierania owiadczeñ o braku przeszkód ma³¿eñskich i o zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego18. Kierownik powinien czuwaæ nad tym, by ma³¿eñstwo przed nim zawarte
by³o niewadliwe, prawnie skuteczne, o czym stanowi chocia¿by przepis art. 5 k.r.o.
Niew¹tpliwie jednak zgodziæ siê nale¿y ze stanowiskiem SN wyra¿onym
w tezie glosowanego wyroku.
Magdalena Rzewuska

18 Por. A. M¹czyñski, Znaczenie prawne aktu ma³¿eñstwa w wietle kodeksu rodzinnego i opiekuñczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, [w:] M. Pazdan (red.), Valeat aequitas. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Ksiêdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobañskiemu, Katowice 2000, s. 302.

396

Marta Sawicka

UWM

Studia Prawnoustrojowe 28

397

2015

Sprawozdania
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji prawa
cywilnego, Kraków, 1516 kwietnia 2014 r.

W dniach 1516 kwietnia 2014 r. odby³a siê w Krakowie konferencja naukowa
z okazji 50-lecia uchwalenia ustawy  Kodeks cywilny, zorganizowana przez Instytut Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
oraz Zak³ad Prawa i Postêpowania Cywilnego Uniwersytetu Opolskiego. W sk³ad
Komitetu Organizacyjnego wesz³y nastêpuj¹ce osoby: prof. n. dr hab. Piotr Stec
(WPiA Uniwersytet Opolski), prof. n. dr hab. Mariusz Za³ucki (WPAiSM Krakowska Akademia), dr Joanna Koziñska (WPiA Uniwersytet Opolski) oraz dr Agnieszka
Kubiak-Cyrul (WPAiSM Krakowska Akademia). Sekretarzem konferencji by³
dr Jakub Biernat (WPAiSM Krakowska Akademia). W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad
stu przedstawicieli nauki prawa cywilnego z ró¿nych orodków akademickich.
Pierwszy dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê od wyg³oszenia tzw. referatów wprowadzaj¹cych. Wyst¹pienia te zosta³y podzielone na trzy sesje. Pierwsza sesja, której
przewodniczy³ prof. n. dr hab. Mariusz Za³ucki, dotyczy³a czêci ogólnej kodeksu
cywilnego oraz zobowi¹zañ. Niezwykle interesuj¹ce referaty w tej czêci wyg³osili:
prof. n. dr hab. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego, prof. n. dr hab. Dariusz
Szostek z Uniwersytetu Opolskiego oraz dr Marlena Pecyna z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Pierwszy z referentów, a mianowicie prof. n. dr hab. Piotr Stec, opowiedzia³ siê
przeciwko wprowadzeniu w ¿ycie nowego kodeksu cywilnego. Wskaza³, i¿ obecnie
obowi¹zuj¹ca ustawa przetrwa³a kilka ustrojów oraz rewolucjê technologiczn¹. Jest
to narz¹dzie, które mo¿emy dostosowaæ prawie do ka¿dej sytuacji. Zdanie przeciwne wyrazi³ z kolei prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, który uzna³ za konieczne dokonanie harmonizacji czêci ogólnej k.c. na poziomie europejskim. W jego opinii
bol¹czk¹ obecnych rozwi¹zañ prawnych s¹ minimalistycznie i w niewystarczaj¹cy
sposób uregulowane kwestie zwi¹zane z tzw. wiatem cyfrowym. Równoczenie
profesor przyzna³, i¿ dobra wyk³adnia jest w stanie zast¹piæ rekodyfikacjê. Trzecia
prelegentka, dr Marlena Pecyna, wyg³osi³a interesuj¹cy referat pt. Za³o¿enia regulacji zobowi¹zañ w projekcie nowego k.c.
Po ww. wyst¹pieniach rozpoczê³a siê burzliwa dyskusja. G³os w niej zabra³
m.in. prof. n. dr hab. Andrzej mieja, który zaapelowa³, by pamiêtaæ, ¿e k.c. musi
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wspó³graæ z k.p.c. Dr Cybula z kolei zada³ pytanie, czy Komisja Kodyfikacyjna
Prawa Cywilnego korzysta w swoich pracach z badañ socjologicznych? Na tak
postawione pytanie dr Marlena Pecyna odpowiedzia³a: wydaje siê, ¿e nie.
Kolejna sesja, której moderatorem by³ prof. n. dr hab. Piotr Stec, powiêcona
zosta³a tematyce praw rzeczowych i do rzeczowych podobnych. Pierwszy referat
wyg³osi³a prof. n. dr hab. Anna Machnikowska. W swoim wyst¹pieniu poda³a liczne
kontrargumenty przeciwko zarzutom kierowanym do prawa w³asnoci, u¿ytkowania
wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych.
Zdaniem drugiej referentki, dr hab. Magdaleny Habdas, zarówno hipoteka, jak
i zastaw rejestrowy powinny zostaæ uregulowane w kodeksie. Dosyæ sceptycznie
prelegentka odnios³a siê do instytucji prawa zabudowy, przestrzegaj¹c, ¿e koncepcja
ta mo¿e siê nie sprawdziæ w praktyce.
Jako trzeci wyst¹pi³ prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja, który zwróci³ przede
wszystkim uwagê na to, ¿e w k.c. brakuje pojêcia w³asnoci intelektualnej.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿a³oby wyranie zasygnalizowaæ, ¿e istnieje w³asnoæ
intelektualna, a po wtóre wprowadziæ przepisy z ni¹ zwi¹zane do poszczególnych
ksi¹g k.c.
Ostatnie wyst¹pienie w tej sesji zaprezentowa³ prof. zw. dr hab. Marian Kêpiñski i opowiedzia³ siê jednoznacznie za koniecznoci¹ uchwalenia nowego k.c.
Kolejna sesja, której przewodniczy³ prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, dotyczy³a
problematyki prawa rodzinnego i spadkowego. Jako pierwszy wyst¹pi³ prof. n. dr hab.
Jacek Mazurkiewicz i stanowczo stwierdzi³, ¿e w prawie rodzinnym nale¿y dokonaæ
wielu zmian. Zdaniem profesora pojawia siê potrzeba umów rozwodowych u rejentów, a nierównoprawne traktowanie wyznañ jest paradoksem. Konkluzja prelegenta:
rodzinne do remontu. Z kolei dr hab. Monika Jagielska zastanawia³a siê, czy stworzenie nowego k.r.o. jest mo¿liwe ze wzglêdu na istotny problem polityczny z tym
zwi¹zany. Referentka uzna³a za zasadne uporz¹dkowanie k.r.o., wprowadzenie w nim
pewnych zmian, jednoczenie wskazuj¹c, ¿e na nowy k.r.o. jest jeszcze za wczenie.
Nastêpne wyst¹pienia powiêcone zosta³y prawu spadkowemu. Jako pierwszy
g³os zabra³ prof. n. dr hab. Mariusz Za³ucki, którego zdaniem transformacja ustrojowa, jeli w ogóle dotknê³a prawa spadkowego, to na pewno w niewielkim stopniu.
Referent opowiedzia³ siê za koniecznoci¹ dokonania zmian w prawie spadkowym,
zwracaj¹c przy tym uwagê, ¿e pilnej zmiany wymaga przede wszystkim forma testamentu. Profesor podkreli³, ¿e jest przeciwnikiem rekodyfikacji prawa cywilnego.
Drugi z kolei prelegent, dr Maciej Rzewuski, wyg³osi³ ciekawy referat pt. Konwersja testamentu. W jego opinii konwersjê testamentu nale¿y postrzegaæ jako zabieg interpretacyjny, polegaj¹cy na zakwalifikowaniu zachowania spadkodawcy
jako wa¿nego rozrz¹dzenia mortis causa, maj¹cego wywo³aæ zamierzone przez testatora skutki prawne. Doktor wskaza³ przy tym, ¿e za takim rozumieniem konwersji
testamentu wydaje siê przemawiaæ zasada swobody testowania.
Po niezwykle interesuj¹cych wyst¹pieniach rozpoczêto obrady w czterech
panelach równoleg³ych. Pierwszemu, zatytu³owanemu Legis actio et industria, prze-
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wodniczy³ prof. n. dr hab. Piotr Stec, drugiemu pt. Ex contractu  dr hab. Monika
Jagielska, trzeci pt. Ex delicto moderowa³ prof. n. dr hab. Dariusz Szostek, a czwarty pt. Ius in rem  prof. n. dr hab. Anna Machnikowska. £¹cznie we wszystkich tych
panelach wyg³oszono ponad trzydzieci referatów. Wród prelegentów znaleli siê
m.in. prof. n. dr hab. Andrzej mieja (Uniwersytet Wroc³awski) z referatem pt.
Z problematyki sk³adania i odwo³ywania owiadczeñ woli, dr Micha³ Chajda (Uniwersytet Rzeszowski) z referatem pt. Problemy uregulowania kodeksowego zobowi¹zañ pieniê¿nych, dr Joanna Koziñska (Uniwersytet Opolski) z referatem pt. Koncepcja odrêbnych od gruntu przedmiotów w³asnoci-analiza na tle obecnego stanu
prawnego oraz propozycji zmian legislacyjnych w prawie rzeczowym, prof. dr hab.
Elwira Marsza³kowska-Krze, dr hab. Izabella Gil (Uniwersytet Wroc³awski) z referatem pt. Znaczenie i skutki zabezpieczeñ rzeczowych w przypadku og³oszenia upad³oci, dr Katarzyna Dadañska (Uniwersytet Szczeciñski) z referatem pt. Timeshare
po kodyfikacji i dekodyfikacji kodeksu cywilnego-wnioski de lege lata i de lege
ferenda, mgr Iwona Ramus (Wy¿sza Szko³a Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
w Kielcach) z referatem pt. Perspektywy rozwoju zabezpieczeñ rzeczowych. Ka¿dy
panel koñczy³ siê burzliw¹ dyskusj¹.
W drugim dniu konferencji obradowano w trzech panelach równoleg³ych, zatytu³owanych kolejno: Dignitas hominis, Nulla humana potestas, In pulverem reverteris. Tego dnia wyg³oszono ponad 20 referatów. Obrady zakoñczy³o interesuj¹ce
wyst¹pienie prof. zw. dr. hab. Andrzeja M¹czyñskiego (Uniwersytet Jagielloñski) pt.
Optymalna wizja polskiego kodeksu cywilnego.
Opisywana konferencja zosta³a powiêcona niezwykle istotnej, a zarazem trudnej problematyce. Pomimo burzliwej dyskusji na temat sensu i nonsensu rekodyfikacji prawa cywilnego, obrady nie zakoñczy³y siê wypracowaniem jednolitego stanowiska w tej materii. Uczestnicy konferencji podzielili siê w tym zakresie na dwie
grupy: zwolenników i przeciwników rekodyfikacji prawa cywilnego. Z ca³¹ pewnoci¹
warto zachêciæ do publikacji pokonferencyjnej, która powinna ukazaæ siê niebawem.
Magdalena Rzewuska
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Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej pt. Socjoterapeutyczne aspekty zarz¹dzania sytuacj¹ konfliktow¹ w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym, Poznañ, 4 kwietnia 2014 r.
W dniu 4 kwietnia 2014 r. odby³a siê Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt. Socjoterapeutyczne aspekty zarz¹dzania sytuacj¹ konfliktow¹
w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym, zorganizowana przez Instytut Socjologii
Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Patronat Honorowy nad konferencj¹ objêli: Ministerstwo Sprawiedliwoci; Komitet
Ochrony Praw Dziecka oraz dwie pozarz¹dowe organizacje skupiaj¹ce mediatorów:
Polskie Centrum Mediacji (PCM) i Polskie Stowarzyszenie Arbitra¿u i Mediacji.
Konferencjê uroczycie otworzy³ dziekan Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UAM,
prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz. Przyby³ych goci powita³ moderator sesji plenarnej, prof. dr hab. Zbigniew Woniak, reprezentuj¹cy Instytut Socjologii UAM,
Zak³ad Badañ Problemów Spo³ecznych i Pracy Socjalnej. W sesji plenarnej jako
pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab. Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanis³awa Staszica w Krakowie) z referatem pt. Socjoterapeutyczne aspekty zarz¹dzania sytuacj¹ konfliktow¹ w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym. Kilka uwag
wprowadzaj¹cych, który skoncentrowa³ siê na zagadnieniach socjoterapii jako dzia³alnoci u³atwiaj¹cej jednostce lub grupie funkcjonowanie w rodowisku spo³ecznym i tym samym przywracaj¹cym ³ad spo³eczny. Zarz¹dzanie konfliktem przedstawione zosta³o jako szansa na wykorzystanie pozytywnych aspektów sytuacji sporu
(kreatywna, innowacyjna funkcja konfliktów).
Kolejny prelegent dr Piotr Jermakowicz (Politechnika Warszawska) w wyst¹pieniu pt. Konflikt spo³eczny  zagadnienia teoretyczne zaprezentowa³ ró¿ne definicje konfliktu, akcentuj¹c zw³aszcza ujêcie konfliktu jako stanu oraz jako procesu.
Dr Anna Kalisz (Wy¿sza Szko³a Humanitas w Sosnowcu) wyg³osi³a referat pt.
Reakcje pañstwa na zjawisko konfliktu (perspektywa socjologiczno-prawna) oraz
poszerzanie siê obszarów ADR w polskim systemie prawnym, przybli¿aj¹c style
reagowania pañstwa na zjawisko konfliktu oraz czynniki je warunkuj¹ce. Na przyk³adzie instytucji mediacji ukaza³a trend do poszerzanie siê obszarów ADR
w polskim systemie prawnym, zarówno w aspekcie legislacyjnym, jak i praktyce
prawniczej.
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Nastêpne wyst¹pienie pt. Od konfliktu do wspó³pracy. Rogeriañski styl facylitacji konfliktów oraz kilka przeszkód w jego implementacji przygotowali wspólnie dr
Ewa Banaszak (Uniwersytet Wroc³awski) oraz dr Robert Florkowski (Akademia
Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Zwrócili oni uwagê na szereg czynników
kszta³tuj¹cych naturê relacji miêdzyludzkich, w tym tak¿e relacjê konfliktow¹.
Sesjê plenarn¹ zamkn¹³ dr Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie) referatem pt. Holistyczna metoda diagnozy sporów prawnych: od
prawa do psychoterapii. Wyst¹pienie opiera³o siê na tzw. szerokim podejciu do
prawa, ³¹cz¹cym zagadnienia prawne z socjologicznymi i psychologicznymi. Referent zaprezentowa³ autorsk¹ koncepcjê wieloaspektowego diagnozowania sporów
prawnych popart¹ dowiadczeniami empirycznymi.
Sesjê plenarn¹ zakoñczy³a dyskusja, w której  oprócz referentów  udzia³
wziêli: mgr Agnieszka Lisek (PCM Poznañ), Bogdan Drozdowicz (mediator,
S³upsk), dr Adriana Bartnik (WSIiE Olsztyn), mgr Dagmara S³omiñska-Butowski
(Prokuratura Okrêgowa Gdañsk) oraz dr Beata Czarnecka-Dzialuk (INP PAN).
W ramach dyskusji poruszono zagadnienia istoty konfliktu, kompetencji i predyspozycji osobowociowych mediatora oraz barier mentalnych rozwoju mediacji w Polsce.
Po przerwie obrady podzielono na piêæ równoleg³ych sesji panelowych.
I sesja  moderowana przez dr hab. Hannê Mamzer  nosi³a tytu³ Konflikt
w przestrzeni spo³ecznej i obejmowa³a referaty odnosz¹ce siê do kwestii sporów
pracowniczych, sfery przedsiêbiorczoci oraz zarz¹dzania konfliktem, a tak¿e
wspó³pracy i jej zak³óceñ w ramach ró¿nych grup spo³ecznych, w tym omówieñ
case studies.
II sesja panelowa  moderowana przez dr hab. Aldonê ¯urek  nosi³a tytu³
Konflikt w przestrzeni edukacyjno-wychowawczej i dotyczy³a zagadnieñ zwi¹zanych ze zwi¹zkami interpersonalnymi, rozwodem, konfliktami w rodzinie, konfliktami z udzia³em dzieci, konfliktami w szkole, a tak¿e aspektami wychowawczymi
i resocjalizacyjnymi.
III sesja panelowa  moderowana przez dr Annê Kalisz  zatytu³owana Mediacja jako procedura rozwi¹zywania konfliktów i sporów dotyczy³a strategii mediacyjnych, barier w mediacji, procedur mediowania (wed³ug kodeksu postêpowania
cywilnego oraz kodeksu postêpowania karnego) oraz zagadnienia sprawiedliwoci
naprawczej.
IV sesja panelowa  moderowana przez dr Monikê Oliwê-Ciesielsk¹  pt. Wyzwania wobec sytuacji konfliktowych dotyczy³a problematyki o ró¿nym stopniu
szczegó³owoci, m.in. na temat edukacyjno-wychowawczej funkcji dramy w kontekcie oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, szerszej analizy alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów w sprawach karnych czy kategorii interesu ogólnospo³ecznego
w naukach humanistycznych.
W trakcie ostatniej V sesji panelowej  moderowanej przez mgr. Witolda Nowaka  przedstawiono referaty nt. Psychospo³eczne aspekty sytuacji konfliktowych. Wyst¹pienia obejmowa³y takie zagadnienia, jak: wp³yw stylów komunikacji
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na konflikt miêdzypokoleniowy, niska samoocena a konflikt wewnêtrzny zwi¹zany
z wchodzeniem w relacje interpersonalne  przydatnoæ dogoterapii, uk³ad twarzy
i gestosfery w kontekcie konfliktu komunikacyjnego w komunikacji bezporedniej,
rola i funkcja mylenia lateralnego w pracy mediatora, a tak¿e podejcie skoncentrowane na rozwi¹zaniach jako innowacyjna metoda rozwi¹zywania konfliktów w pomocy spo³ecznej/ pracy socjalnej.
Po ka¿dej sesji panelowej toczono dyskusjê, która ujawni³a ró¿norodne preferencje naukowe oraz dowiadczenia zawodowe uczestników.
Przebieg konferencji podkreli³ interdyscyplinarnoæ zagadnieñ dotycz¹cych
konfliktu, jego znaczenia w spo³eczeñstwie oraz sposobów rozwi¹zywania. Konferencja stanowi³a równie¿ godny polecenia i kontynuowania przyk³ad kooperacji
i dialogu miêdzy przedstawicielami ró¿nych dyscyplin naukowych w ramach nauk
spo³ecznych. Podjêta debata stanowi³a nie tylko forum wymiany myli przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, pedagogika, psychologia,
nauki o prawie, nauki o zarz¹dzaniu, ale równie¿ praktyków: pracowników socjalnych, terapeutów, mediatorów, negocjatorów, adwokatów, prokuratorów, sêdziów,
radców prawnych czy mened¿erów.
Organizatorzy konferencji planuj¹ wydanie monografii pokonferencyjnej.
Adam Zienkiewicz

