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STUDIA PRAWNICZE KUL
1 (61) 2015

Arkadiusz Barut*

Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej:  
koncepcja Michela Villeya

Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest koncepcja prawa Michela Vil-
leya (1914-1988), francuskiego filozofa i historiozofa prawa. Villey, mimo 
że tworzył poza najbardziej znanymi nurtami współczesnej filozofii prawa 
(pozytywizmem, postmodernizmem, personalizmem itd.), oddziałał inte-
lektualnie zarówno we Francji, jak i za granicą, pozostawił też następców1. 
Jego koncepcja ma istotne znaczenie przede wszystkim dla rozważań o re-
lacji pomiędzy bytem prawa a istnieniem wspólnoty politycznej (w aspek-
cie empirycznym i symbolicznym). Z tego punktu widzenia ważna jest 
jego filozoficzna interpretacja dziejów prawa, a także jego historiozoficzne 
analizy znaczenia takich pojęć, jak prawo naturalne i  prawo podmiotowe.

Koncepcja Villeya wpisuje się w nurt myśli prawnej, który postrzega 
prawo jako aspekt wspólnego bytowania politycznego. Takie rozumie-
nie prawa przyjmował Arystoteles, według którego sztuka prawodaw-
cza oraz sztuka sądowa, jako rozumowania praktyczne, stanowią rodzaj 
polityki2. Obecnie przyjęcie założenia o politycznej naturze prawa uza-
sadnia polemikę z tymi jego koncepcjami, które postrzegają je jako rea-
lizację woli podmiotów indywidualnych i zbiorowych, przypisując mu 
byt autonomiczny wobec dążenia do dobra wspólnego, kształtowanego 
w łonie zbiorowości politycznej. Przykładem rozumienia prawa, odrzuca-

* Dr, Uniwersytet Wrocławski; e-mail: abarut@wp.pl
1 J.-F. Niort, G. Vannier (red.), Michel Villey et le droit naturel en question, Paris 1994; 

S. Rials, Villey et les idoles, Paris 2000.
2 Arystoteles, Etyka, Księga VI, 1142a, tłum. D. Gromska, Warszawa 2012.
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jącego taką jego identyfikację jest koncepcja Hannah Arendt, która uznaje 
je za sposób stabilizacji wspólnoty politycznej. Wspólnota polityczna to 
dla niej przestrzeń działania, czyli ekspresji niepowtarzalności jednostko-
wej, która jednak może się objawić tylko dzięki odgrywaniu przyjętych 
w danej wspólnocie ról politycznych. W tym sensie prawo nie może być 
pojęte jako element techniki, nie może być też uznane za sposób realiza-
cji ekscentrycznych żądań jednostki. Definicyjny dla niego element stabi-
lizacji sprawia, że prawem nie są takie zjawiska jak „prawo” sowieckie, 
będące wyrazem, a jednocześnie czynnikiem ciągłej zmiany społeczno-
ści zamienionej w zdepolityzowaną masę3. Myślą Arendt inspirował się 
Claude Lefort. Sformułował on ideę polityczności (le politique) pojętej jako 
sposób symbolicznej samo-identyfikacji społeczeństwa poprzez legitymi-
zację relacji władzy4. Symbole, o ile mają spełniać funkcję uprawomoc-
niającą, nie mogą redukować się do empirycznych zjawisk społecznych 
(osoby dyktatora, naturalnych rzekomo procesów ekonomicznych itd.), 
w tym sensie muszą być wobec niego „zewnętrzne”. Tym, co konstytuuje 
polityczność współczesnych społeczeństw demokratycznych jest, według 
Leforta, idea praw człowieka. Nie są one więc przed-politycznymi, natu-
ralnymi uprawnieniami, lecz politycznymi symbolami, kształtującymi się 
we wspólnym działaniu5. 

Przekonanie, że prawo stanowi rodzaj praktyki politycznej, dla istnie-
nia której konieczna jest wspólnota uznająca za wartość określony styl ży-
cia prowadzony na określonym terytorium najpełniej wyraził Carl Schmitt. 
Autor Pojęcia polityczności jako źródło porządku prawnego postrzega po-
lityczną decyzję suwerena, który ethos danej wspólnoty wskazuje jako 
wartość, w imię której wprowadza rozróżnienie na przyjaciela i wroga 

3 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel, Warszawa 2008, s. 
645-670.

4 Według Leforta polityczność można nazwać również formą społeczeństwa, reżi-
mem lub, za Platonem i Sokratesem, politeją. Stanowi ona kombinację idei konstytucji, 
czyli „struktury władzy pojmowanej jako legitymowana w swych funkcjach wykonaw-
czych, ustawodawczych i sądowniczych, która sama warunkuje legitymowane rozróżnie-
nie pozycji społecznych” i stylu życia, to jest „obyczajów i wierzeń, które są świadectwem 
zespołu norm decydujących o pojęciu tego co dobre i złe, pożądane i niepożądane, godne 
i podłe”; według Leforta np. składnikiem polityczności w USA jest „american style of life” 
(C. Lefort, Essais sur le politique, Paris 1986, s. 9-10).

5 Istotą demokracji pojętej jako sposób samo-identyfikacji społeczeństwa ma być brak 
określonego podmiotu władzy: Boga, autokraty, oligarchii lub ludu o określonej tożsamo-
ści. We współczesnej demokracji struktura symboliczna tworząca polityczność jest „pu-
sta”, wymaga więc ciągłej konkretyzacji w procesie politycznym. Tę funkcję spełniać mają 
prawa człowieka poprzez nieokreśloność swego podmiotu i treści (tamże, s. 290-291).
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(politycznego – hostis, odróżnionego od wroga osobistego – inimicus)6. Dla 
Schmitta prawo to jedność porządku i zorientowania przestrzennego7. 
Związek prawa z terytorium wyraża idea nomos. Odzwierciedla ona uzna-
nie przez daną grupę za wartość jej związku z określonym terytorium jako 
jej własnym i przez to waloryzację podstaw porządku politycznego i kul-
turowego8. 

Villey polityczną naturę prawa analizuje nie tylko in abstracto, lecz 
przede wszystkim w perspektywie rozwiązania istotnych problemów te-
oretyczno-prawnych komunikowanych przez tradycję oraz współczesne 
dyskusje prawne. 

1. Prawo według Villeya

1.1. Ontologia prawa

Według Villeya prawo to relacja między co najmniej dwoma podmio-
tami, z których każdy posiada (otrzymuje) należną mu część dóbr o cha-
rakterze społecznym (dóbr materialnych, prestiżu, władzy itd.), ewentu-
alnie, w przypadku prawa publicznego, relacja między organem władzy 
politycznej i obywatelem otrzymującym świadczenie lub ciężar publiczny 
(np. karę)9. Villey odwołuje się do Arystotelesowskiego pojęcia sprawied-
liwości w sensie szczególnym: rozdzielczej i wyrównawczej10. Tak pojęte 
prawo ma charakter stanu rzeczy, do którego należy dążyć w życiu zbio-
rowym, nie jest natomiast ani sferą władztwa podmiotu ani wyrazem 

6 Polityczność jest zaprzeczeniem tych sposobów rozumienia świata, które zakładają 
pełną realizację powszechnie obowiązujących reguł: techniki, ekonomii, moralności pojętej 
jako reguły rządzące relacjami między osobami prywatnymi, wreszcie idei prawa pojęte-
go na sposób pozytywistyczny: jako powszechnie obowiązujące, w pełni wyartykułowane 
normy (C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M.A. Cichocki, Kraków, Warszawa 
2000, w szczególności s. 33-83, 191-250).

7 C. Schmitt, The Nomos of the Earth, tłum. na jęz. angielski G.L. Ulmen, New York 2006, 
s. 42-49.

8 Pojęcie to w jego właściwym sensie (inspirowanym rozumieniem starożytnym, 
chociaż już w starożytności, zdaniem Schmitta, wypaczanym) ma nie oznaczać ani prawa 
stanowionego ani tradycji czy zwyczaju. Nomos nie jest również przeciwieństwem physis 
(tamże, s. 67-79).

9 Niewątpliwie paradygmatem prawa jest dla Villeya prawo cywilne, w tym kontek-
ście wskazuje on, że Rzymianie nie stworzyli nauki prawa karnego (M. Villey, Le droit et les 
droits de l’homme, Paris 1983, s. 95-96).

10 M. Villey, Philosophie du droit, Paris 2001, s. 49-51, 54-57; zob. Arystoteles, Etyka, Księ-
ga V, 113a (w tłumaczeniu D. Gromskiej jest to sprawiedliwość w sensie „ciaśniejszym”).
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jego woli. Nie można go więc sprowadzić do normy lub zbioru norm. 
Villey kładzie nacisk na odróżnienie prawa – Arystotelesowskiej spra-
wiedliwości w sensie szczególnym od zasad sprawiedliwego postępowa-
nia – tego, co Arystoteles nazywał sprawiedliwością w sensie ogólnym 
(kierowaniem się prawami: moralnymi, stanowionymi itd. jako zasada-
mi postępowania)11. O ile normy moralne mają przymiot absolutnej waż-
ności, a ich celem jest doskonałość etyczna jednostki, to sprawiedliwość 
w sensie szczególnym zawsze zależy od konkretnych warunków społecz-
nych. Rozdział dóbr, również według zasad sprawiedliwości rozdzielczej, 
nie ma więc charakteru egalitarnego, członkowie wspólnoty politycznej 
są sobie równi zawsze tylko pod pewnym względem. Podział ten winien 
następować niezależnie od kwalifikacji moralnych tych, między którymi 
dobra są rozdzielane12. W myśli Villeya następuje rozróżnienie, ale nie od-
dzielenie prawa i moralności. Nie wyłącza on z rozważań prawnych zasad 
moralnych, w szczególności moralności chrześcijańskiej pojętej jako zasa-
dy Ewangelii. Uważa je jednak za porządek wyższy od prawa, wykracza-
jący poza jego ramy. Afirmacja zasad moralnych nie powinna, jego zda-
niem, uzasadniać konkluzji, że prawo, pojęte jako stan rzeczy, w którym 
ma miejsce właściwy rozdział dóbr we wspólnocie obywatelskiej, może 
tracić swą samoistność13. W perspektywie prawa funkcją zasad moralnych 
jest przede wszystkim, co dostrzegali autorzy starożytni, kształtowanie 
uczestników praktyki prawnej w taki sposób, by mogli podejmować właś-
ciwe decyzje co do podziału dóbr14. Jak wskazuje w ślad za Arystotelesem 
Villey, sprawiedliwość w sensie szczególnym ma charakter polityczny. 
Tam, gdzie nie ma relatywnie stałych relacji między ludźmi, tam nie ma 
też prawa15. Relacje te muszą być przy tym, co podkreślał Villey, na tyle 
częste, by można było ustalić w każdym przypadku kryterium podziału 
dóbr: winien istnieć wspólny zwyczaj, ustawodawstwo, sądownictwo itd. 
Nie mogą być to również interakcje oparte wyłącznie na stosunku emo-

11 Zob. Arystoteles, Etyka, Księga V 1130b Właściwie pojęta moralność ma według Vil-
leya z istoty charakter heteronomiczny („Nikt nigdy nie obył się bez moralności hetero-
nomicznej”, M. Villey, Le droit…, s. 103), musi odwoływać się do porządku ponadindywi-
dualnego. Również moralność rzekomo „autonomiczna” nie ma w rzeczywistości takiego 
charakteru, za swe źródło uznaje bowiem ludzką wolę, z istoty arbitralną (N. Campagna, 
Michel Villey. Le droit ou les droits?, Paris 2004, s. 74-76). 

12 M. Villey, Philosophie…, s. 54-57; zob. Arystoteles, Etyka, Księga V, 1132a.
13 S. Rials, Villey et les idoles…, s. 34-35, 40-41.
14 M. Villey, Le droit…, s. 85-90.
15 „Ta forma sprawiedliwości dotyczy osobników współżyjących ze sobą tak, aby wy-

tworzyć całość samowystarczalną, osobników wolnych i równych według proporcji bądź 
geometrycznej bądź arytmetycznej” (Arystoteles, Etyka, Księga V, 1134b). 
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cjonalnym, nie ma w nich bowiem potrzeby dzielenia dóbr według obiek-
tywnego kryterium. Sferą pozaprawną są więc relacje międzynarodowe, 
a także relacje rodzinne (oraz stosunki w grupach przypominających ro-
dzinę, np. wspólnocie klasztornej). W grupach tych nie można odnaleźć 
prawa, ale obowiązują w nich zasady moralne16. Prawo ma zmienną treść, 
tak jak zmienny jest układ relacji społecznych i zróżnicowane są formy 
wspólnego życia17. Nie da się więc ustalić a priorii właściwego rozstrzyg-
nięcia prawnego18.

1.2. Epistemologia prawa

Nie znaczy to, by odnajdywanie prawa było pozostawione swobodnej 
decyzji sędziego, a tym bardziej ustawodawcy. Villey krytykuje intuicjo-
nizm prawny i szkołę wolnego prawa19. Wskazuje, że prawo można odna-
leźć w sposób racjonalny. Jest to jednak poznanie odmienne od tego, któ-
re przynoszą metody odwołujące się do procedur nauk przyrodniczych: 
„sylogistyczna” subsumcja stanu faktycznego pod normę abstrakcyjną 
i generalną czy też ustalanie faktów społecznych, psychicznych lub histo-
rycznych20. Poznanie prawa jest sztuką, polegającą nie na formułowaniu 
reguł abstrakcyjnych, lecz odnalezieniu właściwego rozwiązania konkret-
nych problemów – legislacyjnych lub orzeczniczych. Dorobek tego pro-
cesu badawczego można sformułować w tekstach prawa stanowionego 
i wskazaniach jurysprudencji, które jednak nie mogą artykułować prawa, 
lecz wyłącznie ułatwiać jego poznanie21.

Metodą poznania prawa jest dialektyka, sztuka, która przeżywała naj-
większy rozkwit w średniowieczu, a obecnie jest, zdaniem Villeya, nie-
omal zapomniana22. Ma ona charakter dialogu, obcy jest jej kartezjański 
paradygmat monologiczny. Wychodzi nie od przesłanek pewnych, lecz od 
opinii, jej celem jest osiągnięcie wyników ważnych dla większości przy-

16 M. Villey, Philosophie…, s. 62-64.
17 Tamże, s. 255-258.
18 Tamże, s. 326-327.
19 Tamże, s. 188.
20 Tamże, s. 182-190.
21 Tamże, s. 301-303, 313-319.
22 Jako kierunek, który do niej nawiązuje, Villey wskazuje szkołę brukselską, przede 

wszystkim Chaima Perelmana (M. Villey, Philosophie…, s. 188-190). Należy jednak podkre-
ślić, że Villey nie traktuje dialektyki tylko jako sposobu poznania, na gruncie jego teorii 
przesłanką odwołania się do praktyki dialektycznej może być tylko waloryzacja określonej 
polis, nakazująca umiar i aksjologiczne „zakorzenienie” w  rzeczywistości społecznej. 
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padków, a nie obowiązujących uniwersalnie, dochodzi więc do konkluzji 
prawdopodobnych23. Nie znaczy to, by mogła opierać się na przesłankach 
dowolnych i by w dyskusji dozwolone było pomijanie zasad logiki, jej 
punktem wyjścia nie są jednak idee apriorycznie dopasowywane do ży-
cia społecznego, lecz jego „rozumiejąca” obserwacja, dokonywana na po-
dobieństwo analiz Arystotelesowskich. Villey podkreśla różnicę między 
współczesną ideą „dialogu”, jednym z haseł Maja 1968 r., a dialektyką, 
która jest sztuką praktykowaną według reguł. Dlatego można nakreślić 
etapy poznania dialektycznego, które Villey porównuje do dyskusji śred-
niowiecznych scholastyków. Najpierw odbywa się wybór dyskutantów, 
dokonywany według kryterium przyswojenia dorobku kultury (w tym 
konstytutywnych dla danej cywilizacji zasad moralnych), z tego względu 
wyłączeni z dyskusji winni być ludzie zajmujący się wyłącznie zajęcia-
mi praktycznymi, a także niezainteresowani w dojściu do prawdy w dro-
dze dyskursywnej, to zaś implikuje odrzucenie ideologów. Villey mocno 
podkreśla, że dialektyka – sztuka mozolnego dochodzenia do poznania 
umożliwia rozróżnienie specyfiki różnych rodzajów sytuacji prawnych 
(causae), na co nie pozwala metoda „dedukcyjna”. Rzymianie zbliżyli się 
do realizacji tego postulatu tworząc elitarne środowisko najwybitniej-
szych prawników. Następnie winien dokonać się wybór opinii (zarówno 
osób żyjących, jak i zmarłych), nad którymi będzie się odbywać debata. 
Dla dialektyki istotna jest możliwość ich „ważenia”, co wyłącza ślepe po-
dążanie za ideologią, powszechnie przyjętym paradygmatem itd. Kolej-
nym etapem jest sformułowanie problemu (ponere causa). Villey podkreśla, 
że musi chodzić o problem rzeczywisty, ujawniony przez realność życia 
zbiorowego, nie zaś spór o słowa. Następnie ma miejsce proces argumen-
tacji – formułowanie argumentów odwołujących się do uznanych kultu-
rowo tematów i schematów rozumowania (topoi). Później przychodzi czas 
na zestawienie sformułowanych w trakcie dyskusji opinii, na tym etapie 
celem jest „zgoda”, pojęta nie tyle jako kompromis, lecz uchwycenie rze-
czywistości, zgodności rozwiązania z przeświadczeniami uzasadnionymi 
na gruncie ethosu danej wspólnoty. Sąd winien się bowiem z nimi zgadzać, 
nie wystarczy uzasadnienie na gruncie ideologii lub systemu spekulatyw-
nego, nawet najbardziej wyrafinowanego. Wreszcie następuje konkluzja: 
po tym, gdy dyskusja przyniosła cząstkowe choćby wyjaśnienie charakte-
ru dyskutowanego problemu, kierujący dyskusją (mistrz dyskusji) podej-

23 Villey zwraca np. uwagę, że skoro Arystoteles opowiada się za ustrojem mieszanym, 
w którym rządzi lud, arystokracja i władca, to wytwory żadnego z tych prawodawców nie 
mają przymiotu absolutnego obowiązywania, tak jak to jest w przypadku zastosowania te-
orii woli powszechnej; M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Paris 2003, s. 96.
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muje decyzję, która propozycja jest właściwa; w dialektyce prawnej rola ta 
przypada z reguły sędziemu – dialektyka nie jest bowiem sztuką poznania 
teoretycznego, lecz praktycznego. Rozwiązanie, wskazane przez mistrza 
dyskusji (sędziego, ustawodawcę itd.) będzie korzystało tylko z takiej 
pewności, jaką może zapewnić jego przedmiot (relacje polityczne), a za-
tem, pretendując do ogólności, jako ważne tylko dla danego przypadku, 
ewentualnie przypadków podobnych, będzie otwarte na rewizję. Zmiany 
będzie można dokonać jednak tylko według zasad dialektyki24. 

Sędzia, poszukując poprzez dialektykę właściwego rozwiązania, od-
wołuje się zarówno do prawa stanowionego, jak i prawa naturalnego25. 
Według Villeya odpowiednie dla celów poznania prawnego pojęcie natu-
ry sformułował Arystoteles, wskazując, że, skoro chodzi o naturę bytów 
świata podksiężycowego (a nie naturę bytów wiecznych – idei matema-
tycznych, ciał niebieskich itd.), musi mieć ona charakter zmienny. Zarazem 
natura ta nie jest chaosem, takim jak materia, jej zmiany mają ostatecznie 
charakter celowy, tyle że nie można przewidzieć przez pryzmat tego celu 
jej konkretnego stanu. Cel ten to osiągnięcie właściwej każdemu bytowi 
pełni (normą jest człowiek zdrowy, a nie kaleki itd.)26. Poznanie tak poję-
tej natury może mieć charakter jedynie probabilistyczny27. Nie zmienia to 
faktu, że natury jako przesłanki rozumowania prawnego nie wolno po-
mijać. Komentując ideę sprawiedliwości naturalnej u Arystotelesa, Villey 
twierdzi, że jest to stan właściwych relacji między ludźmi spontanicznie 
wytworzony przez ich współżycie, będący wyrazem celu danej społecz-
ności. Sprawiedliwość tę poznaje się metodą dialektyczną, która, wycho-
dząc od obserwacji rzeczywistości określonych wspólnot, winna dostrzec 
ich cel, czyli ich konstytucję naturalną: np. prawem naturalnym Aten było 
ich spełnienie się jako społeczności demokratycznej28. By ten cel odnaleźć 
należy uznać konstytutywne dla danej społeczności wartości, a następnie 
przeprowadzić tok rozumowania na wzór dyskusji wychodzącej od uzna-
nych topoi. Stąd trudności z poznaniem tak pojętego prawa naturalnego, 

24 M. Villey, Philosophie…, s. 197-201.
25 Arystoteles wyróżnia dwa rodzaje sprawiedliwości politycznej: naturalną i stano-

wioną. Jedna i druga sprawiedliwość jest zmienna, sprawiedliwość stanowiona zależy 
jednak dodatkowo od ludzkiej decyzji – np. wyniku obrad zgromadzenia ludowego lub 
decyzji co do ceny towaru (Arystoteles, Etyka, Księga V, 1135a). 

26 M. Villey, Philosophie…, s. 250-254; tenże, La formation…, s. 87.
27 M. Villey, Philosophie…, s. 255-258.
28 Jest w takim podejściu pewna skłonność do konserwatyzmu, dostrzegał to Villey 

stwierdzając w swych prywatnych zapiskach: „Prawo naturalne (…) to (…) zasadniczo 
zwyczaj” („Le droit naturel (…) est (…) essentiellement la coutume”), cyt. za: S. Rials, Villey 
et les idoles…, s. 51.
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chodzi bowiem nie o poznanie substancji, którą można by zdefiniować, 
lecz relacji. Każda grupa ludzka jest zmienna, a zatem zmienia się również 
jej cel. Nie jest możliwe wskazanie entelechii danego społeczeństwa, nigdy 
bowiem żadna społeczność nie osiągnęła i nie osiągnie ideału: właściwego 
jej celu, chociaż tylko poprzez ten cel może być ona zrozumiana29.

Według Villeya prawa pisane30 nie są źródłem prawa, lecz jednym 
z narzędzi jego poznania. Nie tworzą hierarchicznego porządku, systemu 
itd. Tym niemniej są potrzebne (i naturalne tak samo jak naturalne jest 
życie w społeczeństwie); typową sytuacją winno być wyrażenie prawa na-
turalnego w prawie stanowionym31. Do skonkretyzowania prawa natural-
nego potrzeba woli wykształconej dzięki praktyce, rodzaju roztropności, 
którą Rzymianie nazwali jurysprudencją32. Metodą poznania prawa (droit) 
 przy pomocy praw stanowionych (lois) jest dialektyka. Wskazuje ona 
właściwą ich interpretację, która winna wkomponować się w całokształt 
odnajdywania prawa w danym przypadku (np. rozróżnienie na dosłowną 
treść ustawy i zamiar ustawodawcy jest tylko jednym z topos, od których 
wyjść może dyskusja). W razie antynomii nie należy stosować apriorycz-
nie określonych reguł kolizyjnych, lecz ważyć wskazania poszczególnych 
autorytetów (opinii znawców prawa, rozstrzygnięć organów władzy – 
ustaw, prejudykatów itd.). Dialektyka jest, zdaniem Villeya, metodą inter-

29 M. Villey, Philosophie…, s. 260-261. Metodę dialektyczną, wychodzącą od opinii  
opartych na (rozumiejącej) obserwacji rzeczywistości społecznej stosował, zdaniem Villeya, 
 Arystoteles w Polityce. Rozpatrując problem niewolnictwa, doszedł do wniosku, że jest 
ono naturalne nie wtedy, gdy pochodzi z podboju, lecz jeśli mądrzy rządzą mniej rozwi-
niętymi umysłowo dla wspólnego dobra, czyli jest naturalne w tym sensie, że w znanym 
mu świecie stanowi konieczność ekonomiczną. Traktując o ustroju wskazywał, że dla spo-
łeczeństw wojowniczych właściwa jest hierarchiczność, a dla rolniczych – demokracja, na 
podstawie zaś obserwacji różnych poleis można wnosić, że najwłaściwszy byłby ustrój mie-
szany. Analizując problem własności zauważał, że w komunizmie obywatele nie są w sta-
nie żyć szczęśliwie, a plutokrację mogą zdominować konflikty, najwłaściwszym stanem 
więc jest ten, gdy niektóre rzeczy są prywatne, a inne publiczne (według Villeya Stagiryta 
antycypował późniejszy rzymski podział na res publicae i res privatae). Stosując taką metodę 
nie wychodzi się od pierwotnych założeń co do natury ludzkiej, lecz dopiero odnajduje się 
jej przejawy (tamże, s. 262-264).

30 Villey wskazuje, że pod pojęciem nomos czy leges w starożytności rozumiano różne 
rodzaje reguł – porządek kosmiczny, prawa moralne, wreszcie prawa stanowione przez 
ludzi, zarówno obyczaje, jak i prawa pisane (tamże, s. 293-297).

31 Dla uzasadnienia istnienia praw pisanych można, zdaniem Villeya, odwołać się 
do argumentów św. Tomasza z Akwinu: w społecznościach ludzkich inteligencja nie jest 
równo rozdzielona, nie wystarczy znać konkretną sprawę, ale należy poznać przypadki 
podobne, wreszcie istnienie praw pisanych pozwala zmniejszyć ryzyko stronniczości sę-
dziego i kierowania się przez niego emocjami (tamże, s. 313-314).

32 M. Villey, La formation…, s. 94.
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pretacji pozwalającą na bardzo precyzyjne rozróżnienia, bogatszą i bar-
dziej wyrafinowaną niż rzekomo logiczne i jasne reguły wykładni tekstów 
przyjmowane przez pozytywizm33. 

Według Villeya normy prawa pozytywnego winny się zgadzać z pra-
wem naturalnym w tym sensie, że jeśli prowadzić by miały do rozstrzyg-
nięć niesprawiedliwych, to uznać należy, iż nie służą poznaniu prawa. Nie 
jest to jednak zgodność polegająca na możliwości dedukowania norm pra-
wa pisanego z norm prawa naturalnego, takie normy nie istnieją bowiem 
na wystarczającym poziomie szczegółowości. Zależność praw pisanych 
od prawa naturalnego można wyrazić tak jak św. Tomasz – to jest uznać, 
że normy prawa pisanego mogą w stosunku do prawa naturalnego być 
jego konkluzjami lub uzupełnieniami, wynikającymi z  ludzkich decyzji 
(podobnie jak sprawiedliwość stanowiona u Arystotelesa)34. Niekiedy, aby 
odnaleźć prawo, należy całkowicie odejść od tekstu pisanego, przekona-
nie to wyraża Arystotelesowskie pojęcie „prawości”35.

2. Dwie tradycje rozumienia prawa

Cechy Villeyowskiej koncepcji prawa ujawniają się w dokonanych 
przez niego analizach historycznych i historiozoficznych. Villey interpre-
tuje historię prawa (a w jej perspektywie – historię cywilizacji zachodniej) 
poprzez pryzmat ścierania się dwóch paradygmatów jego rozumienia: 
jako właściwego podziału dóbr, co ma oddawać istotę prawa oraz jako 
zbioru norm – ma być to zapoznanie jego idei. 

33 M. Villey, Philosophie…, s. 322-325.
34 Tamże, s. 322-323.
35 Tamże, s. 326-327; zob. Arystoteles, Etyka, Księga V, 1137b. Ontologiczny i epistemo-

logiczny aspekt Villeyowskiej idei prawa można podsumować w odwołaniu się do teleolo-
gicznej definicji prawa cywilnego sformułowanej przez Cycerona w dziele De Oratore: „Sit 
ergo in iure civili finis hic: legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis 
conservatio” (za: M. Tuliusz Cyceron, O mówcy, Księga I, 188, tłum. B. Awianowicz, Kęty 
2010, s. 168). Villey tłumaczy jej elementy w sposób następujący: aequabilitatis – celem pra-
wa jest sprawiedliwość możliwa do osiągnięcia, a nie doskonałość, in rebus, causis – w roz-
dziale rzeczy materialnych i niematerialnych (iura) oraz w procesach sądowych, civium 
– w obrębie społeczności politycznej, legitimae – prawo bierze pod uwagę zasady ogólne: 
obyczaje, instytucje, a także prawo pisane, usitatae – celem prawa nie jest realizacja filozo-
fii czy ideologii, lecz użyteczność, jaką wskazuje obserwacja społeczeństwa (M. Villey, Le 
droit…, s. 57-60).
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2.1. Prawo jako właściwy podział dóbr

Przykładem właściwego rozumienia prawa naturalnego była, zdaniem 
Villeya, oprócz wyżej już wskazywanych poglądów prawnych Arystotele-
sa, rzymska praktyka prawna. Villey budowę swojej koncepcji rozpoczął 
właśnie od interpretacji prawa rzymskiego36. Jego zdaniem, a wbrew no-
wożytnej tradycji interpretacyjnej, w prawie tym pojęcie ius nie oznacza-
ło prawa podmiotowego – sfery władztwa nad rzeczami i ludźmi, lecz 
res incorporalis – właściwy stan rzeczy, sytuację prawną37. Pełna władza 
nad rzeczami czy ludźmi – dominium – nie była uznawana za część pra-
wa, lecz za sytuację społeczną, która ma być przez prawo ograniczana. 
W prawie rzymskim, przynajmniej w szczytowym okresie jego rozwoju  
(I w. p.n.e.) rozumiano prawo jako relację i dlatego poszukiwano go 
w „rzeczach” – rzeczywistości społecznej38. Było to prawo konkretnych 
przypadków, odnajdywane dzięki sztuce, a nie dedukcji (czego wyra-
zem jest znana definicja Celsusa: ius est ars boni et aequi39), celem jego był 
właściwy, w danym przypadku, rozdział dóbr (Ulpian: ius suum quique 
tribuere40), nie wywodzono go z woli ustawodawcy, lecz z praktyki odnaj-
dywania sprawiedliwości przez jego znawców (Paulus: non ex regula ius 
sumatur, sed ex iure quod est regula fiat41)42. 

Kontynuatorem tradycji arystotelesowsko-rzymskiej był św. Tomasz 
z Akwinu. Zdaniem Villeya, uznając prawo nie za zbiór nakazów, lecz 
sposób podziału dóbr, rozróżniając kwestie moralności i sprawiedliwości, 
rozumiał je podobnie jak Arystoteles43. Według Akwinaty lex divina odno-
si się zasadniczo do zagadnień moralnych, zaś lex naturalis obejmuje tak 
ogólne zasady (należy czynić dobro i unikać zła), że nie można jej przy-

36 M. Villey, L’ideé du droit subjective et les systèmes juridiques romaines, „Revue Histo-
riques du Droit Français et Étranger” 24 (1946), s. 201-227.

37 M. Villey, Le droit…, s. 69-79. Wskazuje na to przykład z Institutiones Gajusza, który 
jako ius określa zarazem ius extollendi – sytuację, w której ktoś może wznosić budynki wyż-
sze niż sąsiednie, jak i non-extollendi – gdy nie wolno mu tego czynić (tamże, s. 77). 

38 Przykładem ma być podręcznik Gajusza, będący nie tyle komentarzem do prawa 
stanowionego, lecz opisem społeczności rzymskiej w aspekcie charakterystycznych dla 
niego relacji, dzielącym prawo cywilne na prawo dotyczące osób (czyli relacji między oso-
bami), rzeczy (w całym ich zróżnicowaniu, dlatego nie występuje w nim jednorodne poję-
cie prawa własności) i czynności procesowych (M. Villey, Philosophie…, s. 267-268). 

39 Digesta 1,1,1pr.
40 Digesta 1,1,10,1.
41 Digesta 50,17,1.
42 M. Villey, Le droit …, s. 55-68.
43 Villey za traktat prawny w Sumie Teologicznej uznaje przede wszystkim traktat 

o sprawiedliwości, nie zaś traktat o prawach (S. Rials, Villey et les idoles…, s. 30-31).
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pisać charakteru prawnego. Wiara i reguły moralne wskazane w Piśmie 
Świętym mają co do zasady funkcję korygującą i wyjaśniającą naturalną 
sprawiedliwość, bezpośrednio mogą być stosowane tylko w niektórych 
przypadkach (nakazują np. korektę arystotelesowskiego usprawiedli-
wienia niewolnictwa poprzez zapewnienie niewolnikowi sakramentalno-
ści małżeństwa oraz wolność od władzy pana niechrześcijańskiego). Nie 
zmienia to faktu, że prawo może być odnalezione tylko w konkretnych 
stosunkach społecznych: taki ma być sens reguły lex ratio juris, gdzie lex 
oznacza powszechnie uznaną zasadę życia zbiorowego44. 

2.2. Prawo jako zbiór norm

Z właściwym rozumieniem prawa konkuruje, według Villeya, jego 
uznawanie za zbiór norm postępowania o charakterze generalnym i abs-
trakcyjnym, których rozumienia nie wyznacza konkretny ethos. Przejawy 
takiego sposobu pojmowania prawa Villey dostrzega już w starożytności 
i średniowieczu. Z perypatetycko-jurystyczną ideą prawa jako właściwe-
go stanu rzeczy współzawodniczyło stoickie utożsamianie go z uniwer-
salnym porządkiem moralnym, poznawanym poprzez introspekcję, oraz 
żydowskie i chrześcijańskie identyfikowanie prawa z Torą i Biblią: wolą 
Boga wyrażoną w tekście zawierającym nakazy i zakazy moralne45. Stoicka 
koncepcja prawa uniwersalnego miała charakter moralny, a nie jurydycz-
ny. Oddziałała ona, co przyznaje Villey, w znaczący sposób na Rzymian 
(chociaż nie w takim stopniu, by wyprzeć właściwe rozumienie prawa, 
przynajmniej do czasów dominatu), stąd słynna Cycerońska idea prawa 
naturalnego, uniwersalnego i niezmiennego, które mają za zadanie od-
krywać i ugruntowywać wśród ludu mędrcy, w szczególności oratorzy46. 
Również w  judaizmie natura nie była uznawana za samoistne źródło ładu. 
Jako stworzona przez Boga ex nihilo, objawiała Jego wolę, a nie samoistne 
cele bytów. W chrześcijaństwie prawo naturalne zaczęło być z jednej stro-
ny identyfikowane ze światłem boskim oświecającym sumienia (list św. 
Pawła do Rzymian, 11,15), wskazaniami dostępnymi wszystkim ludziom 

44 M. Villey, La formation…, s. 155-176.
45 Podobne rozumienie prawa prezentował, zdaniem Villeya, Platon. Kreśląc w Pań-

stwie ideę rządów filozofów wskazywał, że będą oni w stanie wcielać ideę sprawiedliwości 
w każdych okolicznościach, w ten sposób prawa pisane schodzą na dalszy plan. Jednak 
w Polityku i Prawach spisane reguły prawne zostają zrehabilitowane, pojawia się obraz sę-
dziego wiernie wprowadzającego je w życie (M. Villey, La formation…, s. 74-76).

46 Tamże, s. 412.
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(również poganom), z drugiej zaś strony z Dekalogiem i Ewangelią, trak-
towanymi jako zbiory norm. W tej perspektywie prawo naturalne zostało 
sprowadzone do prawa boskiego. U św. Augustyna prawo wprost wynika 
z moralności, a państwo chrześcijańskie przedstawione jest jako jej straż-
nik, świeckie ramię Kościoła. W tej perspektywie sprawiedliwość pojmuje 
się na sposób perfekcjonistyczny, jako środek służący bezpośrednio zba-
wieniu47.

Zdaniem Villeya już w wyżej wskazanych koncepcjach przejawiać się 
miała skłonność do subiektywizacji i deprecjacji prawa, poprzez utożsa-
mienie go nie tylko z wolą Bożą, ale również wolą ziemskiego suwerena. 
Odrzucenie przez stoików idei prawa jako aspektu porządku polityczne-
go i utożsamienie go z regułami rządzącymi naturą, rozumną, lecz pozba-
wioną aspektu celowości, sprzyja zarówno introspekcji (postulat odnajdy-
wania Rozumu w sobie), jak i pozytywizmowi prawniczemu (założenie, 
że to co istnieje jest prawem)48. Przykładem ma być również koncepcja  
św. Augustyna, uznającego władzę polityczną za rezultat ludzkiej niepra-
wości; takie założenie czyniło bezzasadnym sprzeciw wobec wyrazu jej 
woli – prawa pozytywnego49. 

Augustynizm prawny miał znaleźć swój pełny wyraz we wczesnym 
średniowieczu. Prawo we właściwym rozumieniu tego słowa jest wtedy 
utożsamiane z moralnością wywiedzioną z Pisma Świętego. Na niższym 
szczeblu hierarchii prawnej znajdować się ma prawo zwyczajowe, god-
ne zachowania jako pośledni wyraz woli Bożej w doczesności, niezasłu-
gujący jednak na teoretyczne rozważenie50. Sytuację zmienił renesans 
zainteresowania prawem rzymskim w XII-XIII w. oraz rozkwit filozofii 
średniowiecznej, którego najpełniejszym wyrazem była koncepcja pra-

47 Tamże, s. 127-131.
48 Tamże, s. 404.
49 Tamże, s. 115-121. U św. Augustyna kondycją upadłej ludzkości, w tym społe-

czeństw politycznych, jest niesprawiedliwość; sprawiedliwość istnieje bowiem tylko 
w Bogu. Prowadzi to do uznania pozaziemskiej sprawiedliwości za jedyną sprawiedliwość 
par excellence i odmówienie tego przymiotu instytucjom ludzkim, a zarazem, paradoksal-
nie, przypisania suwerenności ziemskiemu legislatorowi. Instytucje państwa ziemskiego 
wymagają, według Augustyna, szacunku, ponieważ, w pewien sposób, zapewniają pokój, 
a raczej jego niedoskonałą formę (np. również poganie karali występki przeciw naturze), 
a ponadto stanowią wyraz woli Bożej: istnienie złej władzy kryje Boży plan (np. męczeń-
stwo pierwszych chrześcijan było możliwe dzięki nieprawości pogańskiego Rzymu) lub 
jest karą za grzechy. Konieczność przestrzegania złego prawa może też wynikać z roz-
tropności. Według Villeya takie uzasadnienie (odwołujące się do porządku publicznego, 
bezpieczeństwa, szacunku dla faktu, sensu historii) zbliża się do uzasadnienia przyjmowa-
nego na gruncie pozytywizmu prawnego (tamże, s. 119-120).

50 Tamże, s. 107-131.
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wa św. Tomasza. W XIV w. następuje jednak przełom będący początkiem 
nowożytnego paradygmatu prawnego. Zostaje wyraźnie sformułowana 
idea ius jako prawa podmiotowego. O ile idee prawa jako Tory czy kon-
cepcja prawa naturalnego jako ładu kosmicznego odwoływały się do po-
nadindywidualnego porządku rzeczy – i w tym sensie były zgodne z pe-
rypatetyckim paradygmatem prawnym – to wraz z przyjęciem idei ius 
jako prawa podmiotowego źródłem prawa staje się jednostka. Myślicie-
lem, który dokonał tego przełomu był, według Villeya, William Ockham, 
przedstawiciel franciszkańskiego nurtu refleksji filozoficznej. Pojmował 
on ius jako władztwo (potestas) jednostki, prawo zaś jako hierarchię pote-
states – od potestas Boga, poprzez potestates powierzone przez Boga czło-
wiekowi – iura poli (potestas aprioprandii, potestas instituendi rectores itd.) po 
władztwa przyznane przez prawo pozytywne – iura fori (dominium, ius 
utendi, ius vindicandi itd.)51. Myśl tę rozwinęła następnie neoscholastyka 
hiszpańska XVI w. (Francisco de Vitoria, Francisco Suarez, Luis de Mo-
lina), która, zdaniem Villeya, ugruntowała błędne interpretacje filozofii 
prawa św. Tomasza, opierając je na obcym mu pojęciu prawa podmioto-
wego52. Nurty te przygotowały nowożytny przełom prawny.

3. Nowożytna idea prawa

3.1. Ontologia prawa

W nowożytności jako celu prawa nie tylko nie wskazuje się już właści-
wego podziału dóbr wśród członków wspólnoty politycznej, ale również 
rezygnuje się z jego rozumienia jako realizacji porządku kosmicznego czy 
woli Bożej. Cel prawa staje się praktyczny – ma być nim wypełnienie woli 
lub zaspokojenie interesów jednostki oraz podmiotów zbiorowych – spo-
łeczeństwa, narodu, klasy, państwa. Idea prawa podmiotowego, przysłu-
gującego czy to jednostce, czy zbiorowości, jawi się jako punkt wyjścia 
dla rozważań prawnych i politycznych53. Tak pojęte prawo podmiotowe 
u swojego źródła jest nieograniczone, wywodzi się bowiem z natury ludz-
kiej pojętej empirycznie, a nie celowościowo, może być więc limitowane 
tylko ze względu na potrzeby rozumianej w ten sposób natury. Thomas 

51 Tamże, s. 264-267.
52 Tamże, s. 326-379.
53 M. Villey, Philosophie…, s. 75 i n.
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Hobbes wyprowadza prawo ze stanu naturalnego, w którym każdy ma za-
sadniczo nieograniczone uprawnienie: treścią przysługującego każdemu 
ius naturale jest możliwość czynienia wszystkiego w celu samo-zachowa-
nia. Jedynym jego ukierunkowaniem jest praktyczny nakaz takiego postę-
powania, które sprzyja samo-zachowaniu jednostki w dłuższej perspekty-
wie. U John Locke’a za naturalne uznane zostaje prawo własności będące 
pochodną decyzji jednostki o oddziaływaniu na naturę poprzez pracę. 
Locke rozumie je, w przeciwieństwie do Rzymian, jako dominium – prawo 
nielimitowane niczym poza ograniczeniami wynikającymi z innych praw 
własności. Autor Dwóch traktatów o rządzie nie identyfikuje wprawdzie 
ius z prawem do wszystkiego, ale wskazuje, że każdy w granicach swego 
prawa podmiotowego jest nieograniczony54. W ten sposób postać prawa 
przybierają zjawiska, zdaniem Villeya, pozaprawne. Ostatecznym zatra-
ceniem teleologicznego aspektu prawa jest współczesna technokracja55. 

Pojmowanie prawa jako przestrzeni jednostkowej swobody uzasad-
nia powstanie nowożytnego, scentralizowanego, a w końcu totalitarnego 
państwa. U Hobbesa wnioskiem płynącym z rozważenia anarchii stanu 
natury może być tylko powołanie Lewiatana, czego skutkiem jest pełna 
suwerenność władzy publicznej, pozytywizm prawniczy i system praw 
podmiotowych, udzielonych przez suwerena poddanym, nieuzasadnia-
jących jednak sprzeciwiania się jego woli56. U Locke’a jednostka w społe-
czeństwie zachowuje swe naturalne prawo własności. Jeśli jednak podsta-
wowym celem prawa przedmiotowego staje się jego ochrona, to prawo to 
sankcjonuje zjawisko pozaprawne, generujące, przynajmniej potencjalnie, 
nieograniczoną przemoc57.

Nowożytność, dokonując laicyzacji prawa, zrównuje je zarazem, 
w aspekcie jego obowiązywania, z zasadami moralnymi. Przykładem jest, 
według Villeya, koncepcja prawa naturalnego Hugo Grocjusza, który, na-
wiązując do tradycji stoickiej, jego treść wyprowadza z kilku ogólnych 
reguł, mających, zdaniem Villeya, w rzeczywistości charakter moralny, 

54 M. Villey, Le droit …, s. 136-149. Jak uważa Villey, wolność sumienia przestaje być 
u Locke’a rozumiana jako kondycja duchowa czy psychiczna, a zaczyna być postrzegana 
na podobieństwo prawa własności (tamże, s. 150).

55 M. Villey, Philosophie…, s. 139-140.
56 M. Villey, Le droit…, s. 140-142. Według Norberta Campagna, Hobbes wskazywał 

na powinność ścisłego przestrzegania rozkazów suwerena tylko w relacjach między nim 
a poddanymi. W stosunkach między obywatelami – sferze prawa cywilnego ustawy win-
ny być stosowane nie według modelu sylogistycznego, lecz zgodnie z zasadą słuszności 
(N. Campagna, Michel Villey..., s. 94-95; zob. T. Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, 
Warszawa 2009, s. 363-369).

57 M. Villey, Le droit …, s. 148-149.
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a nie prawny. W ten sposób reguły prawne, podobnie jak reguły moralne, 
nabierają waloru absolutnego: tak jak zawsze należy mówić prawdę, tak 
samo nigdy nie należy łamać umowy (sięgając do przykładowych sytu-
acji przedstawionych przez św. Tomasza z Akwinu, Villey wskazuje, że 
na gruncie takiego rozumowania broń oddaną w depozyt należy zwrócić 
nawet szaleńcowi, zaś skoro nigdy nie należy wyrządzać drugiemu szko-
dy, to nie wolno nigdy kraść, nawet z głodu). Według Villeya odwołanie 
się do stoicyzmu dla tworzenia filozofii prawa stanowiło niezrozumienie 
– stoicy tworzyli nie filozofię prawa czy choćby moralność polityki, lecz 
moralność prywatną – służącą samodoskonaleniu się jednostki58. Zasady 
te, przekształcone przez Grocjusza (i jego następców) w zasady prawne 
usprawiedliwiały rodzący się kapitalizm59.

3.2. Epistemologia prawa

Prawo sprowadzone do narzędzia realizacji woli lub interesów pod-
miotów jednostkowych i zbiorowych traci pewność co do swych źródeł, 
w zależności od celu politycznego, ekonomicznego lub rozpowszechnio-
nych trendów intelektualnych różnie się je więc identyfikuje. Zdaniem 
Villeya w nowożytności wskazuje się zasadniczo idealne oraz faktualne 
źródła prawa. 

Idealne źródła prawa to wola i racjonalistycznie pojęte prawo natural-
ne. Źródłem prawa ma być wola jednostki – stąd idea praw człowieka lub 
wola społeczeństwa – czego wyrazem jest idea umowy społecznej. Jako 
kolejne źródło prawa wskazuje się rozum, odkrywający prawo natural-
ne. Owo ius naturale nie jest już jednak konstytuowane przez cele bytów 
i grup społecznych, pojętych jako ich entelechia, możliwa do odkrycia, 
dzięki wytrwałym poszukiwaniom, dla każdego bytu czy grupy z osobna. 
W nowożytności poznanie prawa naturalnego to indywidualistyczne po-
znanie norm abstrakcyjnych i generalnych. Prawo naturalne ma tworzyć 
system: logicznie uporządkowany, w pełni zdefiniowany zbiór norm, po-
znawalny w drodze dedukcji, a nie dzięki rozumnemu oglądowi świata 
zewnętrznego i roztropności nabywanej poprzez uczestnictwo w życiu 

58 Powinności określali jako absolutne, ponieważ ich celem było nie tyle sprawiedliwe 
uregulowanie stosunków między ludźmi, lecz doprowadzenie jednostek do doskonałości 
etycznej, w ten sposób np. obowiązkowi niewyrządzania szkody, ciążącemu również na 
głodującym, towarzyszył obowiązek humanitarnego postępowania ciążący na bogaczu 
(M. Villey, La formation…, s. 556).

59 Tamże, s. 555-557; M. Villey, Philosophie…, s. 224-226.
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politycznym. Następuje w ten sposób całkowite zerwanie pomiędzy pra-
wem a ethosem konkretnej społeczności, między ius i lex60.

Postulat systemowości, pełności regulacji oraz abstrakcyjności i gene-
ralności norm przejęła koncepcja prawa jako wytworu woli powszechnej, 
mająca uzasadniać XIX-wieczne kodyfikacje, w szczególności francuską. 
Tym niemniej prawo pojęte jako w pełni określony wyraz woli lub system 
uniwersalnych norm okazało się nieprzydatne do realizacji celów rodzące-
go się państwa liberalno-demokratycznego i ugruntowującego się porząd-
ku społeczeństwa przemysłowego. Od XIX w. coraz większego znacze-
nia nabierają „faktualne” źródła poznania prawa. Źródła te, w zależności 
od sposobu identyfikacji zbiorowych potrzeb, są różnie rozumiane: jako 
utylitarystyczny „rachunek” przyjemności (Jeremy Bentham, John-Stu-
art Mill), duch narodu (Carl von Savigny i pandektyści), prawa historii 
(Karl Marks), konkurujące interesy (Rudolf von Ihering), wskazania nauk 
przyrodniczych i społecznych (Émile Durkheim). Rodzi się podejście po-
zytywistyczne, przybierające postać pozytywizmu prawniczego, na grun-
cie którego za fakt uznaje się wyraz woli suwerena (indywidualnego lub 
zbiorowego, działającego świadomie lub nieświadomie itd.), wyrażony 
w tekście lub zbiorze tekstów oraz pozytywizmu scjentystycznego, gdzie 
prawo identyfikuje się z faktem społecznym, psychologicznym, lub biolo-
gicznym61. Stąd kult różnie identyfikowanego prawa pozytywnego i za-
łożenie jego nieomylności mającej wynikać z cech ustawodawcy empi-
rycznego (prawo jako wyraz woli ludu) lub z założenia metodologicznego 
(koncepcja ustawodawcy racjonalnego)62. 

Postrzeganie jako źródeł poznania prawa woli, powszechnego pra-
wa naturalnego lub faktu miało, w zamiarze stosujących tę metodologię, 
umożliwić jego poznanie w sposób odpowiadający nowożytnemu para-
dygmatowi naukowości: pozwolić na opisanie prawa jako systemu norm 
lub jako zbioru faktów, które można wyjaśnić przy pomocy zasad nauko-
wych. Jednak normy abstrakcyjne i generalne, właściwe dla moralności, 
jeśli są stosowane do rozsądzania stosunków między ludźmi, uzasad-
niają arbitralność i dowolną kazuistykę. Jak twierdzi Villey, u Grocjusza 
(rzekome) wyprowadzanie prawa z czterech podstawowych zasad (nie 
wolno naruszać cudzej własności, szkody należy naprawiać, umów trze-
ba dotrzymywać, podlega się karze za przestępstwa) wyraża przewagę 
woluntaryzmu nad racjonalizmem, umożliwiając arbitralne tworzenie do-

60 M. Villey, Philosophie…, s. 223-225. 
61 Tamże, s. 230-242.
62 Tamże, s. 276-285.
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wolnych reguł „szczegółowych”, na podobieństwo krytykowanej przez 
Blaise’a Pascala jezuickiej kazuistyki XVII w., polegającej na „urealnianiu” 
zasad moralnych poprzez rzekome wyprowadzanie z ogólnych zasad reli-
gii mnogości norm partykularnych (a w rezultacie usprawiedliwianie wy-
stępków). Zdaniem Villeya tego typu zabiegi służą celowi praktycznemu: 
legitymowaniu relacji władzy lub uzasadnianiu ideologii zmierzających 
do ich całościowej zmiany. Złudzeniem jest bowiem możliwość deduk-
cji norm indywidualnych i konkretnych z norm generalnych i abstrak-
cyjnych. Rozumowania prawnicze, również te przyjmowane na gruncie 
założeń racjonalnego ustawodawcy, nie mają i nie mogą mieć charakteru 
rozumowań pewnych w sensie logicznym. Analiza faktów, eliminująca 
podejście teleologiczne, nie jest w stanie wskazać żadnego rozwiązania 
konkretnych problemów prawnych (zarówno w przypadku legislacji, jak 
i orzecznictwa), o ile ma być to rozwiązanie niearbitralne, niezałożone już 
w samych przesądzeniach metodologicznych63. Ostatecznie ontologiczny 
woluntaryzm znajduje pełną przewagę nad indywidualistycznie pojętym 
racjonalizmem w tych kierunkach prawnych, które odrzucają podejście 
systemowe w imię pełnego zdania sprawy z woli podmiotów prawodaw-
czych: pragmatyzmie, szkole wolnego prawa, intuicjonizmie itd.64 

3.3. Prawa człowieka jako wyraz nowożytnej idei prawa

Nowożytny paradygmat prawa znajduje najpełniejszy wyraz w idei 
praw człowieka. Zdaniem Villeya została w niej całkowicie zatracona isto-
ta prawa, czyli jego relacyjny charakter. Prawa człowieka są wyprowa-
dzane z rzekomo uniwersalnej ludzkiej natury, a nie ze stosunków we 
wspólnocie politycznej. Choć ich źródłem ma być „natura”, to jednak 

63 Tamże, s. 228-229, 239-241. Jak uważa Villey, gdy Grocjusz przechodzi do szczegó-
łów bynajmniej nie stosuje zasad logiki w wywodzeniu wniosków z przesłanek (trudno 
zresztą wskazać, na czym w tym przypadku sylogizm miałby polegać). Nadto, aby nie 
dojść do wywrotowych wniosków, opiera się na powszechnych mniemaniach i prakty-
kach, czyniąc to, zdaniem Villeya, zupełnie arbitralnie. Niekiedy jego woluntaryzm wy-
stępuje zupełnie wyraźnie, np. gdy stosując argumentację „z doświadczenia” wskazuje, 
że własność (jako dominium) czy władza absolutna jest wynikiem pierwotnej „umowy” 
ludzkości. W ten sposób uzasadnia większość instytucji politycznych i ekonomicznych 
swoich czasów. Jego koncepcja służyć miała rodzącemu się społeczeństwu gospodarki 
rynkowej: bezpieczeństwu prawnemu pojętemu jako wymóg zachowania formalnego 
aspektu prawa, pewności kontraktów i zapewnienia odpowiedzialności za wyrządzenie 
szkód (M. Villey, La formation…, s. 549-552).

64 M. Villey, Philosophie…, s. 288-291.
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sankcjonują wolę i interesy: zawsze służą określonym podmiotom i są 
skierowane przeciwko innym, nigdy więc, z definicji, nie mogą służyć 
ogółowi65. Na skutek niejasności swej treści, ujawniającej się przy próbie 
ich stosowania do konkretnych problemów, stają się one hasłem ideolo-
gicznym, które może służyć każdej sprawie – absolutyzmowi (Hobbes), 
liberalizmowi (Locke)66, socjalizmowi itd. Prawa człowieka, przekształca-
jąc się w XX w. w prawa pojęte substancjalnie (prawa pozytywne) sank-
cjonują niemożliwe do spełnienia postulaty (Villey wskazuje, że wszyst-
kie zasady, formułowane obecnie jako prawa człowieka, np. prawa ludzi 
starszych, niepełnosprawnych itd., były znane już w starożytności jako 
obowiązki wobec określonych kategorii osób)67, służące jako hasło ideolo-
giczne państwom autorytarnym, a następnie totalitarnym68. Antypolitycz-
ny charakter nowożytnej idei prawa najpełniej wyraża się w uczynieniu 
z praw człowieka źródła władzy państwowej (tak jak w Deklaracji Praw 
Człowieka i Obywatela z 1789 r.). Wywody Villeya na temat praw czło-
wieka można skonkludować stwierdzeniem, że prawo, „zamieniając się 
miejscem” z polityką, unicestwia ją jako sposób dążenia do dobra wspól-
nego, a samo – zredukowane do wyrazu woli – zostaje oddane do dyspo-
zycji polityki pojętej jako walka o władzę lub sposób forsowania ideologii. 

4. Ocena koncepcji Villeya – polityczna realność prawa

Tezy Villeya zdobyły uznanie, a zarazem wywołały krytykę. Jak twier-
dzą jego adwersarze, chociaż zauważa on i uwydatnia rzeczywiste ten-
dencje intelektualne, to jednak swe radykalne wnioski historiozoficzne 
wyprowadza niekiedy z wybiórczej interpretacji źródeł: np. w prawie 
rzymskim, również klasycznym, słowo ius było rozumiane na tyle czę-
sto jako prawo podmiotowe, że nie można tego zjawiska tłumaczyć jako 

65 Jak trafnie zauważa Campagna, Villey sprzeciwiłby się aktywizmowi sędziowskie-
mu w wydaniu amerykańskiego Sądu Najwyższego. Zakłada on bowiem, na co wskazała 
w szczególności M.A. Glendon w pracy Rights talk, rozwiązanie „zerojedynkowe” – jedna 
ze stron sporu w całości wygrywa, druga w całości traci. Z góry uniemożliwia to ustalenie 
prawa w sensie Villeyowskim, to jest sytuacji, na którą mogą się zgodzić obie strony sporu 
(N. Campagna, Michel Villey…, s. 99-101).

66 Locke, zdaniem Villeya, tak definiował prawa naturalne, że prawo własności słu-
żyło wyłącznie bogatym, a prawo wolności opinii – wyłącznie „oświeconym”, a nie np. 
katolikom ( M. Villey, Le droit…, s. 153).

67 Tamże, s. 86-87.
68 Tamże, s. 152-154.
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aberracji jego właściwego, powszechnie przyjętego znaczenia, podobnie 
Ockham miał kłaść nacisk na prawa podmiotowe w Breviloquium, a w in-
nych pracach podkreślać znaczenie dobra wspólnego69. Krytykowana jest 
też metoda Villeya, polegająca na uzasadnianiu poglądów danego myśli-
ciela na temat prawa jego poglądami stricte filozoficznymi (a zwłaszcza 
metafizycznymi). Jak uważa Tierney, nie ma prostego związku między 
nominalizmem i ideą praw podmiotowych a realizmem i ideą prawa jako 
relacji (rzeczy). Arystoteles zasadniczo za realne uznawał byty jednostko-
we, zaś Jan Hus i John Wycliff posługiwali się ideą praw chrześcijan skie-
rowanych przeciwko papieżowi, chociaż byli metafizycznymi realistami. 
Również współcześnie prawa podmiotowe wyprowadza się z idei obiek-
tywnego porządku – jak w przypadku filozofii Jacquesa Maritaine’a70. 

Krytykę Villeya prowadzi się też z pozycji personalistycznych. Według 
J.-P. Schouppe, prawo w sensie res ipsa iusta nie oznacza relacji sprawied-
liwości, ale to, co należy się osobom w niej uczestniczącym: np. sprze-
dawcy należy się cena, kupującemu towar. Relacja jest bowiem sprawied-
liwa nie sama z siebie, lecz na podstawie cech jej członów – osób. W ten 
sposób można stwierdzić, że prawa człowieka, pojęte jako prawa natu-
ralne rzeczywiście istnieją, nie są to bowiem prawa człowieka pojętego 
rodzajowo, tak jak uważa Villey, lecz prawa konkretnych osób, z których 
każda, jako odbicie Boga, posiada godność. Z tego punktu widzenia moż-
na wprowadzić rozróżnienie między rzeczywistymi prawami człowieka 
a ich prawno-pozytywnymi lub ideologicznymi deklaracjami. Te ostatnie 
mogą nie wyrażać rzeczywistych praw, dlatego właśnie często są niejas-
ne, zawierają stwierdzenia zbyt ogólne (często odsyłają do nieistniejących 
jeszcze uregulowań pozytywno-prawnych) i wzajemnie sprzeczne, dekla-
rują bowiem jako naturalne prawa, które takimi nie są. Z tego też względu 
deklaracje praw człowieka budzą sprzeciw w innych kontekstach kultu-
rowych71.

69 B. Tierney, The idea of natural rights: studies on natural rights, natural law and Church 
law 1150-1625, Grand Rapids, Cambridge 2001, s. 30. Dostrzega on pierwsze świadome 
sformułowanie idei prawa podmiotowego jako władzy nad ludźmi i rzeczami w tekstach 
XII-wiecznych kanonistów (tamże, s. 43-77), R. Tuck – u Jeana Gersona (R. Tuck, Natural 
right theories, Lexington 2011, s. 25-31).

70 B. Tierney, The idea of natural rights…, s. 31-34. Jak pisze Tierney, idee prawa jako 
obiektywnego porządku, prawa sformułowanego na podobieństwo nakazów moralnych 
i prawa jako systemu praw podmiotowych nie są sprzeczne: można np. czwarte przykaza-
nie sformułować na wszystkie trzy sposoby (The idea of natural rights…, s. 32-33). Wydaje 
się to stwierdzeniem trywialnym.

71 J.-P. Schouppe, Réflexions sur la conception du droit de M. Villey: une alternative à son 
rejet des droits de l’homme, „Persona y Derecho” 1990, nr 25, s. 159-166. Autor formułuje 
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Formułuje się też konstatację, że Villeyowska filozofia prawa, gdy-
by ją zastosować współcześnie jako podstawę kształcenia sędziów czy 
metodę orzeczniczą, prowadziłaby do jeszcze większej arbitralności 
w stosowaniu prawa niż krytykowana przez Villeya metoda „subsum-
cji” czy odwoływanie się do praw człowieka72. Villey sam zresztą za-
uważał, że obecnie idea praw człowieka, chociaż z istoty szkodliwa, 
służy jako uzasadnienie słusznych spraw, a na horyzoncie współczes-
nej cywilizacji trudno wskazać ideę, która mogłaby je zastąpić73. Kon-
statował, że jego koncepcja ma charakter ezoteryczny (a pozytywizm 
– egzoteryczny)74.

Nie sposób odmówić pewnej słuszności krytyce „manichejskiego” 
obrazu historii prawa, sformułowanego przez Villeya, niewątpliwie też 
jego koncepcja, jak każda, która odwołuje się do analiz historycznych, 
jest wystawiona na kontrargumenty wynikające z nowej analizy źró-
deł75. Nie wydaje się jednak, by najważniejsze kryterium oceny dzieła 
Villeya miało mieć charakter historyczny, filologiczny czy funkcjonal-
ny. Koncepcja Villeya to przede wszystkim rodzaj historiozofii. Wy-
chodząc z założenia politycznego charakteru prawa stanowi polemikę 
z tymi sposobami jego rozumienia, które chcą je oderwać od polityczno-
-etycznego kontekstu, zaś samo społeczeństwo wyjaśniać w kategoriach 
prawnych. Villey sprzeciwia się abstrahowaniu od ethosu wspólnoty 
politycznej, dzięki któremu takie pojęcia, jak sprawiedliwość, właściwy 
podział dóbr, prawo nabierają sensu jako sposoby rozwiązywania kon-
kretnych problemów społeczności. Nierozerwalny związek pomiędzy 
wspólnym bytowaniem politycznym a prawem ma wyrażać się w tym, 
że to pierwsze, pojęte jako sposób kultywowania określonych wartości 
i stylów życia (Arystotelesowskie „piękne uczynki”) dostarcza kryte-
riów oceny relacji międzyludzkich, a przy tym nakazuje dokonywać jej 
w sposób pozwalający minimalizować konflikty, które mogłyby istnie-

własne realistyczne ujęcie prawa: „le droit est une chose qui a la qualité de due dans le 
cadre d’une relation de justice” (tamże, s. 159).

Można też wspomnieć o krytyce Villeya z pozycji platońskich (S. Tzitzis, Controverses 
autour de l’idée de nature des choses et de droit naturel, [w:] J.-F. Niort, G. Vannier (red.), Michel 
Villey et le droit naturel…, s. 29-45).

72 N. Campagna, Michel Villey…, s. 108-109.
73 M. Villey, Le droit…, s. 14.
74 N. Campagna, Michel Villey…, s. 107-108.
75 Jak uważa Tierney, literatura na temat myśli Ockhama powstała po ukazaniu się 

najważniejszych prac Villeya w latach 50. i 60. wskazuje, że Ockham był w swych ideach 
na temat praw podmiotowych kontynuatorem wcześniejszych nurtów intelektualnych 
(B. Tierney, The idea of natural rights…, s. 32).
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niu tej wspólnoty zagrozić („dyskusja” dialektyczna). Ethos ten nie może 
być analizowany przedmiotowo (jak w podejściu socjologicznym), lecz 
aksjologicznie asymilowany, przynajmniej w zakresie podstawowych 
wartości i symboli. Nie oznacza to, że kryteria sprawiedliwości mają 
charakter relatywistyczny, ani że są absolutyzowane na sposób history-
cystyczny. Według Villey a ethos danej wspólnoty może zapośredniczać 
wartości uniwersalne i obiektywne. Nie jest to jednak relacja ogółu do 
szczegółu, prawo musi być odnajdywane w konkretnym przypadku 
dzięki etyczno-politycznej roztropności, w postawie pokory wobec wa-
runków, które umożliwiają jego istnienie. 

Z tego względu chybiona wydaje się krytyka prowadzona z persona-
listycznego punktu widzenia. Konstatacja, że daną relację interpersonalną 
można ocenić tylko na podstawie założeń co do charakteru i ilości dóbr, 
należnych osobom, które w niej uczestniczą i w tym sensie osoby te po-
siadają prawa, jest słuszna w aspekcie fenomenologicznym, słuszne jest 
również założenie, że jeśli prawa człowieka mają mieć charakter natu-
ralny, to prawo pozytywne może nie odzwierciedlać ich istoty. Villey nie 
polemizował z takimi stwierdzeniami. Wskazując jako model poznania 
prawa dyskusję dialektyczną zakładał, że mogą ją prowadzić wyłącznie 
osoby, które w drodze akulturacji asymilowały już podstawowe wartości 
moralne. Na tej podstawie można skonstatować, że ustalając właściwy po-
dział dóbr będą, jako od podstawowej przesłanki, wychodziły od uznania 
godności osób pozostających w danej relacji. Niewątpliwie zabieg ten jest 
możliwy tylko na gruncie kultury, która godność tę waloryzuje, ale też 
Villey był historiozofem prawa europejskiego i nie twierdził, że tworzy 
model ważny uniwersalnie. Co do argumentu, że prawa człowieka nie są 
sprowadzalne do ich polityczno-prawnych deklaracji należy zauważyć, 
iż na gruncie politycznym oba rodzaje praw są trudne do odróżnienia ze 
względu na niejasność pojęcia natury, która ma być ich źródłem. Prawa 
człowieka są koncepcją z dziedziny filozofii polityki i prawa, a nie metafi-
zyki, jej trafność należy więc oceniać na podstawie skutków politycznych, 
te zaś, zdaniem Villeya, są szkodliwe76. 

76 Należy zauważyć, że Villeyowskie rozumienie praw człowieka jako instrumentów 
politycznych jest obecnie powszechnie akceptowane w lewicowej myśli polityczno-praw-
nej; reprezentują go tacy autorzy, jak Richard Rorty, Beth Singer, Claude Lefort, Étienne 
Balibar, Costas Douzinas, a także przedstawicielki feminizmu postmodernistycznego (zob. 
A. Barut, Prawa człowieka jako praktyka emancypacji. Aspekt filozoficzno-polityczny, [w:] J. Juch-
nowski, R. Wiszniowski (red.), Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycz-
nych, Toruń 2013, s. 482-496; tenże, Idea prawa podmiotowego w polityczno-prawnej myśli femi-
nizmu, „Studia Prawnicze KUL” 2013, nr 3 (55), s. 7-30.
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Koncepcja Villeya to wezwanie do rozumienia prawa w kontekście 
jego wpisania w polityczność, pojmowaną przy tym nie jako dowolnie 
kształtowany kontekst kulturowy, lecz dobro konkretnej społeczności. 
Uwydatnienie politycznych źródeł prawa jawi się jako jej zaleta, nawet 
jeśli obraz dyskusji dialektycznej jako metody legislacji i orzecznictwa ma 
pozostać tylko ideą regulatywną.

Słowa kluczowe: filozofia prawa, Michel Villey, prawo podmiotowe, prawa 
człowieka
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LAW AS AN ASPECT OF POLITICAL COMMUNITY: 
MICHEL VILLEY’S CONCEPT

S u m m a r y

The subject of the article is Michel Villey’s philosophy of law. According 
to him law is a relationship in which each party receives an appropriate por-
tion of goods (wealth, prestige etc.). The coindition of such a relationship is 
the existence of political community: its ethos serves as the criterion for just 
sharing and social ties among citizens induce them to observe law, which dif-
fers from the morality (understood as a set of prescriptions or prohibitions), 
ideology, economics etc. The method of its cognition is comprehensive obser-
vation of social life and recognition of cultural topoi of community. The Aristo-
telian idea of particular justice, the Roman jurisprudence of classical period 
and the philosophy of Saint Thomas of Aquinas were the examples of the 
proper conception of law. A different approach was its understanding as a set 
of rules: the expression of universal moral law (stoicism) or the expression of 
God’s will (judaism, Augustinian tradition). In modern era the goal of law is 
identified with the realisation of will or interests of individual or collectiva 
subjects, expressed in subjective rights. It separates law from ethos of political 
community. According to Villey, it makes impossible the rational discussion 
on law, which is reduced to sets of norms, accidental expression of the will of 
law-maker, or individual’s whims. The full expression of modern law’s con-
ception is the idea of human rights. 

Key words: philosophy of law, Michel Villey, subjective right, human rights

ЗАКОН КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА: 
КОНЦЕПЦИЯ МИШЕЛЯ ВИЛЛЕЯ

Р е з ю м е

В статье рассматривается филоссофия права Мишеля Виллея. По 
Виллею закон это отношения, в которых каждый получает должную ему 
часть активов (недвижимость, престиж и т.д.). Условием закона является 
существование политического общества, чья этика устанавливает 
критерии для распределения активов, и создает связь, через которую 
граждане готовы их использовать. Закон отличается от морали как набора 
запретов и наказов, идеологии, экономики и т.д. Путем к познанию закона 
есть наблюдение общественной жизни и утверждение признанной в ней 
общественной культуры. Выражением правильного способа понимания 
закона была идея справедливости Аристотеля в конкретном смысле, 
римская юриспруденция классического периода, а также философия 
Св. Фома Аквинского. С этим подходом конкурировало понимание 
закона как совокупности норм: выражение универсального морального 
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закона (стоицизм) или по воле Бога (иудаизм, традиция августинов).  
В наше время, как цель закона указывается реализация воли или интересов 
физических лиц или коллективных, выраженное в субьективных законах, 
закон отрывается от ethosu политического сообщества. Это делает 
невозможным рациональное применение закона, он уменьшается 
до собрания нормативов, исторически случайных выражений воли 
законодателей или прихоти отдельных лиц. Полным выражением 
современного понимания закона является идея прав человека.

Ключевые слова: филоссофия закона, Мишель Виллей, субъективное 
право, права человека
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w kontekście ekstradycji

Uwagi wstępne

Zasada podwójnej karalności czynu jest coraz częściej kwalifikowana 
jako zasada międzynarodowego prawa zwyczajowego1. Zasada podwój-
nej karalności stanowi jedną z konstrukcji wpisujących się w postępowa-
nie karne z elementem transgranicznym2. Jest jedną z podstawowych za-
sad, na których opiera się instytucja ekstradycji. Umożliwia współpracę 
ekstradycyjną pomiędzy państwami o różnych ustrojach i określa się ją 
jako „wspólny mianownik”, do którego, mimo różnic w penalizacji po-
szczególnych czynów i stopnia ich zwalczania, można sprowadzić prawo 
karne poszczególnych państw3. Zasada podwójnej karalności w trakcie 
postępowania karnego w sprawach ze stosunków międzynarodowych 
postrzegana jest jako prerogatywa państwa, które w ten sposób zachowu-

∗ Dr, Uniwersytet Rzeszowski; e-mail: lidhal@wp.pl
1 I. Brownlie, Principles of public international law, Oxford 1966, s. 269. Tak również: 

I.A. Shearer, Extradition in international law, Manchester 1971, s. 137-138; M. Płachta, The 
role of double criminality in international cooperation in criminal matters, [w:] N. Jareborg (red.), 
Double criminality. Studies in international criminal law, Uppsala 1989, s. 111; M.N. Shaw, 
Prawo międzynarodowe, Warszawa 2000, s. 369.

2 R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej karalności w III filarze UE, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2008, nr 9, s. 23.

3 Z. Knypl, Ekstradycja jako instytucja prawa międzynarodowego i wewnętrznego, Warsza-
wa 1975, s. 83.
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je prawo ograniczenia współpracy w obrocie międzynarodowym jedynie 
do tej sfery, którą samo poddaje działaniom represyjnym4.

Znaczenie zasady podwójnej karalności jako pierwszy badał w XIX w. 
niemiecki naukowiec H. Lammasch. Wówczas zasada ta nazywana była 
zasadą „obustronnej poczytalności”5. Status jednej z najważniejszych za-
sad prawa w prawie międzynarodowym, mających zastosowanie w przy-
padku rozstrzygania kwestii odpowiedzialności karnej za czyny dokona-
ne przez sprawcę za granicą, zasada podwójnej karalności czynu uzyskała 
na drugiej konferencji dotyczącej ujednolicania przepisów prawa karnego 
w Rzymie, w 1928 r. Następnie, w 1950 r., zasada ta została potwierdzona 
przez Instytut Prawa Międzynarodowego. W rezolucji X Międzynarodo-
wego Kongresu Prawa Karnego, który odbył się w 1969 r., podkreślono, że 
w przypadku ekstradycji stosuje się zasadę podwójnej karalności czynu. 
W tym samym dokumencie zamieszczono jednak propozycję, aby zasada 
ta była stosowana w możliwie najłagodniejszym wymiarze6. 

L. Gelberg zasadę podwójnej karalności nazywa zasadą identyczności 
i określa jako umożliwiającą ekstradycję w przypadku gdy czyn będący 
podstawą żądania ekstradycyjnego jest przestępstwem według ustawo-
dawstwa karnego obu państw7. Z. Knypl definiuje zasadę podwójnej ka-
ralności jako zagrożenie „sankcją karną zarówno przez prawo państwa 
wzywającego, jak i wezwanego”8. Zdaniem R. Kierzynki i T. Ostropolskie-
go, zasada podwójnej karalności oznacza, że państwo wezwane do współ-
pracy międzynarodowej w sprawach karnych może odmówić udziele-
nia pomocy prawnej innemu państwu, jeśli przedmiotem postępowania 
w państwie wzywającym jest czyn niestanowiący przestępstwa w pań-
stwie wezwanym9. H. Epp stwierdza, że państwo otrzymujące wniosek 
o wydanie osoby powinno uznać, że czyn, którego dotyczy wniosek 
o ekstradycję, jest ogólnie uznawany przez prawo krajowe za przestępny. 
Natomiast w państwie wnioskującym ten sam czyn powinien stanowić 

4 R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, s. 23.
5 A. Nevera, Przekazanie ścigania karnego – sposób realizacji karnej jurysdykcji państwa bądź 

odstąpienie od niej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 
2005, nr 2748, s. 157-161.

6 Tamże, s. 157-158.
7 L. Gelberg, Zarys prawa międzynarodowego, Warszawa 1979, s. 161.
8 Z. Knypl, Ekstradycja jako…, s. 83.
9 Tamże.
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konkretne przestępstwo, którego znamiona są opisane w ustawie karnej10. 
Analiza powyższych definicji prowadzi do wniosku, że zasada podwójnej 
karalności, chociaż w różny sposób, jest podobnie definiowana.

1. Istota zasady podwójnej karalności czynu

Zasada podwójnej karalności posiada dwa aspekty: prawnoproceso-
wy i prawnomaterialny. W aspekcie prawnomaterialnym znajduje ona 
wyraz w normach określających warunki wykonywania jurysdykcji przez 
dane państwo w odniesieniu do czynów popełnionych poza jego tery-
torium. W takich okolicznościach ustanawiane są zazwyczaj dodatkowe 
obostrzenia odnoszące się do kompetencji danego państwa. Jedną z prze-
słanek, która może warunkować możliwość stosowania własnej ustawy 
karnej jest uznanie danego czynu za przestępstwo także w miejscu jego 
popełnienia. W tym aspekcie zasada podwójnej karalności pełni więc 
funkcję gwarancyjną poprzez przyjęcie prymatu zasady zwierzchnictwa 
personalnego nad zasadą terytorialności. Gwarancja ta znajduje podstawy 
w założeniu, że jednostka podlega przede wszystkim prawodawstwu ma-
cierzystego państwa, które nie jest zobligowane do podejmowania działań 
pociągających za sobą niekorzystne konsekwencje dla własnych obywate-
li, w sytuacji gdy porządek prawny państwa tego rodzaju konsekwencji 
i w tych okolicznościach nie przewiduje11.

Uzasadnienia istnienia zasady podwójnej karalności poszukiwano 
pierwotnie w potrzebie zapewnienia wzajemności w prawie ekstradycyj-
nym12. Zasada wzajemności w aspekcie zasady podwójnej karalności jest 
pojmowana w sensie ogólnym, jako zastrzeżenie pozwalające na odmo-
wę stosowania określonej instytucji lub środka prawnego, ze względu na 
brak stosowania tej instytucji lub środka przez inne państwo, występu-
jące z określonym żądaniem13. Kiedy podstawa ta upadła, uznano, że ra-

10 H. Epp, Der Grundsatz der identen Norm und die beiderseitige Strafbarkeit, „Österre-
ichische-Juristenzeitung” 1981, s. 200. 

11 Z. Knypl, Ekstradycja jako…, s. 83.
12 A. Górski, A. Sakowicz, Bariery prawne integracji europejskiej w sprawach karnych, War-

szawa 2005, s. 22.
13 P. Wiliński, Opinia prawna o dopuszczalności ograniczenia wykonania ENA ze względu 

na zasadę wzajemności, zasadę podwójnej karalności, zasadę terytorialności oraz ochronę praw pod-
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cją bytu dla istnienia tej zasady jest „pogląd państwa wezwanego, że jego 
własna koncepcja wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych powin-
na mieć przewagę nad koncepcją panującą w państwie wzywającym”14.

Uzasadnienie to jest przeciwstawne interpretacji zasady w prawie kar-
nym materialnym, ponieważ, o ile w prawie ekstradycyjnym warunek po-
dwójnej przestępności polega na daniu prymatu własnemu prawu, o tyle 
w prawie materialnym własne zasady wymiaru sprawiedliwości stosowa-
ne są po uwzględnieniu prawa obcego15. 

Istota zasady podwójnej karalności czynu nie jest jednak jednolicie po-
strzegana przez przedstawicieli doktryny16. Z. Knypl uważa, że podwójna 
karalność wynika z prawno-międzynarodowej zasady równości państw. 
Żadne z nich nie jest zobowiązane do ekstradycji za taki czyn, z powodu 
którego samo nie mogłoby żądać wydania17. Jednak większość przedsta-
wicieli doktryny międzynarodowego prawa karnego, neguje tego rodzaju 
uzasadnienie, podkreślając, że wiąże się ono z zasadą nullum crimen, nul-
la poena sine lege. M. Płachta powołuje się przy tym na brak obowiązku 
współpracy z innym państwem w stosunku do czynu, który nie ma cech 
bezprawności z punktu widzenia prawa karnego18.

Zdaniem A. Górskiego i A. Sakowicza, z klasycznych zasad prawa mię-
dzynarodowego wynika, że żadne państwo nie ma obowiązku współpra-
cować z innym odnośnie do czynu, który nie jest przestępstwem. Autorzy 
podkreślają jednak, że jest to uprawnienie państw, nie zaś prawo czło-
wieka czy też dodatkowe konstytucyjne prawo obywatelskie, a warunek 
podwójnej przestępności czynu, jeżeli jest postrzegany w literaturze w ka-
tegoriach podmiotowych, to wyłącznie jako rodzaj „prawno-międzynaro-
dowego przedłużenia” zasady nullum crimen sine lege19. P.O. Tranksman 
twierdzi, że zasada nullum crimen sine lege zobowiązuje państwo, w któ-

stawowych, [w:] Nowelizacja art. 55 Konstytucji RP przez Sejm V kadencji, Biuro Analiz Sejmo-
wych, Warszawa 2006, s. 43. 

14 L. Gardocki, Podwójna przestępność czynu w prawie ekstradycyjnym, [w:] Problemy nauk 
penalnych. Prace ofiarowane Profesor Oktawii Górniok”, Katowice 1996, s. 69.

15 Ch. Wyngaert, Double criminality as a requirement to jurisdiction, [w:] N. Jareborg 
(red.), Double criminality…, s. 50. 

16 Szerzej na ten temat M. Płachta, The role…, s. 84-134; S.A. Williams, The double crimi-
nality rule revisited, „Israel Law Review” 1993, nr 27, s. 293-309.  

17 Z. Knypl, Ekstradycja jako…, s. 84.
18 M. Płachta, The role…, s. 107, 128.
19 A. Górski, A. Sakowicz, Europejski nakaz aresztowania wymusił zmiany w konstytucji, 

„Rzeczpospolita” z 26 października 2006 r., s. C4.
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rym określony czyn nie stanowi przestępstwa, aby powstrzymało się od 
wszelkich działań pomagających w skazaniu sprawcy takiego czynu20.

Instytut Prawa Międzynarodowego, na sesji w Oksfordzie w 1980 r., 
wyraził pogląd, że: „Z reguły winno się wymagać, aby czyny, do których 
stosuje się ekstradycja, były karane przez ustawodawstwa obu krajów, 
z wyjątkiem przypadków, gdy z powodu szczególnych instytucji lub po-
łożenia kraju schronienia przestępcy okoliczności faktyczne czynu nie 
mogły być powtórzone”21.

Znacznie bardziej restryktywne stanowisko, odnoszące się do obo-
wiązku realizacji zasady podwójnej karalności, zajął Sąd Najwyższy Sta-
nów Zjednoczonych, który w 1932 r. stwierdził, że: „Istnieje powszechna 
zasada prawa międzynarodowego, według której przestępstwo, za które 
ekstradycja ma być przyznana, musi być przestępstwem zarówno w kraju 
żądającym, jak i w miejscu, gdzie zbieg został odnaleziony (…)”22.

Zasada podwójnej karalności przestępstwa jest powszechnie przyję-
tą przesłanką ekstradycji, która wymaga, by czyn stanowiący podstawę 
wniosku o ekstradycję był uznany za przestępstwo zarówno w ustawo-
dawstwie państwa występującego z wnioskiem o wydanie, jak i w usta-
wodawstwie państwa, do którego wystąpiono z takim wnioskiem. Nie-
mal wszystkie umowy ekstradycyjne, oraz większość ustawodawstw 
wewnętrznych, mimo pewnych dających się zaobserwować różnic w jej 
ujęciu, sankcjonuje obowiązek realizacji zasady, który wymaga, by czyn 
stanowiący podstawę wydania był zagrożony sankcją karną zarówno 
przez prawo państwa wzywającego, jak i wezwanego. Włączenie obo-
wiązku realizacji zasady podwójnej karalności do umów ekstradycyjnych 
zostało także przewidziane w treści Modelowego Traktatu Ekstradycyj-
nego z 1990 r.23 

Państwa często przyjmują zasadę podwójnej karalności przestępstwa. 
Pomimo tego, czasami dochodzi do jej naruszenia. Przykładem może być 
sprawa Factor przeciwko Laubenheimer24. O ekstradycję Factora, obywatela 
Stanów Zjednoczonych, wystąpiła Wielka Brytania, opierając swój wnio-
sek na oskarżeniu o przestępstwo nabycia towarów pochodzących z kra-

20 L. Gardocki, Podwójna przestępność…, s. 70. 
21 Za: B. Wierzbicki, O azylach i ekstradycji przestępców, Warszawa 1982, s. 106.
22 Tamże.
23 Zob. art. 2 ust. 2 Modelowego Traktatu, UN. Doc. A/ RES/45/116 (1990), Annex.
24 Factor v. Laubenheimer 4. 12. 1933, 290 United States Reports (U. S.) 276.
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dzieży. Mimo że prawo stanu Illinois nie przewidywało karania za tego 
rodzaju przestępstwo, został on ekstradowany25. 

W odniesieniu do państwa wzywającego wymaganie realizacji zasa-
dy podwójnej karalności jest logiczną konsekwencją celu ekstradycji i nie 
wymaga uzasadnienia. Natomiast w przypadku państwa wezwanego ko-
nieczność realizacji analizowanej zasady jest uzasadniana tezą opartą na 
założeniu, że aresztowanie osoby w związku z postępowaniem ekstrady-
cyjnym za czyn, który według prawa tego państwa nie jest przestępstwem, 
byłoby sprzeczne z zasadą nulla poena sine lege26. Wyjątki mogą wystąpić 
jednak w przypadku szczególnego położenia geograficznego państwa. 
Jako przykład mogą służyć przestępstwa związane z żeglugą morską, 
w sytuacji gdy w skład terytorium państwa wezwanego nie wchodzi ob-
szar morski. W takim przypadku, jak zauważa B. Wierzbicki, możliwość 
ekstradycji opiera się na założeniu, że brak stosownego przepisu karnego 
w państwie wezwanym, podyktowany faktem, że nie jest on potrzebny 
w praktyce, nie oznacza, że dany czyn, zdaniem państwa wezwanego, nie 
powinien być karany27.

Podobne stanowisko prezentuje A. Nevera, który uważa, że obowią-
zek poszanowania zasady podwójnej karalności czynu powinien być wy-
łączony w przypadkach, gdy podstawą różnorodności ustaw karnych 
dwóch państw jest ich niejednakowe położenie geograficzne28.

Słuszność powyższej tezy potwierdza także N. Kunter, podając jako 
przykład czyn polegający na uszkodzeniu tam morskich, który może być 
popełniony tylko na terytoriach państw o specyficznym położeniu geogra-
ficznym. Jego zdaniem, tego rodzaju położenie geograficzne jest jedynym 
obiektywnym kryterium dającym możliwość zaniechania stosowania wy-
mogu obustronnej karalności czynu, przy rozstrzyganiu o dopuszczalno-
ści ekstradycji29.

Ponadto konieczność realizacji zasady podwójnej karalności czynu 
argumentowana jest zasadą wzajemności, która byłaby naruszona w sy-
tuacji, w której państwo występowałoby z wnioskiem o ekstradycję z po-

25 Zob. J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1995, s. 279.
26 I.A. Shearer, Extradition in..., s. 138. Podobnie: B. Wierzbicki, Zagadnienia współpracy 

państw w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, Białystok 1986, s. 23.
27 B. Wierzbicki, O azylach…, s. 108-109.
28 A. Nevera, Przekazanie ścigania…, s. 158.
29 N. Kunter, The European validity of criminal judgments in respect of contingent effect II 

Aspect of the international validity of criminal judgments, Strasburg 1968, s. 151.
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wodu czynu, który nie jest przestępstwem według prawa państwa wezwa-
nego, a państwo wezwane wyraziłoby zgodę na ekstradycję, ponieważ 
w odwrotnej sytuacji państwo wezwane nie miałoby podstaw prawnych 
do wystąpienia z tego rodzaju wnioskiem30.

W praktyce nie wymaga się, by przestępstwo, w związku z którym 
wnioskuje się o ekstradycję, było określane tą samą nazwą zarówno 
w ustawodawstwie państwa wezwanego, jak i wzywającego. Wystarcza-
jące jest, by dany stan faktyczny stanowił także przestępstwo w państwie 
wezwanym31. Warunek dwustronnej karalności zostanie więc spełniony, 
jeśli dany czyn znajdzie chociażby ogólne odbicie w prawie karnym pań-
stwa wezwanego32. 

Celowość istnienia zasady podwójnej karalności z uwagi na trudno-
ści, jakimi skutkuje w obrocie ekstradycyjnym, podważa S. Glaser. Teza 
ta wydaje się przystawać do współczesności, biorąc pod uwagę różnice 
zachodzące między poszczególnymi systemami prawnymi, dotyczące 
penalizacji takich czynów, jak na przykład aborcja, posiadanie i handel 
narkotykami czy eutanazja33. Według J. Piskorskiego utrzymywanie wa-
runku podwójnej karalności nie jest wymogiem prawa międzynarodowe-
go. Uważa, że warunek ten funkcjonuje obecnie na rozdrożu pomiędzy 
efektywnością ścigania przestępstw o wymiarze międzynarodowym a ra-
cjonalnością funkcji gwarancyjnych prawa karnego i może być przyczyną 
licznych trudności zakłócających przebieg procesu karnego. Postuluje jego 
eliminację, która umożliwiłaby skuteczniejsze eliminowanie przestępczo-
ści międzynarodowej i znacząco ułatwiłaby postępowanie karne34.

Zdaniem P. Hofmańskiego, wobec uporczywego trwania (czy zbyt po-
wolnego demontowania) zasady podwójnej przestępności czynu, różnice 
odnoszące się do zakresu kryminalizacji poszczególnych czynów skutku-
ją niemożliwymi do przezwyciężenia trudnościami w zakresie zwalcza-

30 H. Gruetzner, Auslieferung, [w:] Wörterbuch des Völkerrechts, t. I, Berlin 1960, s. 124.
31 I.A. Shearer, Extradition in..., s. 138. Podobnie: G.H. Hackworth, Diges of internatio-

nal law, t. IV, Washington 1942, s. 42; J.N. Saxena, India – The Extradition Act, 1962, „Inter-
national and Comparative Law Quarterly” 1964, nr 13, s. 121; B. Wierzbicki, Zagadnienia 
współpracy…, s. 23.

32 Z. Knypl, Ekstradycja jako…, s. 85.
33 Zob. S. Glaser, Nowe kierunki w międzynarodowym prawie karnym a ekstradycja, „Pale-

stra” 1930, nr 5, s. 300. 
34 J. Piskorski, Tak zwany warunek podwójnej przestępności w polskim prawie karnym mate-

rialnym, [w:] I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, 
Warszawa 2005, s. 260, 266.
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nia przestępczości w skali międzynarodowej35. Jak twierdzi N. Kunter, 
w przypadku gdy aspołeczne zachowanie sprawcy nie budzi wątpliwości, 
fakt skazania takiej osoby powinien być uwzględniony nawet wówczas, 
gdy popełniony czyn przestępny nie spełnia warunku obustronnej karal-
ności czynu36.

2. Sposoby ujmowania zasady podwójnej karalności czynu 

Dwustronna przestępność czynu może być rozumiana szerzej lub wę-
ziej, czyli może oznaczać podwójną karalność in abstracto lub in concreto37. 
Podwójna karalność czynu in abstracto występuje, gdy czyn wyczerpuje 
znamiona określonego typu przestępstwa, bez uwzględniania okoliczno-
ści wyłączających odpowiedzialność karną sprawcy, czyli wystarczające 
jest stwierdzenie, że w ustawodawstwach karnych obu państw czyn jest 
uważany za przestępstwo. 

Dla stwierdzenia podwójnej karalności in concreto trzeba ustalić, że we-
dług obu ustawodawstw karnych dany sprawca mógłby być za konkretny 
czyn rzeczywiście ukarany. Nie można jej z kolei uznać w przypadku, gdy 
w grę wchodzi okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną, winę 
sprawcy bądź okoliczność wyłączająca jego ukaranie (np. przedawnie-
nie). Zasada podwójnej karalności w ujęciu in concreto wymaga więc ba-
dania wszystkich podstawowych i dodatkowych cech, jakimi charaktery-
zują się poszczególne znamiona czynu. W przypadku wykrycia chociażby 
najmniejszej niezgodności uważa się, że wymóg obustronnej karalności 
nie został dochowany38. 

A. Nevera neguje przyjęcie zasady podwójnej karalności w ujęciu in 
concreto, z powodu braku idealnego podobieństwa znamion czynu. Jego 
zdaniem uznanie i stosowanie takiego kształtu analizowanej zasady 
w większości przypadków uniemożliwiałoby pociągnięcie do odpowie-
dzialności karnej osoby w państwie, którego jest ona obywatelem, za czy-
ny przestępne popełnione za granicą. Jako przykład przytacza sytuację, 

35 P. Hofmański, Przyszłość ścigania karnego w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2006, nr 12, s. 9. 

36 N. Kunter, The European…, s. 151. 
37 B. Wierzbicki, Zagadnienia współpracy…, s. 72.
38 A. Nevera, Przekazanie ścigania…, s. 159.
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gdy obywatel Litwy za granicą zajmował się przemytem i, chcąc uniknąć 
odpowiedzialności za swoje czyny, powrócił na Litwę. Najprawdopodob-
niej zasada podwójnej karalności w ujęciu in concreto nie tylko uniemożli-
wiłaby Litwie wyrażenie zgody na jego ekstradycję do państwa, na tery-
torium którego zostało popełnione przestępstwo, ale także skutkowałaby 
niemożnością ukarania tej osoby na terytorium Litwy. Do powyższego 
wniosku doprowadziła A. Nevera analiza art. 199 kodeksu karnego Litwy, 
który przewiduje odpowiedzialność karną jedynie za nielegalny przewóz 
przez granicę państwową Litwy towarów, środków pieniężnych i innych 
rzeczy, które podlegają obowiązkowej kontroli celnej. Przytacza także  
art. 150-152 kodeksu karnego Białorusi przewidujące odpowiedzialność 
za wyłudzenie kredytu lub subwencji, podkreślając, że na Litwie tego 
rodzaju czyny kwalifikowane są jako oszustwo. Analizuje także kwe-
stię znamion czynu wymuszania wartości majątkowych, który to czyn, 
na przykład w Belgii, w odróżnieniu od Litwy, nie posiada samodziel-
nego znamienia czynu przestępnego, tylko jest kwalifikowany jako kra-
dzież z użyciem siły. Celem uniknięcia powyższych problemów zasada 
obustronnej karalności czynu powinna więc, jak uważa A. Nevera, obo-
wiązywać w ujęciu in abstracto. Jednocześnie twierdzi on, że w przypadku 
rozstrzygania kwestii o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej osoby 
za czyn, który jest objęty wnioskiem ekstradycyjnym, zgodność dodatko-
wych elementów znamion czynu powinna być absolutna39.

Jako przykład realizacji zasady podwójnej karalności w ujęciu in abs-
tracto można przytoczyć sprawę Lavrenca Louisa Levy’ego40, o które-
go ekstradycję wystąpiły do Hongkongu Stany Zjednoczone. Składając 
apelację do postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 
w oczekiwaniu na wydanie, Levy podniósł argument, że przestępstwa 
objęte wnioskiem ekstradycyjnym nie realizują zasady podwójnej karal-
ności, a w konsekwencji tymczasowe aresztowanie jest nieuzasadnione. 
Oddalając apelację, dnia 25 marca 1987 r., Sąd Apelacyjny w Hongkongu 
stwierdził, że nie było konieczne rozstrzyganie, czy przestępstwo, którego 
dotyczył wniosek o ekstradycję, w świetle prawa wewnętrznego państwa 
proszącego jest identyczne z przestępstwem w świetle prawa wewnętrz-
nego Hongkongu, ponieważ zachowanie apelującego, gdyby miało miej-

39 Tamże, s. 160-161.
40 Lavrence Louis Levy v. United States America, http://www.justice.gov/sites/default/files/

osg/briefs/1990/01/01/sg900526.txt [dostęp: 10.06.2014 r.].
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sce w Hongkongu, stanowiłoby, w świetle jego prawa, przestępstwo41. 
Obecnie prawo ekstradycyjne najczęściej wymaga spełnienia przesłanki 
podwójnej karalności in concreto, rzadziej wymaga spełnienia przesłanki 
podwójnej karalności in abstracto42.

3. Zasada podwójnej karalności czynu w umowach regulujących  
 obrót ekstradycyjny

Obowiązek spełnienia zasady podwójnej karalności czynu in concre-
to przewidują postanowienia Europejskiej Konwencji o ekstradycji z dnia 
13 grudnia 1957 r.43 i wszystkich dwustronnych umów ekstradycyjnych, 
którymi związana jest Polska44. Na mocy art. 2 Europejskiej Konwencji 
o ekstradycji podstawę ekstradycji stanowią przestępstwa zagrożone, we-
dług prawa państwa wzywającego i państwa wezwanego, karą pozbawie-
nia wolności o maksymalnym wymiarze, co najmniej jednego roku lub 
karą surowszą albo czyny sprawców, wobec których można orzec środek 
zabezpieczający w takim samym wymiarze45. Warunkiem wydania oso-
by, której dotyczy wniosek jest więc podwójna karalność czynu objętego 
wnioskiem, „według prawa Strony wzywającej i Strony wezwanej”, oczy-
wiście gdy czyn należy do grupy przestępstw ekstradycyjnych, w tym 
wypadku osiągającym więc określony poziom ustawowego zagrożenia, 
przewidzianego w obydwu systemach prawnych46.

41 Za: B. Wierzbicki, M. Zdanowicz, Azyl, ekstradycja przestępców oraz substytuty ekstra-
dycji, [w:] B. Wierzbicki, M. Zdanowicz, Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, Biały-
stok 1995, s. 215.

42 L. Gardocki, Zarys prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 1985, s. 168-170.
43 Zob. art. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 Konwencji, Dz. U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307; P. Durys, 

F. Jasiński, Walka z terroryzmem międzynarodowym. Wybór dokumentów, Bielsko-Biała 2001, 
s. 91-95.

44 Zob. np. art. 31 Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową i Arabską Repub-
liką Syryjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 16 lutego 1985 r. 
(Dz. U. z 1986 r. Nr 37, poz. 181); art. 30 Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową 
a Republiką Iraku o pomocy prawnej i sądowej w sprawach cywilnych i karnych z dnia  
29 października 1988 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 70, poz. 418) czy art. 1 Umowy między Rzecz-
pospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji z dnia 17 lutego 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 156, poz. 1304).

45 Zob. art. 2 Konwencji; P. Durys, F. Jasiński, Walka z terroryzmem..., s. 91.
46 Tamże.
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Zasada podwójnej karalności czynu in concreto znalazła także zastoso-
wanie w Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 
z dnia 20 kwietnia 1959 r., która przewiduje możliwość uzależnienia wy-
konywania wniosków dotyczących przeszukania lub zajęcia przedmio-
tów m.in. od spełnienia warunku, że przestępstwo objęte wnioskiem jest 
karalne zarówno na mocy prawa państwa wzywającego, jak i wezwane-
go47. Zasada podwójnej karalności czynu in concreto, przewidziana w tej 
Konwencji, uległa modyfikacji w Protokole dodatkowym do Europejskiej 
Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 
1959 r., podpisanym 17 marca 1978 r., dotyczącym przestępstw skarbo-
wych48. Na mocy Protokołu warunek podwójnej karalności, w odniesieniu 
do przestępstw skarbowych, uważa się za spełniony, jeżeli przestępstwo 
jest karalne według prawa państwa wzywającego i odpowiada przestęp-
stwu o tym samym charakterze, w prawie państwa wezwanego. Ponadto 
nie można odmówić wykonania wniosku tylko na tej podstawie, że prawo 
państwa wezwanego nie przewiduje takiego samego rodzaju opłaty lub 
podatku, czy nie reguluje w ten sam sposób opłat, podatków, ceł i obrotu 
dewizowego jak prawo państwa wzywającego49. Powołany przepis ograni-
cza więc możliwość stosowania zasady podwójnej karalności w sprawach 
karnoskarbowych, poprzez wprowadzenie, w miejsce obowiązku badania 
wyłącznie karalności przestępstwa przez obydwa ustawodawstwa karne, 
badania karalności i „odpowiedniości” tego przestępstwa. Zmienia to 
ujęcie zasady podwójnej karalności z in concreto na in abstracto, ponieważ 
przestępstwo zagrożone karą przez prawo państwa wzywającego, może 
odpowiadać przestępstwu przewidzianemu przez prawo państwa we-
zwanego nawet wówczas, gdy sprawca tego przestępstwa in concreto nie 
podlegałby w tym państwie odpowiedzialności karnej50. 

Jednym z przykładów odmowy wydania ze względu na niespełnienie 
przesłanki podwójnej karalności w ujęciu in concreto jest polski wniosek 
ekstradycyjny z 1998 r., skierowany do Izraela o wydanie przebywające-
go tam Salomona Morela, byłego komendanta obozu pracy (w 1945 r.) 
w Świętochłowicach, podejrzanego o przyczynienie się do śmierci oko-
ło 1500 osób. Władze Izraela odmówiły wydania argumentując, że prze-

47 Zob. art. 5 Konwencji (Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854).
48 Dz. U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854. 
49 Art. 2 Protokołu.
50 R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, s. 24.
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stępstwa, których dopuścił się S. Morel, nie są zbrodniami ludobójstwa 
i w myśl izraelskiego prawa uległy przedawnieniu51.

Doktryna wyróżnia także podwójną przestępność in genere, oznacza-
jącą karalność czynu podobnego rodzaju w obu zainteresowanych pań-
stwach, których znamiona nie pokrywają się (chodzi głównie o przestęp-
stwa celne, skarbowe)52. Niestety różnice w dziedzinie prawa karnego 
pomiędzy państwami znacznie utrudniają międzynarodową współpracę 
w zakresie zwalczania przestępczości53. Wykluczają one ekstradycję na-
wet wtedy, gdy zasadzie podwójnej karalności nadaje się liberalną wy-
kładnię, opartą na okolicznościach faktycznych czynu54. 

Przykładem może być przypadek doradcy prezydenta Jelcyna, Sier-
gieja Stankiewicza. Ciążył na nim zarzut przyjęcia 10 tys. dolarów łapów-
ki, nie został on jednak wydany rosyjskiemu wymiarowi sprawiedliwości, 
na skutek niedopuszczalności ekstradycji stwierdzonej przez Sąd Woje-
wódzki, a następnie Apelacyjny w Warszawie. Sąd Wojewódzki uznał, 
że nie zachodzi podwójna karalność czynu, ponieważ według prawa pol-
skiego można ścigać za łapownictwo tylko osobę pełniącą funkcję pub-
liczną w Polsce (niestety w pewnych sferach działalności państwo chroni 
wyłącznie własne interesy i dlatego łapówkarstwo godzące w interesy 
Rosji nie jest przestępstwem w Polsce, ale byłoby nim gdyby identyczne 
zachowanie godziło w interesy Polski)55.

Zasada podwójnej karalności została poddana ewolucji w ramach pra-
wa Unii Europejskiej. Jednak mimo znacznego ułatwienia obrotu praw-
nego w ramach współpracy sądowej między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej, zasada podwójnej karalności nie została w tym ob-
szarze wyeliminowana, stanowiąc jedną z przesłanek odmowy uznania 
i wykonania orzeczenia wydanego przez organ sądowy innego państwa 

51 Szerzej na ten temat: J. Kluzik-Rostkowska, D. Rostkowski, Ofiara wojny, „Wprost” 
z 21 lutego 1999 r., s. 40-41.

52 Podwójną karalność czynu in genere za wystarczającą uznaje F. Rafałowski, Ekstra-
dycja a przejęcie ścigania, „Problemy Praworządności” 1973, nr 10, s. 20.

53 Szerzej na ten temat: S. Gleβ, Auslieferungrecht der Schengen – Vertragsstaaten – neue 
Entwiclungen – Projektbericht, Freiburg 2003, s. 6; R.A. Martin, Dual criminality in organized 
crime cases, „Revue Internationale de Droit Penal” 1991, nr 62, s. 174-182; I.O. Hafen, Inter-
national extradition: issues arising. Under the dual criminality requirement, „Brigham Young 
University Law Review” 1992, s. 191-225.   

54 Szerzej na ten temat: M.E. Tiger, The Extradition requirement of double criminality in 
complex cases: illustrating the rationale of extradition, „Revue Internationale de Droit Penal” 
1991, nr 62, s. 163-174. 

55 J.O., Stankiewicz pozostaje, „Rzeczpospolita” z 26 marca 1998 r., s. 1.
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członkowskiego. Zakres zasady różni się jednak znacząco od uprzed-
nio przyjmowanego w klasycznych instrumentach współpracy sądowej 
w sprawach karnych56.  

Konwencja o ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej z dnia 27 września 1996 r.57 łamie impas spowodowany częsty-
mi odmowami wydania na skutek okoliczności, że opis czynu zawarty we 
wniosku ekstradycyjnym nie odpowiada dokładnie ustawowym znamio-
nom czynu zawartym w przepisie typizującym dane przestępstwo w usta-
wodawstwie państwa wezwanego. Przepis Konwencji ustanawia wyjątek 
od zasady podwójnej karalności, uzależniając wydanie od łącznego speł-
nienia dwóch warunków. Zgodnie z art. 3 Konwencji: „Jeżeli kwalifikacja 
prawna czynu stanowiącego podstawę wniosku o wydanie jest według 
ustawodawstwa wzywającego Państwa Członkowskiego określona jako  
zmowa lub związek w celu popełnienia przestępstwa i jest zagrożona karą 
pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym o maksymalnym 
wymiarze co najmniej dwunastu miesięcy, wydania nie można odmówić 
na tej podstawie, że prawo wezwanego Państwa Członkowskiego nie 
przewiduje, aby te same czyny stanowiły przestępstwo, jeżeli zmowa lub 
związek mają na celu popełnienie:

a) jednego lub kilku przestępstw określonych w art. 1 i 2 Europejskiej 
Konwencji o zwalczaniu terroryzmu z 1977 r., lub

b) wszelkich innych przestępstw, zagrożonych karą pozbawienia 
wolności lub środkiem zabezpieczającym o maksymalnym wy-
miarze, co najmniej dwunastu miesięcy, związanych z handlem 
narkotykami i innymi formami przestępczości zorganizowanej lub 
innych czynów z użyciem przemocy przeciwko życiu, integralno-
ści fizycznej lub wolności osoby lub stwarzających zbiorowe zagro-
żenie osób”58.

W celu określenia, czy zmowa lub związek przestępczy służą popeł-
nieniu któregokolwiek z powyższych przestępstw, państwo wezwane 
bierze pod uwagę informacje zamieszczone w nakazie aresztowania lub 
dokumencie mającym taką samą moc prawną lub też w orzeczeniu skazu-
jącym osobę, o której ekstradycję wystąpiono59.

56 R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, s. 24-25.
57 Dz. Urz. WE 1996, nr C 313, s. 96-105; E. Zielińska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich 

a prawo polskie, t. III, Dokumenty karne, Warszawa 2000, s. 56-80.
58 Zob. tekst Konwencji, Dz. Urz. WE 1996, nr C 313, s. 97.
59 Zob. art. 3 ust. 2 Konwencji.
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Przestępstwami określonymi w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji 
o zwalczaniu terroryzmu, do których odwołuje się Konwencja o ekstrady-
cji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej z 1996 r., są:

a. przestępstwa, których dotyczy Konwencja o zwalczaniu bezpraw-
nego zawładnięcia statkami powietrznymi z 16 grudnia 1970 r.;

b. przestępstwa, których dotyczy Konwencja o zwalczaniu bezpraw-
nych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa 
cywilnego z  dnia 23 września 1971 r.;

c. poważne przestępstwa, polegające na zamachu na życie, integral-
ność fizyczną lub wolność osób korzystających z ochrony między-
narodowej, w tym przedstawicieli dyplomatycznych;

d. przestępstwa polegające na uprowadzeniu, wzięciu zakładników 
albo na poważnym, bezprawnym zatrzymaniu;

e. przestępstwa polegające na użyciu bomby, granatu, rakiety, auto-
matycznej broni palnej albo bomby w formie listu lub paczki, jeżeli 
ich użycie zagraża osobom;

f. inne poważne przestępstwa przeciwko życiu, integralności fizycz-
nej lub wolności osoby, polegające na użyciu innych aktów prze-
mocy;

g. inne poważne przestępstwa przeciwko mieniu, jeżeli czyn sprowa-
dził niebezpieczeństwo publiczne dla ludzi;

h. usiłowanie popełnienia któregokolwiek z wymienionych prze-
stępstw albo współudział lub pomoc osobie, która popełnia takie 
przestępstwo60.

Konwencja o ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Eu-
ropejskiej z 1996 r. nie operuje pojęciami „związku przestępczego” lub 
„zmowy przestępczej”, ale opisuje te karalne zachowania w następujący 
sposób:

a) czyn musi polegać na przyczynianiu się do popełnienia przez gru-
pę osób, działających ze wspólnym zamiarem, jednego lub więcej 
przestępstw;

b) nie chodzi tutaj o popełnienie jakiegokolwiek przestępstwa, lecz je-
dynie o grupę poważnych naruszeń prawa, w stosunku do których 
twórcy Konwencji zdecydowali się odejść od zasady podwójnej ka-
ralności, a których rodzaje zostały wymienione wyżej;

60 Art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu z dnia 27 stycznia  
1977 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 117, poz. 557-558); P. Durys, F. Jasiński, Walka z terroryzmem..., 
s. 112-113.
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c) przyczynianie się może mieć różny charakter i może przybrać róż-
ne formy; nie musi ono polegać na współdziałaniu danej osoby 
w faktycznym popełnieniu przestępstwa, ani też osoba ta nie musi 
być formalnym „członkiem” zorganizowanej grupy; przyczynianie 
nie musi mieć charakteru stałego (osoba może się przyczyniać oka-
zjonalnie); przyczynianie się może polegać na udzielaniu właści-
wym sprawcom pomocy przed bądź po popełnieniu przestępstwa;

d) od strony podmiotowej Konwencja wymaga, aby przyczyniają-
cy się działał z zamiarem oraz by był świadomy celu i ogólnego 
charakteru działalności grupy, albo jej konkretnych zamierzeń, 
polegających na popełnieniu określonego przestępstwa czy prze-
stępstw61.

Definicję grupy przestępczej oraz zobowiązanie państw członkow-
skich Unii Europejskiej do podejmowania ścisłej współpracy w zakresie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej zawiera Wspólne Działanie 
Rady Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 1998 r.62 Grupę przestępczą 
zdefiniowano jako zespół minimum dwóch osób, działających ze wspól-
nym zamiarem popełnienia przestępstwa lub zbrodni zagrożonych karą, 
co najmniej 4 lat pozbawienia wolności63.

Ponadto w art. 2 ust. 2 Konwencja o ekstradycji między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej z 1996 r. stanowi, że: „Nie można od-
mówić wydania na tej podstawie, że prawo wezwanego Państwa Człon-
kowskiego nie przewiduje tego samego rodzaju środka zabezpieczającego 
jak prawo wzywającego Państwa Członkowskiego”. Konwencja eliminuje 
więc obowiązek realizacji zasady podwójnej karalności czynu pod warun-
kiem, że dane przestępstwo jest jednocześnie przestępstwem ekstradycyj-
nym, czyli przestępstwem zagrożonym prawem państwa wzywającego 
karą pozbawienia wolności na okres co najmniej 12 miesięcy lub środ-
kiem zabezpieczającym w takim samym wymiarze, a zmowa przestęp-
cza lub związek przestępczy mają na celu popełnienie jednego lub kilku 
przestępstw wymienionych w art. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o zwal-
czaniu terroryzmu z dnia 27 stycznia 1977 r. bądź przestępstw w dzie-
dzinie handlu narkotykami i innych form zorganizowanej przestępczości 
lub dopuszczenie się aktów przemocy wymierzonych przeciwko życiu, 

61 Zob. art. 3 Konwencji, Dz. Urz. WE 1996, nr C 313, s. 97. Zob. także M. Płachta, 
Konwencja Unii Europejskiej z 1996 roku o ekstradycji, „Studia Europejskie” 1999, nr 1, s. 83-84.

62 Dz. Urz. WE 1998, nr L 351, s. 1.
63 Art. 1 ust. 1 Wspólnego Działania.
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integralności fizycznej albo wolności człowieka bądź stwarzające zbioro-
we zagrożenie dla ludzi64.

Z uwagi na rewolucyjne wręcz ujęcie zasady podwójnej karalności, 
które mogłoby skutkować oporem ze strony państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konwencja o ekstradycji między państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej z 1996 r. wprowadza możliwość złożenia zastrzeżenia. 
W przypadku złożenia takiego zastrzeżenia Konwencja przewiduje za-
stosowanie zasady aut dedere aut punire, polegającej na nałożeniu na pań-
stwa obowiązku penalizacji określonych czynów w taki sposób, by można 
było je uznać za ekstradycyjne. Co więcej, obowiązek wynikający z art. 3  
ust. 4 Konwencji dotyczy nie tylko obligatoryjnej kryminalizacji określo-
nych przestępstw, ale także wprowadzenia odpowiedniego zagrożenia 
karą, tak by dolny próg tego zagrożenia spełniał warunek przewidzia-
ny w art. 2 Konwencji, dla kategorii przestępstw ekstradycyjnych, czyli  
12 miesięcy kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego65.

Kolejnym krokiem w kierunku uczynienia ekstradycji elastycznym 
i wysoce skutecznym środkiem walki z przestępczością jest odejście od 
restrykcyjnego ujęcia zasady podwójnej karalności w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania oraz procedur przekazywania między Państwami Człon-
kowskimi66. Twórcy tej decyzji zdecydowali się na rezygnację z weryfika-
cji podwójnej karalności, w stosunku do enumeratywnie wymienionych 
czynów pod warunkiem, że są one zagrożone w państwie członkowskim 
wydającym nakaz karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpiecza-
jącym o wymiarze co najmniej 3 lat67.

Powyższa regulacja znosi wymóg podwójnej karalności, ale dopiero 
przy kumulatywnym spełnieniu obu przesłanek, czyli zakwalifikowania 
przestępstw do jednej z kategorii wymienionych w decyzji czynów i wy-
stąpieniu odpowiednio surowego zagrożenia karą danego przestępstwa. 
Kwalifikacja konkretnego czynu do zamieszczonych w decyzji w sprawie 
ENA kategorii przestępstw należy więc do kompetencji państwa, które 
jest adresatem nakazu.

Zdaniem R. Kierzynki i T. Ostropolskiego model zasady podwójnej ka-
ralności przyjęty w decyzji ramowej w sprawie ENA nie odwołuje się do 

64 Zob. M. Płachta, Konwencja Unii Europejskiej z 1996 roku…, s. 82-83.
65 Zob. art. 3 ust. 3 i 4 Konwencji. 
66 Dz. Urz. WE 2002, nr L 190, s. 1 [dalej: decyzja w sprawie ENA].
67 Zob. art. 2 ust. 2 decyzji w sprawie ENA. 
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znamion przestępstw, lecz do ich określeń klasyfikacyjnych (np. kradzież 
czy zabójstwo). W ich opinii umożliwia to „odpowiednią elastyczność 
współpracy, która nie jest każdorazowo uzależniona od szczegółowej we-
ryfikacji ściśle określonych w poszczególnych państwach członkowskich 
elementów definicyjnych. Z drugiej strony, może jednak budzić wątpliwo-
ści z punktu widzenia dostatecznej określoności, a tym samym pewności 
i bezpieczeństwa prawnego, szczególnie istotnych w procesie karnym”68.

Ponadto na podstawie art. 2 ust. 4 decyzji w sprawie ENA, nakaz może 
dotyczyć czynu innego niż wymieniony w art. 2 ust. 2, pod warunkiem, 
że czyn objęty nakazem stanowi przestępstwo w rozumieniu prawa pań-
stwa członkowskiego wykonującego nakaz, niezależnie od składowych 
elementów naruszeń prawa karnego lub ich opisu. W stosunku do tego ro-
dzaju czynów decyzja pozostawia więc wymóg realizacji zasady podwój-
nej karalności. Konstrukcja polegająca na względnym zniesieniu zasady 
podwójnej karalności w odniesieniu do zamieszczonej w decyzji w spra-
wie ENA listy 32 kategorii przestępstw, spowodowała problemy przy jej 
implementacji w niektórych państwach członkowskich.

Ustawodawstwo Belgii nie obejmuje kategorią „zabójstwo lub ciężkie 
uszkodzenie ciała” aborcji oraz eutanazji. We Włoszech lista zamieszczo-
na w decyzji w sprawie ENA została zastąpiona własną listą odpowied-
nich przestępstw ujętych w prawie krajowym. Prawo krajowe Irlandii 
przewiduje badanie podwójnej karalności w przypadku, gdy występuje 
jako państwo wydania przy zwrotnym przekazaniu własnego obywatela. 
W ustawodawstwie Estonii, Grecji i Francji uznano natomiast, że jedna 
kategoria przestępstwa jest objęta inną69. W prawie polskim natomiast nie-
które z kategorii przestępstw zostały rozbite na podkategorie70.

W tym aspekcie zasadne byłoby więc ujednolicenie definicji tych prze-
stępstw, wobec których zniesiono obowiązek badania podwójnej karal-
ności. Harmonizacja definicji na poziomie europejskim byłaby korzystna 
szczególnie dla tych państw członkowskich, które obecnie sceptycznie 
podchodzą do rezygnacji z zasady podwójnej karalności ze względu na 
brak jasności co do tego, czy dany czyn zawiera się w określonej kategorii 

68 R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, s. 25.
69 Tamże, s. 26.
70 Np. kradzież w ujęciu art. 278 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. oraz art. 119 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń, Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.
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według ich prawa krajowego71. Z drugiej strony wskazuje się na fakt, że 
harmonizacja prawa materialnego państw członkowskich w zakresie de-
finicji przestępstw mogłaby pozostawać w kolizji z zasadą wzajemnego 
uznawania, mając na uwadze stanowisko Europejskiego Trybunału Spra-
wiedliwości, w wyroku Gözütok i Brügge przeciwko Niemcom z 11 lutego 
2003 r., który jednoznacznie stwierdził, że „(…) Pomiędzy umawiającymi 
się państwami istnieje wzajemne zaufanie, co do systemów sądownictwa 
karnego i że każde ze wspomnianych państw akceptuje stosowanie pra-
wa karnego obowiązującego w innych państwach członkowskich, nawet 
gdy zastosowanie własnego prawa krajowego prowadziłoby do innego 
rozwiązania”72.     

Zagadnienie zgodności zniesienia wymogu weryfikacji pod kątem za-
sady podwójnej karalności w stosunku do czynów wymienionych w art. 2 
ust. 2 decyzji w sprawie ENA z zasadami ogólnymi prawa Unii Europej-
skiej było przedmiotem analizy dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwo-
ści Wspólnot Europejskich w wyroku z 3 maja 2007 r. w sprawie Advocaten 
voor de Wereld73.

Zdaniem Advocaten voor de Wereld odstępstwo od zasady podwój-
nej karalności w stosunku do enumeratywnie wymienionych w decyzji 
czynów, przy założeniu, że w państwie wydającym nakaz górna grani-
ca zagrożenia za ten czyn wynosi co najmniej 3 lata, jest naruszeniem 
bądź może powodować naruszenie zasady ustawowej określoności czy-
nów zabronionych i kar (zasady nullum crimen, nulla poena sine lege), ze 
względu na brak ustawowej definicji wymienionych czynów. W związku 
z tym osoba pozbawiona wolności na podstawie europejskiego nakazu 
aresztowania, bez weryfikacji pod kątem podwójnej odpowiedzialności 
karnej nie może korzystać z gwarancji, że prawo karne spełnia warunki 
precyzji, jasności i przewidywalności, pozwalającej każdemu mieć świa-
domość, czy w chwili popełnienia czynu stanowi on przestępstwo czy też 
nie, w przeciwieństwie do osób, które zostały pozbawione wolności na 
innej podstawie niż europejski nakaz aresztowania. 

71 R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, s. 29. Tak również: P. Binas, P. Na-
lewajko, Europejski nakaz aresztowania, [w:] A. Szwarc (red.), Unijna polityka karna, Poznań 
2009, s. 111-135.

72 Pkt 33 wyroku w sprawach połączonych C – 187/01 i C – 385/01, „Neue Juristische 
Wochenschrift” 2003, nr 16, s. 1173-1174.

73 Sprawa C – 303/05, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettex.pl [dostęp: 14.06.2014 r.]. 
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Odpowiadając na te zarzuty Trybunał podkreślił, że zasada nullum 
crimen, nulla poena sine lege stanowi część ogólnych zasad prawa wspól-
notowego, będących podstawą tradycji konstytucyjnych wspólnych dla 
państw członkowskich i została wyrażona w różnych umowach między-
narodowych, a w szczególności w art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.74 
Z Konwencji wynika, że ustawa powinna jasno określać czyny zabronio-
ne i kary, którymi są one zagrożone i obowiązek ten jest spełniony, gdy 
zainteresowany jest w stanie określić, jakie działania i zaniechania grożą 
pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej75.

Trybunał orzekł, że o ile art. 2 ust. 2 decyzji w sprawie ENA znosi we-
ryfikację podwójnej odpowiedzialności karnej, w stosunku do wymienio-
nych w tym przepisie kategorii czynów, to definicja czynów i zagrożenie 
karą należy do kompetencji prawodawczych wydającego nakaz państwa 
członkowskiego, które, jak wskazano w art. 1 ust. 3 tej decyzji, powin-
no przestrzegać praw podstawowych i podstawowych zasad prawa, 
a w konsekwencji także zasady ustawowej określoności czynów zabro-
nionych i kar. W związku z tym zniesienie zasady podwójnej karalności 
w zakresie, w jakim to czyni decyzja w sprawie ENA, nie narusza zasady 
nullum crimen, nulla poena sine lege76. Ponadto Trybunał uznał, że czyny 
wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji w sprawie ENA powodują tak duże za-
grożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, że ich weryfikacja 
pod kątem podwójnej odpowiedzialności karnej nie jest konieczna77.

W orzeczeniu tym Trybunał odniósł się także do zarzutu naruszenia 
zasady równości i niedyskryminacji poprzez wyłączenie pewnych kate-
gorii przestępstw z zakresu badania podwójnej karalności, a tym samym 
wprowadzenie nieusprawiedliwionej, zdaniem Advocaten voor de We-
reld, różnicy w traktowaniu podsądnych. Trybunał podkreślił, że zasa-
da równości i niedyskryminacji wymaga, by porównywalne sytuacje nie 
były traktowane w sposób odmienny, a odmienne nie były traktowane 
w sposób identyczny, chyba że jest to obiektywnie uzasadnione. Zdaniem 

74 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284; zob. A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynaro-
dowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2006, s. 214. 

75 Zob. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 2000 r. 
w sprawie Coëme przeciwko Belgii, „Zbiór Wyroków i Decyzji” 2000, nr VII, s. 1, pkt 145.

76 Pkt 48-54 uzasadnienia wyroku, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettex.pl [do-
stęp: 14.06.2014 r.].

77 Pkt 57 uzasadnienia wyroku.
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Trybunału poważny charakter czynów wyłączonych spod weryfikacji po-
dwójnej karalności stanowi tego rodzaju obiektywne uzasadnienie78.

Na marginesie rozważań dotyczących modelu zasady podwójnej 
karalności, przewidzianego w decyzji w sprawie ENA z 2002 r., a pole-
gającego na względnym zniesieniu zasady w odniesieniu do wykazu  
32 kategorii przestępstw, warto wspomnieć, że stał się on standardowym 
rozwiązaniem przyjmowanym w wielu kolejnych aktach prawnych, doty-
czących współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej79.     

Należy zauważyć, że polska ustawa z dnia 8 września 2006 r., nowe-
lizująca art. 55 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., wbrew re-
gulacjom decyzji w sprawie ENA z 2002 r., wprowadza zasadę podwójnej 
karalności, zakładając dopuszczalność ekstradycji tylko w sytuacji, gdy 
czyn objęty wnioskiem ekstradycyjnym stanowił według prawa polskiego 
przestępstwo zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia 
wniosku o ekstradycję80.

78 Pkt 56-57 uzasadnienia wyroku. Zob. także omówienie tego wyroku: P. Hofmański 
(red.), Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Warszawa 2008, s. 64-68.

79 Np. w decyzji ramowej Rady z 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Eu-
ropejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych; Dz. Urz. UE 
2003, nr L 196, s. 45; decyzji ramowej Rady z 6 października 2006 r. w sprawie stosowania 
zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty, Dz. Urz. UE 2006, nr L 196, s. 59 
czy decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego 
przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach 
w sprawach karnych, projekt uzgodniony politycznie przez Radę UE, Dokument Rady UE 
13076/07, COPEN 132. Szerzej na temat tych instrumentów R. Kierzynka, T. Ostropolski, 
Zasada podwójnej…, s. 26-28.

80 Art. 55 ust. 2 pkt 2 Konstytucji RP, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 września 
2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 200, poz. 1471. Zasada 
podwójnej karalności w ujęciu in concreto została także ujęta w art. 604 ust. 2 polskiego 
k.p.k, który uniemożliwia ekstradycję osoby, jeżeli czyn objęty wnioskiem nie zawiera 
znamion czynu zabronionego albo gdy ustawa uznaje, że czyn nie stanowi przestępstwa, 
albo że sprawca nie popełnia przestępstwa lub nie podlega karze, Dz. U. z 1997 r. Nr 89, 
poz. 555 z późn. zm. Prawnomaterialny aspekt zasady podwójnej karalności występuje 
w art. 111 ust. 1 polskiego k.k., zgodnie z którym warunkiem odpowiedzialności za czyn 
popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę 
obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Ten ustawowy warunek odnosi się do trzech za-
sad stosowania polskiej ustawy karnej do sprawców przestępstw popełnionych za granicą, 
czyli do zasady czynnego zwierzchnictwa personalnego, zasady biernego zwierzchnictwa 
personalnego oraz zasady represji zastępczej. Nie stosuje się go natomiast wobec zasady 
biernego zwierzchnictwa personalnego w postaci obostrzonej (art. 112 k.k.) oraz zasady 
represji konwencyjnej (art. 113 k.k.), przy czym wyłączenie stosowania zasady podwójnej 
karalności następuje expressis verbis, przez użycie zwrotu „niezależnie od przepisów obo-
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Zasada podwójnej karalności nie musi być spełniona w przypadku 
ekstradycji mającej nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodo-
wego, powołanego do życia ratyfikowaną przez Polskę umową między-
narodową, w związku z objętą jurysdykcją tego organu, zbrodnią ludo-
bójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią 
agresji81. 

Zdaniem M. Masternak-Kubiak podniesienie do rangi konstytucyj-
nej zasady podwójnej karalności należy ocenić bardzo krytycznie, ze 
względu na wprowadzenie stanu nieprawidłowej implementacji decyzji 
w sprawie ENA82, którego konsekwencją jest naruszenie zobowiązania do 
przestrzegania przez Polskę wiążącego prawa międzynarodowego, oraz, 
wynikającego z członkostwa w Unii Europejskiej, zobowiązania do sta-
nowienia prawa zgodnego z jej celami. Poprzez ten nielogiczny zabieg, 
nowelizacja, która miała przecież za zadanie dostosowanie Konstytucji do 
wymogów prawa unijnego, usuwając jedną sprzeczność paradoksalnie 
tworzy kolejne83. W Sprawozdaniu Komisji dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wdrażania od 2007 r. decyzji 
ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego naka-
zu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Człon-
kowskimi84, Polska wprawdzie wskazywana jest jako państwo, które od 

wiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa”. Zob. także G. Rejman (red.), Kodeks 
karny, część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 1364; J. Piskorski, Tak zwany warunek…,  
s. 258-266 oraz R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, s. 23.

81 Zob. art. 55 ust. 3 Konstytucji RP, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 września 
2006 r.

82 Na temat wprowadzenia zasady podwójnej karalności przy wykonywaniu europej-
skiego nakazu aresztowania, w odniesieniu do własnych obywateli, które było przedmio-
tem rozważań w Holandii, wypowiedziała się Komisja Europejska w raporcie z 23 lutego 
2005 r., w którym wprost stwierdziła, że zaistnienie takiej sytuacji stanowiłoby wyraźne 
naruszenie obowiązku właściwej implementacji decyzji ramowej. M. Masternak-Kubiak, 
Implementacja europejskiego nakazu aresztowania (uwagi na tle zmiany Konstytucji RP), „Pań-
stwo i Prawo” 2006, z. 9, s. 24. Podobne stanowisko prezentuje także A. Grzelak, Trzeci filar 
Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 142; R. Kierzynka, T. Ostropolski, Zasada podwójnej…, 
s. 29-31. 

83 Tamże, s. 26-27. Oprócz zasady podwójnej karalności, nowelizacja podniosła do 
rangi konstytucyjnej kolejne przeszkody niewystępujące jako obligatoryjne w decyzji ra-
mowej, tj. naruszenie praw i wolności człowieka i obywatela oraz zasadę terytorialności.

84 Zob. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie wdrażania od 2007 r. decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. 
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Pań-
stwami Członkowskimi [COM(2011) 175 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienni-
ku Urzędowym].
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momentu wdrożenia decyzji ramowej podejmowało działania legislacyjne 
prowadzące do zmiany przepisów krajowych implementujących tę decy-
zję, ale równocześnie, podobnie jak większość innych państw członkow-
skich Unii Europejskiej, powinna podjąć dalsze kroki w celu zapewnienia 
pełnej zgodności z decyzją w sprawie ENA. Sprawozdanie wskazuje na 
potrzebę zmian w zakresie dotyczącym przesłanek odmowy wykonania 
europejskiego nakazu aresztowania, których lista jest zbyt szeroka w po-
równaniu do tej , jaka wynika z decyzji w sprawie ENA85.

Według P. Hofmańskiego przyjęte rozwiązanie nie tylko w sposób 
oczywisty sprzeczne jest z treścią decyzji w sprawie ENA, która w zakre-
sie czynów wymienionych w jej art. 2 znosi wymóg podwójnej karalno-
ści, ale także powoduje nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji obywatela 
polskiego i innej osoby ściganej w trybie europejskiego nakazu aresztowa-
nia z punktu widzenia stosowanych wobec tych osób przesłanek dopusz-
czalności przekazania86.

Mimo że wprowadzona do polskiego prawa konstytucyjnego zasada 
podwójnej karalności dotychczas nie powodowała większych trudno-
ści w praktyce, ze względu na fakt, że wszystkie wymienione w decyzji 
w sprawie ENA z 2002 r. kategorie przestępstw stanowią jednocześnie 
przestępstwa według prawa krajowego, nie należy zapominać, że pełny 
wymóg zasady podwójnej karalności, znajdujący zastosowanie do oby-
wateli polskich, stanowi wyraźne naruszenie obowiązku prawidłowej 
implementacji decyzji ramowej. Ponadto nawet jeżeli wymóg ten nie bę-
dzie skutkował odmową wykonania europejskiego nakazu aresztowania, 
to ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji 
warunków wykonania nakazu, może prowadzić do znacznych opóźnień 
w realizacji procedur oraz konieczności wysyłania dodatkowych wnio-
sków do organu wydającego nakaz. 

Na braki we wdrażaniu decyzji ramowej w sprawie ENA z 2002 r., 
polegające m.in. na przywróceniu kontroli podwójnej karalności w odnie-
sieniu do poszczególnych kategorii przestępstw wymienionych w decyzji, 

85 Zob. Stanowisko Rządu RP dotyczące Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wdrażania od 2007 r. decyzji 
ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 
i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi [COM(2011) 175 wersja 
ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym], http://orka.sejm.gov.pl [dostęp: 
4.02.2015 r.].

86 P. Hofmański (red.), Europejski nakaz…, s. 69.
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zwrócono także uwagę w Sprawozdaniu Komisji Wspólnot Europejskich 
z dnia 11 lipca 2007 r.87

Uwagi końcowe

Jak podkreślają A. Górski i A. Sakowicz, warunek podwójnej karalno-
ści czynu jest jedną z tych archaicznych zasad prawa międzynarodowego, 
które ciągle stoją na przeszkodzie współpracy na obszarze Unii Europej-
skiej. Dopiero decyzja w sprawie ENA z 2002 r. uczyniła w tej sprawie po-
stęp, wprowadzając katalog przestępstw, w stosunku do których wyłączy-
ła możliwość odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania, ze 
względu na niespełnienie wymogu podwójnej przestępności czynu, pod 
warunkiem, że przestępstwa są zagrożone, w państwie wydania nakazu, 
karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności. Zdaniem A. Górskiego 
i A. Sakowicza obowiązek relatywizacji warunku podwójnej karalności 
wynika wyraźnie ze zobowiązań wspólnotowych, a Unia Europejska ma 
wszelkie kompetencje, aby te klasyczne zasady prawa międzynarodowe-
go zmienić czy zrelatywizować88.

Należy mieć także na uwadze, że zachowanie zasady podwójnej karal-
ności w obrocie ekstradycyjnym między państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej pozostaje w opozycji wobec podstawowej zasady współpra-
cy w sprawach karnych, a mianowicie zasady wzajemnego uznawania. 
Istotą tej zasady jest brak kontroli decyzji wydanych przez organ sądowy 
innego państwa i podlegających wykonaniu oraz akceptacja granic krymi-
nalizacji przewidzianych we wszystkich państwach członkowskich Unii 
Europejskiej89.    

Model zasady podwójnej karalności zastosowany w decyzji w spra-
wie ENA z 2002 r., został nieco zmodyfikowany postanowieniami Umo-
wy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii 

87 Sprawozdanie Komisji z dnia 24 stycznia 2006 r. oparte na art. 34 decyzji ramowej 
Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury 
wydawania osób pomiędzy Państwami Członkowskimi (wersja poprawiona), [COM(2006) 
8 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym]. 

88 A. Górski, A. Sakowicz, Europejski nakaz aresztowania…, s. C4. 
89 P. Hofmański (red.), Europejski nakaz…, s. 65. Tak również: A. Sakowicz, Zasada ne bis 

in idem w prawie karnym w ujęciu panaeuropejskim, Białystok 2011, s. 227-228.
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w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej a Islandią i  Norwegią z dnia 28 czerwca 2006 r.,  
za sprawą wprowadzenia możliwości badania podwójnej karalności w od-
niesieniu do czynów osób ściganych, które działając w grupie popełniły 
przestępstwo o charakterze terrorystycznym, handlu narkotykami, za-
bójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, porwania dla okupu, bezprawnego 
pozbawienia wolności, wzięcia zakładnika lub dopuściły się przestępstwa 
zgwałcenia. Przewidziano jednak możliwość złożenia w tym zakresie od-
miennego oświadczenia dopuszczającego eliminację obowiązku badania 
podwójnej karalności w przypadku, gdy europejski nakaz aresztowania 
obejmuje wyliczone wyżej przestępstwa i stosowania zasady wzajemności90.

Mimo niejednolitych poglądów przedstawicieli doktryny w kwestii 
zasady podwójnej karalności czynu, można zaobserwować stopniowe 
liberalizowanie stosowania tej zasady w praktyce ekstradycyjnej, która 
coraz częściej opiera się nie na tożsamości znamion przestępstwa, ale na 
założeniu, że określony stan faktyczny jest penalizowany w porządkach 
prawnych obu państw. Tego rodzaju koncepcja zasady podwójnej karal-
ności została także wyrażona w orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów 
Zjednoczonych, który uznał, że „Prawo nie wymaga tego, by nazwa prze-
stępstwa opisująca dane przestępstwo była taka sama, jak również tego, 
by dokładnie tożsamy był zakres odpowiedzialności. Wystarczające jest, 
by zarzucany czyn był czynem zabronionym według prawodawstwa obu 
państw”91. Podobne stanowisko zaprezentował rodzimy Sąd Najwyższy 
podkreślając, że wystarczające dla realizacji zasady podwójnej karalności 
jest stwierdzenie, iż przestępstwu przewidzianemu prawem polskim od-
powiada przynajmniej część znamion czynu objętego wnioskiem92.

Mocą decyzji w sprawie ENA z 2002 r., w ramach Unii Europejskiej 
wyeliminowano wynikający z zasady podwójnej karalności, kazuistyczny 
obowiązek badania, czy czyn popełniony w państwie wzywającym posia-
da dokładnie taki sam odpowiednik w państwie wezwanym, co zmieniło 
kształt analizowanej zasady93. 

90 Dz. Urz. UE 2006, nr L 292, s. 2.
91 Za: R.A. Martin, Dual criminality…, s. 180.
92 Postanowienie SN z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt II KK 264/14, „Orzeczni-

ctwo Kasacyjne Sądu Najwyższego Izby Karnej” 2014, nr 1, s. 17-18.
93 M. Rams, Zasada efektywnego obywatelstwa jako próba odejścia od systemu standardowych 

przeszkód ekstradycyjnych w kontekście zwiększenia efektywności wykonywania europejskiego na-
kazu aresztowania, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, z. 2, s. 114.
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Wydaje się, że tego rodzaju podejście do zasady podwójnej karalności 
jest konieczne94, by móc stawić czoło coraz bardziej szerzącej się przestęp-
czości, a szczególnie jej najgroźniejszych form: terroryzmu i przestępczo-
ści zorganizowanej95. Restrykcyjne ujmowanie zasady podwójnej karal-
ności czynu nie tylko uniemożliwia realizację fundamentalnej dla Unii 
Europejskiej zasady wzajemnego uznawania orzeczeń, ale także może 
prowadzić do unikania odpowiedzialności.

W moim przekonaniu, tylko powszechne przyjęcie zasady podwójnej 
karalności w ujęciu in abstracto umożliwia zapobieganie niekaralności czy-
nów popełnionych za granicą.

Słowa kluczowe: zasada podwójnej karalności czynu, ekstradycja, europejski 
nakaz aresztowania
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THE PRINCIPLE OF DOUBLE PENALIZING IN THE CONTEXT  
OF EXTRADITION

S u m m a r y

The article discusses the principle of double penalizing as a prerequisite 
conditioning extradition. It includes a discussion about the notion, nature, 
scope and aspects of the principle of double penalizing and the purposeful-
ness of its existence. This analysis also relates to methods of recognizing esta-
blished rules governing the trade in extradition between countries. The scope 
of this paper is focused on the process of the evolution of the principle of 
double penalizing in the European Union law and efforts to the progressive 
liberalization of its application in extradition practice .

Key words: principle of double penalizing for the deed, extradition, Europe-
an Arrest Warrant
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ПРИНЦИП ДВОЙНОГО НАКАЗАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКСТРАДИЦИИ

Р е з ю м е

В статье рассматривается принцип двойного наказания с точки зре-
ния условий для режима экстрадиции. Он содержит обсуждение поня-
тия, сути, сферы и аспектoв принципа двойного наказания и целесоо-
бразности его существования. Обьективный анализ также относится к 
способам распознавания установленного правила в инструментах, кото-
рые регулируют темпы экстрадыции между странами. Проблематика 
статьи сосредоточена на процессе эволюции принципа двойного нака-
зания в рамках законодательства Европейского Союза и усилиях к посте-
пенной либерализации его применения в практике экстрадиции.   

Ключевые слова: принцип двойного наказания, экстрадиция, 
европейский ордер на арест 
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Standardy postępowania funkcjonariuszy  
publicznych w świetle dokumentów międzynarodowych 

dotyczących zwalczania i zapobiegania korupcji

Uwagi wstępne 

Przestępczość korupcyjna stanowi poważne zagrożenie dla porząd-
ku prawnego na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Obszarami 
działalności publicznej szczególnie narażonymi na patologię korupcji są: 
służba zdrowia, edukacja, administracja, wymiar sprawiedliwości, zamó-
wienia publiczne oraz polityka. W przypadku przestępstw korupcyjnych 
korzyści mają postać wyłącznie indywidualną, szkody zaś dotyczą często 
całych grup społecznych. Duży stopień społecznej szkodliwości czynów 
korupcyjnych powoduje konieczność podejmowania skutecznych działań 
o charakterze prawnym i organizacyjnym.

Polityka kryminalna, by była w pełni wartościowym i skutecznym in-
strumentem w walce z przestępczością korupcyjną, powinna uwzględniać 
jej międzynarodowe aspekty. Działania podejmowane wyłącznie w we-
wnątrzpaństwowych systemach prawnych nie są dziś wystarczające, co 
sprawia, że współpraca międzynarodowa w zapobieganiu i zwalczaniu 
korupcji jest niezbędna. W walkę z korupcją są zaangażowane organizacje 
międzynarodowe działające na płaszczyźnie powszechnej i regionalnej. 
Opracowują one liczne antykorupcyjne dokumenty o różnej mocy praw-
nej, których celem jest zwalczanie i zapobieganie korupcji. Koncentrują się 
one wokół zagadnień rozwoju mechanizmów prawnych i ścigania oraz 

* Dr, adwokat, Kancelaria Adwokacka w Warszawie; e-mail: dabrowski17@wp.pl
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środków karnych. Stosowanie surowego ustawodawstwa i wymierzanie 
wysokich kar nie wystarcza jednak, by skutecznie zwalczać lub ograni-
czać praktyki korupcyjne. Signum temporis jest eksponowanie wśród funk-
cji współczesnego międzynarodowego prawa karnego także funkcji pre-
wencyjnej. 

W zakresie zapobiegania praktykom korupcyjnym istotne znaczenie 
mają postanowienia dotyczące funkcjonariuszy publicznych, obejmujące 
standardy postępowania w szeroko rozumianej administracji państwa. 
Niektóre z przyjmowanych dokumentów międzynarodowych zawierają 
uregulowania w tym zakresie. Dotyczą one w szczególności działalności 
wewnątrzpaństwowej, mającej jednak wpływ także na sytuację między-
narodową w tym obszarze. Konwencja amerykańska przeciw korupcji1, 
Konwencja afrykańska o zapobieganiu i zwalczaniu korupcji2, Protokół 
Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju przeciw korupcji3, Protokół 
Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej przeciw korupcji4 
oraz Konwencja ONZ przeciw korupcji5 zawierają postanowienia zobo-
wiązujące strony do wprowadzenia kodeksów postępowania lub kodek-
sów etycznych funkcjonariuszy publicznych6. 

Kompleksowa walka z korupcją powinna obejmować promocję pra-
wości, uczciwości i odpowiedzialności wśród funkcjonariuszy publicz-
nych, a także zapewniać prawidłowe, honorowe i należyte wypełnianie 
przez nich obowiązków służbowych. W wielu państwach występuje ocze-
kiwanie ze strony społeczeństwa oraz środowiska biznesowego, by rząd 

1 Organization of American States Inter-American Convention against Corruption, Cara-
cas, 29 III 1996 (art. III ust. 1), http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html [do-
stęp: 1.11.2014 r.].

2 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (CPCC), Maputo, 
Mozambik 11 VII 2003 (art. 7 pkt 2), http://www.african-union.org [dostęp: 1.11.2014 r.].

3 Southern African Development Community (SADC) Protocol against Corruption, Blan-
tyre, Malawi, 14 VIII 2001 (art. 4 ust. 1 pkt a), http://www.sadc.int [dostęp: 1.11.2014 r.].

4 Economic Community of West African States (ECOWAS) Protocol on the Fight Against 
Corruption, 21 XII 2001 (art. 5 pkt g), http://www.ecowas.int [dostęp: 1.11.2014 r.].

5 United Nations Convention against Corruption, New York, 31 X 2003 (art. 8 ust. 2), 
http://www.un.org [dostęp: 1.11.2014 r.].

6 Szerzej S.C. Gilman, Ethics Codes and Codes of Conduct as tools for promoting an ethical 
and professional public service: comparative successes and lessons, World Bank Washington DC 
2005, s. 12 i n.
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ustanowił wysokie standardy etyczne i prawne w usługach publicznych, 
agencjach rządowych i samym rządzie7. 

Uregulowaniami kodeksowymi powinni być objęci w szczególności 
urzędnicy dysponujący środkami publicznymi, zarządzający wydatka-
mi, zamówieniami publicznymi, odpowiedzialni za audyt lub kontro-
lę oraz inne osoby relatywnie podatne na wysokie ryzyko korupcji. In-
strumenty te mają przyczyniać się do budowy zaufania społecznego do 
urzędników i procesów administracyjnych oraz powinny przewidywać 
mechanizmy wprowadzające w życie odpowiednie standardy zacho-
wań, zapewniające prawidłowe rozumienie ich odpowiedzialności i roli 
etycznej.

Zachowania korupcyjne stanowią wyzwanie do działań podejmowa-
nych w różnych dziedzinach. Jednym z najważniejszych obszarów walki 
z korupcją jest wymiar sprawiedliwości. Niezależne i bezstronne sądow-
nictwo zajmuje szczególne miejsce w realizacji sprawiedliwych, uczci-
wych, otwartych i odpowiedzialnych rządów8. Jeśli ma ono spełniać swoje 
zadania powinno być wolne od zachowań korupcyjnych.

W celu implementacji standardów postępowania funkcjonariuszy 
publicznych Konwencja ONZ przeciw korupcji przewiduje analizę po-
dobnych rozwiązań przyjętych w ramach inicjatyw regionalnych i mię-
dzyregionalnych oraz wielostronnych organizacji. Inicjatywy takie po-
dejmowane są zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, dla 
określonych spółek lub organów profesjonalnych: prawników, dzien-
nikarzy lub lekarzy. W sektorze publicznym tworzone są przez mię-
dzynarodowe i międzyrządowe organizacje, jak: Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych9, Rada Europy, Unia Europejska, OECD, Interpol 
lub instytucje finansowe. Obejmują one: zbiór zasad, zespół czynności 
i środków stosowanych dla osiągnięcia określonego celu, a także sposo-
by wykonania zadania lub rozwiązania problemu10. Kodeksy te powin-

7 H. Whitton, Implementing effective ethics standards in government and the civil service, 
Transparency International 2001, s. 1.

8 J. Pope, Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji, tłum. M. Pertyński, 
Warszawa 1999, s. 123.

9 Code of Conduct for Law Enforcement Officials, annex to the Resolution adopted by 
the General Assembly During its Thirty-fourth session, 106th plenary meeting, 17 Decem-
ber 1979, GA/RES/34/169, http://www.un.org/documents/ga/res/34/a34res169.pdf [dostęp: 
1.11.2014 r.].

10 E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2005,  
s. 15.
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ny inspirować, przewodzić i regulować, umiejętnie równoważąc te cele 
w jednym dokumencie11. 

Rozważania dotyczące standardów postępowania funkcjonariuszy 
publicznych przewidzianych w analizowanych dokumentach między-
narodowych, uzupełniono o analizę dorobku prawnego organizacji mię-
dzynarodowych rządowych i pozarządowych obejmujących dokumenty 
o charakterze niewiążącym, zaliczane do kategorii soft law. Mogą one sta-
nowić wskazówki lub wytyczne ułatwiające stosowanie obowiązkowych 
uregulowań i rozwiązań prawnych w zakresie przeciwdziałania przestęp-
czości korupcyjnej. W opracowaniu zwrócono uwagę na najistotniejsze 
postanowienia z punktu widzenia strategii antykorupcyjnej. Ze względu 
na pewne odrębności uregulowań kodeksów postępowania w administra-
cji publicznej i wymiarze sprawiedliwości przedstawiono je odrębnie. 

1. Administracja publiczna 

Międzynarodowe standardy prawidłowego wykonywania obowiąz-
ków służbowych i jednoczesnego zapobiegania praktykom korupcyjnym 
w sektorze administracyjnym wyznaczają: Międzynarodowy Kodeks 
Funkcjonariuszy Publicznych ONZ12 oraz Modelowy Kodeks Postępowa-
nia Funkcjonariuszy Publicznych Rady Europy13. Instrumentami pomoc-
nymi w usprawnianiu działalności administracji publicznej oraz umacnia-

11 J. Palidauskaite, Codes of Conduct for Public Servants in Eastern and Central European 
Countries: comparative perspective, „Kaunas University of Technology” 2000, s. 5.

12 International Code of Conduct for Public Officials, annex to resolution No. 51/59 Action 
against corruption, adopted by the General Assembly, 12 December 1996, A/RES/51/59, http://
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/un/unpan010930.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.]  
[dalej: kodeks ONZ]; Resolution adopted by the General Assembly (51st session), Action 
against corruption, 12 December 1996, A/RES/51/59, http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N97/762/73/PDF/N9776273.pdf?Open Element [dostęp: 1.11.2014 r.].

13 Model code of conduct for public officials, appendix to Recommendation No.  
R (2000) 10 of the Committee of Ministers to Member states on Code of Conduct for public of-
ficials, adopted by the Committee of Ministers at its 106th Session, 11 May 2000, http://www.
coe.int/t/dghl/monitoring /greco/documents/Rec(2000)10_EN.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.]  
[dalej: kodeks Rady Europy]; Recommendation No. R (2000) 10 of the Committee of Min-
isters to Member states on Code of Conduct for public officials, adopted by the Committee 
of Ministers at its 106th Session, 11 May 2000, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/
documents/Rec (2000)10_EN.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.].
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niu praworządności i zaufania w stosunkach z obywatelami są również 
zasady OECD dotyczące etycznego działania w usługach publicznych14, 
wskazówki OECD dotyczące konfliktu interesów w usługach publicz-
nych15 oraz Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej16.

Kodeks Rady Europy ma węższe zastosowanie niż kodeks ONZ. Jego 
zakres podmiotowy obejmuje osoby zatrudnione przez władze państwo-
we (art. 1 ust. 2), z wyłączeniem publicznie wybranych reprezentantów, 
członków rządu17 i osób pełniących funkcje sądownicze (art. 1 ust. 4). Jed- 
nocześnie przewidziano możliwość jego stosowania do osób zatrud-
nionych w prywatnych organizacjach, wykonujących usługi publiczne  
(art. 1 ust. 3). 

Zgodnie z kodeksem ONZ, funkcjonariuszem jest nie tylko urzędnik 
mający wy raźnie określony formalnie taki status (np. w Polsce przez usta-
wę o służbie cywilnej18 lub ustawę o pracownikach urzędów państwo-
wych19), ale także każdy inny pracownik (funkcjonariusz) zatrudniony 
w danej instytucji, z wyłączeniem osób pełniących wyłącznie czynności 
usługowe.

Podstawą prawidłowego wypełniania obowiązków publicznych za-
pewniającą społeczne zaufanie do służby państwowej jest bezstronność, 

14 Principles for Managing Ethics in the Public Service, 23 April 1998, annex to the 
Recommendation of the Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service In-
cluding Principles for Managing Ethics in the Public Service, 23 April 1998, http://acts.oecd.
org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=129&Lang=en&Book=False 
[dostęp: 1.11.2014 r.]; Recommendation of the Council on Improving Ethical Conduct in 
the Public Service Including Principles for Managing Ethics in the Public Service, 23 April 
1998, C(98)70/FINE, http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?Instrum
entID=129&Lang=en&Book=False [dostęp: 1.11.2014 r.].

15 OECD Recommendation of the Council on Guidelines for Managing Conflict of In-
terest in the Public Service, June 2003 r., http://www.oecd.org/dataoecd/13/22/2957360.pdf 
[dostęp: 1.11.2014 r.].

16 Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej przyjęty przez Parlament Eu-
ropejski w dniu 6 września 2001 r.; Decyzja w sprawie Kodeksu Dobrej Praktyki Admi-
nistracyjnej, Dz. U. UE C 285 z dnia 29 września 2011 r.; http://www.rpo.gov.pl [dostęp: 
1.11.2014 r.].

17 Zdecydowano się na dokonanie rozróżnienia pomiędzy funkcjonariuszami publicz-
nymi pełniącymi służbę w administracji państwowej z jednej strony a ministrami i publicz-
nie wybranymi reprezentantami z drugiej – ponoszącymi odpowiedzialność przed parla-
mentem i elektoratem.

18 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1111.

19 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1199. 
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polegająca na podejmowaniu decyzji wyłącznie na podstawie faktów. 
Wymóg bezstronności ma zastosowanie do wszystkich funkcjonariuszy 
publicznych, ze szczególnym wskazaniem na urzędników uprawnionych 
do dyskrecjonalnego podejmowania decyzji. Polskie przepisy ustawy 
o pracownikach urzędów państwowych (art. 17), ustawy o służbie cy-
wilnej (art. 47) oraz ustawy o pracownikach samorządowych20 (art. 15) 
również nakazują pracownikom zachowanie obiektywi zmu w toku zała-
twiania spraw i równego traktowania stron. Naruszenie tych zasad może 
spowodować odpowiedzialność dyscyplinarną urzędnika, a niekiedy też 
odpowiedzialność karną.

W celu bezstronnego wykonywania obowiązków funkcjonariusz nie 
powinien kierować się prywatnym interesem, na który, zgodnie z kodek-
sem Rady Europy, składa się korzyść funkcjonariusza, jego rodziny, bli-
skich krewnych, przyjaciół, osób lub organizacji, z którymi funkcjonariusz 
ma interesy lub związki polityczne (art. 13). Instrumentem pomocnym 
w regulowaniu tego zagadnienia są wskazówki OECD dotyczące konflik-
tu interesów w usługach publicznych. Wskazówki te określają konflikt in-
teresów jako konflikt pomiędzy publicznymi obowiązkami a prywatnym 
interesem funkcjonariusza publicznego, który może wywrzeć niewłaś-
ciwy wpływ na wypełnianie urzędowych obowiązków. Uregulowania 
odnośnie do konfliktu interesów zabraniają funkcjonariuszom używania 
ich pozycji w celach prywatnych, jednak ich zadaniem nie jest zakaz pro-
wadzenia jakiejkolwiek działalności prywatnej, a raczej zrównoważenie 
interesów obu sektorów. W wielu państwach członkowskich OECD im 
wyższą pozycję piastuje urzędnik, tym większe ograniczenia odnoszą się 
do jego osoby21. Wskazówki OECD wyróżniają cztery podstawowe zasa-
dy przy regulowaniu tego zagadnienia: 1) działania w publicznym inte-
resie (serving the public interest) – urzędnik powinien podejmować decyzje 
i działania nie zważając na korzyść osobistą, powinien rozdzielić interes 
osobisty od interesów osób, których sprawami się zajmuje, w przypadku 
trudności powinien powstrzymać się od angażowania w sprawę, a nawet 
zmienić zakres obowiązków; 2) wspierania transparentności i jawności 
informacji (supporting transparency) – obejmuje ona obowiązek składa-
nia deklaracji majątkowych/interesów, a także otwartość rozwiązywania 

20 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458 z późn. zm.

21 OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, OECD 
Policy Brief, September 2005, s. 3, http://www.oecd.org [dostęp: 1.11.2014 r.].
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problemów konfliktu interesów w konkretnych sytuacjach; 3) promo-
cji osobistej odpowiedzialności (promoting individual responsibility) oraz  
4) tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej (creating an organizatio-
nal culture) – polegającej na budowaniu postawy braku tolerancji dla kon-
fliktu interesów22. 

Istotne znaczenie ma trafna identyfikacja sytuacji konfliktowej, czyli 
jasne i realistyczne określenie, jakie okoliczności mogą prowadzić do kon-
fliktu, obowiązek ujawnienia przed przełożonym konfliktu oraz zasto-
sowanie się do końcowych decyzji wycofania lub pozbawienia korzyści 
powodujących konflikt. Ważną rolę odgrywa także ustanowienie stosow-
nych procedur zapewniających zrozumienie wymagań stawianych urzęd-
nikom, wprowadzenie w życie polityki zapobiegawczej łącznie z sankcja-
mi i monitoringiem oraz zaangażowanie sektora prywatnego w politykę 
regulującą tę kwestię. 

Z zagadnieniem konfliktu interesów wiąże się sprawa niepołączalności 
stanowisk oraz deklaracji majątkowych. Odnośnie do pierwszej kwestii, 
funkcjonariusze nie powinni angażować się w jakąkolwiek działalność, 
zajmowanie pozycji lub funkcji, które są nie do pogodzenia z ich urzędem 
i obowiązkami (pkt II kodeksu ONZ). W przypadku wątpliwości istnieje 
konieczność konsultacji z przełożonymi oraz uzyskania ich zgody na pod-
jęcie dodatkowej działalności (art. 15 kodeksu Rady Europy)23.

Obowiązek składania deklaracji majątkowych/deklaracji interesów 
(pkt II kodeksu ONZ; art. 14 kodeksu Rady Europy) wprowadzają expres-
sis verbis dokumenty antykorupcyjne, takie jak: Konwencja amerykań-
ska (art. III ust. 4), Konwencja afrykańska (art. 7 ust. 1), Konwencja ONZ  
(art. 8 ust. 5) oraz Protokół ECOWAS (art. 5 pkt g). Deklaracje powinny być 
składane w trakcie obejmowania stanowiska, w czasie pełnienia funkcji, 
po zakończeniu pracy w usługach publicznych, a także w każdej sytuacji, 
gdy taka potrzeba zaistnieje. Deklaracje te powinny odnosić się do dzia-
łalności zewnętrznej zawierając: informacje biznesowe, gospodarcze lub 
finansowe, informacje o działalności podejmowanej w celach uzyskania 
korzyści, informacje o przynależności do stowarzyszeń lub organizacji, 
informacje dotyczące posiadanego mienia, znacznych darowizn lub ko-
rzyści mogących szkodzić zajmowanej pozycji lub prawidłowemu wyko-
nywaniu obowiązków służbowych. Tylko w niektórych państwach, m.in. 

22 OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest…, s. 5.
23 Ograniczenie takie przewiduje ustawa o pracownikach urzędów państwowych (art. 19),  

ustawa o służbie cywilnej (art. 80), ustawa o pracownikach samorządowych (art. 30).
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Białorusi, Kolumbii, Egipcie, Grecji, Gwatemali, Iraku, Włoszech, Libanie, 
Malezji i RPA przewidziano ten obowiązek dla urzędników wszystkich 
szczebli, natomiast w Argentynie, Belgii, Brunei, Haiti, Japonii, Polsce 
i Korei Płd. – dla urzędników wyższych szczebli. Ponadto wymóg ten roz-
szerzono na małżonków i dzieci funkcjonariusza m.in. w Argentynie, Ban-
gladeszu, Egipcie, Grecji, Korei Płd. i Tajlandii24, wypełniając jednocześnie 
wskazówki międzynarodowe (pkt III kodeksu ONZ, a także art. 5 pkt g 
Protokołu ECOWAS). Przy egzekwowaniu tego obowiązku należy dbać, 
by nie została naruszona prywatność funkcjonariuszy.

Funkcjonariusz nie może żądać lub przyjmować prezentów, przy-
sług, gościnności lub innych korzyści (pkt IV kodeksu ONZ) dla siebie, 
rodziny, bliskich krewnych, przyjaciół, osób lub organizacji, z którymi 
łączą go relacje biznesowe lub polityczne, mogące wpłynąć na bezstron-
ność w procesie wykonywania obowiązków. Zgodnie z kodeksem Rady 
Europy, w zależności od zwyczaju lub natury urzędu wyjątki mogą do-
tyczyć konwencjonalnej gościnności lub drobnych prezentów (art. 18), 
jak: zaproszenia na posiłek, kalendarzy, długopisów o niewielkiej warto-
ści, materiałów reklamowych, artykułów kancelaryjnych itp. Każdemu 
z państw pozostawiono ustalenie kryteriów akceptowalności prezentu. 
Wartość materialna nie jest kryterium wystarczającym – ciągła gościn-
ność lub częste prezenty mogą zagrozić bezstronności funkcjonariusza 
nawet jeśli są niewielkiej wartości. Wykluczone powinno być przyjmo-
wanie lub przyznawanie prestiżowych nagród, wyróżnień lub tytułów 
honorowych urzędnikom mogącym mieć wpływ na funkcjonowanie 
podmiotu występującego z taką inicjatywą. Zrezygnowano jednocześnie 
z wprowadzenia obowiązku zgłaszania otrzymania podobnych poda-
runków przełożonym. Uznano, że każde z państw może wprowadzić 
bardziej restrykcyjne przepisy do swych kodeksów25. W przypadku wąt-
pliwości co do stosowności prezentu należy skonsultować to z przełożo-
nym. W takiej sytuacji postanowienia kodeksów mogą wymagać ujaw-

24 Implementation of the International Code of Conduct for Public Officials, Com-
mission on Crime Prevention and Criminal Justice, United Nations Economic and Social 
Council E/CN.15/2002/6/Add.1, http://www.un.org [dostęp: 1.11.2014 r.].

25 Explanatory Memorandum to the Recommendation No. R(2000)10 of the Commit-
tee of Ministers to member States on Codes of Conduct for Public Officials, 11 May 2000, 
pkt 84, 85, http://www.coe.int [dostęp: 1.11.2014 r.].
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nienia informacji dotyczących natury i wartości prezentu, identyfikacji 
darczyńcy, tak by była możliwa ocena stosowności prezentu26. 

Funkcjonariusze, od których oczekuje się działania bezprawnego, nie-
właściwego lub nieetycznego, które jest sprzeczne z kodeksem, zobowią-
zani są do zgłaszania tego zgodnie z przepisami prawa. Według kodeksu 
Rady Europy (art. 19) reakcją na niewłaściwe zachowanie powinny być: 
1) odmowa nienależnej korzyści (nie ma konieczności jej przyjęcia jako 
dowodu); 2) próba identyfikacji osoby udzielającej korzyści; 3) unikanie 
długotrwałych kontaktów, lecz zapoznanie się z powodem udzielenia ko-
rzyści; 4) jeśli prezentu nie można odmówić lub nie może być zwrócony 
do nadawcy, powinien być zatrzymany, lecz w miarę możliwości nieuży-
wany; 5) podjęcie próby uzyskania świadków (np. pracowników); 6) spo-
rządzenie notatki z zaistniałej sytuacji; 7) zgłoszenie usiłowania przekup-
stwa przełożonemu lub bezpośrednio organom ścigania; 8) kontynuacja 
pracy, w związku z którą korzyść była oferowana. Na funkcjonariuszu cią-
ży również obowiązek zgłaszania podejrzeń o bezprawnych praktykach, 
o jakich dowiedział się pełniąc swe obowiązki27. Administracja powinna 
zapewnić, by żadne ujemne następstwa nie dotknęły funkcjonariuszy 
zgłaszających nieprawidłowości na uzasadnionych podstawach i w do-
brej wierze (art. 12 ust. 5 i 6 kodeksu Rady Europy). 

Funkcjonariuszy mających dostęp do szerokiego zakresu „wrażli-
wych” informacji obowiązuje zasada poufności. Funkcjonariusz może 
ujawniać informacje tylko zgodnie z regułami i wymaganiami wprowa-
dzonymi przez władze go zatrudniające (pkt V kodeksu ONZ). Nie po-
winien poszukiwać dostępu do informacji nieprzeznaczonych dla nie-
go, ani czynić niewłaściwego użytku z informacji, które uzyskał w toku 
wykonywania obowiązków (art. 22 kodeksu Rady Europy). Obowiązuje 
go również zakaz wstrzymywania oficjalnych informacji, które powin-
ny być ujawnione oraz obowiązek niedostarczania informacji, o których 
wiadomo, że są fałszywe lub wprowadzające w błąd. Zasada poufności 
nie powinna być wykorzystywana jako osłona przed zdemaskowaniem 

26 Problem ten przedstawia się różnie w zależności od pełnionej funkcji – właściwe 
może być przyjęcie wartościowego prezentu przez ministra od wizytującego zagraniczne-
go dygnitarza, nauczyciel nie powinien przyjąć prezentu od studenta, innego niż drobna 
pamiątka (token gift), policjant nie powinien przyjąć jakiegokolwiek prezentu od sprawcy 
przestępstwa. 

27 A. Wesołowska, Korupcja w wymiarze sprawiedliwości – symptomy i kulisy, [w:] 
E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana – świadek koronny, terroryzm – w uję-
ciu praktycznym, Kraków 2005, s. 729.
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urzędniczego złego postępowania – należy uwzględniać zarówno prawo 
dostępu do oficjalnych informacji, jak też potrzebę odpowiedniej poufno-
ści. Transparentność jako kluczowy element walki z korupcją nie powin-
na być niepotrzebnie ograniczana przez restrykcje regulujące dostęp do 
informacji28. 

Polityczna lub inna działalność urzędników państwowych nie osłabia 
zaufania publicznego w bezstronne wypełnianie ich funkcji lub obowiąz-
ków (pkt VI kodeksu ONZ). Działalność taka nie może jednak osłabiać 
poczucia bezstronności lub lojalności, a przede wszystkim funkcjonariu-
sze nie powinni pozwolić na wykorzystanie ich osoby do celów politycz-
nych29 (art. 16 kodeksu Rady Europy)30.

Postępowanie funkcjonariusza w życiu zawodowym i prywatnym nie 
powinno świadczyć o jego podatności na niewłaściwe wpływy. Funkcjo-
nariusz nie może nadużywać swojej pozycji, ani poszukiwać wpływów 
dla celów własnych, innej osoby lub organu. W wykonywaniu swej funk-
cji powinien zapewnić efektywne zarządzanie i wykorzystywanie powie-
rzonych środków publicznych (pkt II kodeksu ONZ). Nieautoryzowane 
użycie środków dla celów prywatnych jest zabronione, jeśli autoryzację 
taką przewiduje prawo. Funkcjonariuszowi nie wolno używać urzędowe-
go samochodu do celów prywatnych lub służbowego telefonu do prywat-
nych rozmów31. Funkcjonariusze publiczni odpowiedzialni za rekrutację, 
promocję, nadzór i kierownictwo powinni zapewnić odpowiednie spraw-
dzanie rzetelności kandydatów (art. 24 kodeksu Rady Europy), zgodnie 
z polityką i celami władzy publicznej, dla której pracują. Powinni być 
również odpowiedzialni za działanie lub zaniechanie swego personelu, 
które nie jest spójne z tą polityką i celami, jeśli nie podjęli odpowiednich 
kroków wymaganych od osoby na ich stanowisku, zapobiegających takie-
mu działaniu lub zaniechaniu (art. 25 kodeksu Rady Europy).

28 Explanatory Memorandum to the Recommendation No. R(2000)10…, pkt 67.
29 Explanatory Memorandum to the Recommendation No. R(2000)10…, pkt 80.
30 Cytowana wyżej polska ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej zawie-

ra zakaz należenia urzędników do partii politycznych. Zakaz wydał się Rzecznikowi Praw 
Obywatelskich za daleko idący, co spowodowało zaskarżenie przez niego odpowiednich 
przepisów ustawy o służbie cywilnej i innych do Trybunału Konstytucyjnego, który jed-
nak nie podzielił tych wątpliwości (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 
2002 r., K 26/2000, OTK-A 2002, nr 2 poz. 18; 2007, nr 7, poz. 72 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 124, 
poz. 871). Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczyło art. 69 ust. 5 ustawy o służbie 
cywilnej z 1998 r., w nowej ustawie powtórzono utrzymane w mocy przepisy.

31 Explanatory Memorandum to the Recommendation No. R(2000)10 …, pkt 97.
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W analizowanych dokumentach nie uregulowano kwestii wyna-
grodzenia funkcjonariuszy. Jednym z powodów jest uznanie, że nie ma 
związku pomiędzy wysokością uposażenia a uczciwością urzędnika. Wy-
nagrodzenie urzędników powinno jednak umożliwić im godny poziom 
życia (art. 5 pkt a Protokołu ECOWAS), chroniąc zarówno przed indywi-
dualnymi pokusami korupcyjnymi, jak i odpływem utalentowanych i wy-
kwalifikowanych pracowników32. 

Istotnym obszarem występowania korupcji jest praktykowane przez 
korporacje oferowanie posad urzędnikom publicznym, z którymi przed-
tem prowadzone były interesy. Ważną rolę odgrywają uregulowania do-
tyczące zatrudnienia urzędników po zakończeniu przez nich służby pub-
licznej – pantouflage (art. 26 kodeksu Rady Europy; pkt II kodeksu ONZ). 
Wprowadzenie całkowitego zakazu ponownego zatrudniania po pracy 
w służbie publicznej nie jest możliwe, ale pewne rodzaje zatrudnienia po-
zostają w sprzeczności z interesem publicznym33. Przez pewien czas były 
funkcjonariusz publiczny nie powinien działać dla osoby lub organu, któ-
rych sprawą zajmował się pracując w sektorze publicznym, a która może 
skutkować korzyścią dla tego organu lub osoby. Przed podjęciem nowego 
zatrudnienia poza sektorem publicznym, większość państw członkow-
skich OECD wprowadza specjalny okres przejściowy (cooling-off period). 
Wśród państw członkowskich OECD maksymalne okresy wynoszą od  
6 miesięcy, np. w Norwegii, do 5 lat – np. we Francji i Niemczech34. Ce-
lem tych przepisów jest wyeliminowanie wątpliwości co do bezstronności 
funkcjonariusza, który mógłby przy podejmowaniu decyzji kierować się 
wizją przyszłych korzyści płynących z zatrudnienia w przedsiębiorstwach 
w sektorze prywatnym oraz co do uczciwości pracodawcy, który mógłby 
uzyskać dostęp do poufnych informacji, czerpiąc korzyść z przyrzeczone-
go zatrudnienia funkcjonariusza35. W wielu państwach brak jednak sank-
cji za nieprzestrzeganie ograniczeń w tym zakresie36. Sprawa ta łączy się 
z zakazem ujawniania lub używania poufnych informacji w określonym 
czasie po zakończeniu pracy w usługach publicznych. Okres ten uzależ-
niony jest od wagi informacji i szybkości ich dezaktualizacji. Państwa 

32 H. Whitton, Implementing effective ethics standards…, s. 12.
33 J. Pope, Rzetelność życia publicznego…, s. 158. 
34 OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service. Report on 

Implementation, OECD 2007, s. 12, http:// www.odce.org [dostęp: 1.11.2014 r.].
35 Explanatory Memorandum to the Recommendation No. R(2000)10…, pkt 104.
36 OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest…, s. 14. 
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OECD nie określają limitów czasowych w tym zakresie, a ograniczenia 
pozostają w mocy dopóki informacja jest sklasyfikowana lub stanie się 
jawna37.

Wymóg pisemnego uzasadniania wydawanych decyzji i poleceń 
umożliwiający ich późniejszą rewizję, ujawnianie informacji o podjętych 
decyzjach lub wymóg złożenia przysięgi, szczególnie na stanowiskach zo-
bowiązujących do zachowania poufności, stanowią nie tylko elementy an-
tykorupcyjnej polityki, ale powszechnie przyjmowane standardy dobrej 
administracji.

2. System sądowniczy 

W obszarze wymiaru sprawiedliwości, podobnie jak w innych sek-
torach działalności publicznej, tworzy się odpowiednie kodeksy postę-
powania. Zasady postępowania sędziego przy rozpoznawaniu spraw 
zawarte są przede wszystkim w ustawach procesowych (np. kodeks po-
stępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego, prawo o postępo-
waniu przed sądami administracyjnymi i inne), ustawach ustrojowych38 
oraz zbiorach zasad etycznych wykonywania zawodu sędziowskiego39. 
Środki wzmacniające integralność i zapobiegające okazjom do korupcji 
mogą być wprowadzone i stosowane w ramach służby prokuratorskiej 
w tych państwach, gdzie prokuratura nie stanowi części wymiaru spra-
wiedliwości, ale korzysta z niezawisłości równej niezawisłości wymiaru 
sprawiedliwości.

Międzynarodowe standardy prawidłowego wykonywania funkcji 
sędziowskich i jednoczesnego zapobiegania praktykom korupcyjnym 
wyznaczają: Podstawowe zasady niezależności sądów i niezawisłości 

37 OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest…, s. 13. 
38 Np.: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,  

Dz. U. z 2014 r., poz. 1071 z późn. zm.; rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lu- 
tego 2007 r.; Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 lutego 2007 r., tekst 
jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 259 z późn. zm. 

39 Np.: uchwała nr 16 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. „Zbiór 
zasad etyki zawodowej sędziów” (Biuletyn KRS nr 10), http://www.krs.pl/main2.
php?node=ethics [dostęp: 1.11.2014 r.].
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sędziów ONZ40, Kodeks postępowania sędziów z Bangalore41, Zalecenia 
Rady Europy dla państw członkowskich dotyczące niezawisłości, spraw-
ności i roli sędziów42 oraz Europejska Karta ustawowych zasad dotyczą-
cych sędziów43.

Postanowienia tych dokumentów stosuje się do wszystkich osób wy-
konujących funkcje sędziowskie, także do sędziów niezawodowych i in-
nych osób pełniących je (ławników, przysięgłych), chyba że z kontekstu 
wynika, że odnoszą się one wyłącznie do sędziów zawodowych (np. za-
sady dotyczące wynagrodzenia i kariery zawodowej).

Prawo do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem jest po-
wszechnie uznawane za fundamentalne prawo człowieka. Jeśli ma ono 
być zagwarantowane, to rozprawa powinna odbywać się przed niezawi-
słym (niezależnym), bezstronnym i odpowiednio wykwalifikowanym sę-
dzią. 

Zasada niezawisłości jest podstawową zasadą, na jakiej opiera się 
sądownictwo w demokratycznym państwie prawnym (zasada I kodek-
su Bangalore). Niezawisłość sądownictwa łączy w sobie dwa aspekty: 
zewnętrzny i wewnętrzny. Zewnętrzny aspekt oznacza niezależność od 
jakiejkolwiek zewnętrznej instytucji, łącznie z legislatywą i egzekuty-
wą, partii politycznych, innych zawodów prawniczych, prasy, społe-
czeństwa, stron sporu oraz innych wpływów mogących naruszyć au-

40 Basic Principles on the Independence of the Judiciary, adopted by the Seventh Unit-
ed Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at 
Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 
40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985, http://www2.ohchr.org/en-
glish/law/indjudiciary.htm [dostęp: 1.11.2014 r.] [dalej: zasady ONZ].

41 The Bangalore Draft Code of Judicial Conduct 2001, adopted by the Judicial Group 
on Strengthening Judicial Integrity, as revised at the Round Table Meeting of Chief Justices 
held at the Peace Palace, The Hague, 25-26 November 2002, http://www.unodc.org/pdf/
corruption/bangalore_e.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.] [dalej: kodeks Bangalore]. Kodeks ten jest 
dalszym przedsięwzięciem komplementarnym z zasadami niezależności sądów i nieza- 
wisłości sędziów ONZ. 

42 Recommendation No. R (94) 12 of the Committee of Ministers to Member States 
on the Independence, Efficiency and Role of Judges, adopted by the Committee of Min-
isters on 13 October 1994 at the 518th meeting of the Ministers’ Deputies, https://wcd.
coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetIm-
age=534553&SecMode=1&DocId=514386&Usage=2 [dostęp: 1.11.2014 r.] [dalej: zalecenia 
Rady Europy].

43 European Charter on the statute for judges, Strasburg, 8-10 July 1998, http://www.
coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/EuropeanCharter-on-Statute-of-
-Judges_EN.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.] [dalej: Karta europejska].
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tonomię wymiaru sprawiedliwości kolektywnie lub indywidualnego 
sędziego. Wewnętrzny aspekt oznacza niezależność od kolegów, prze-
łożonych oraz osobistych pragnień44. Sędzia dyspozycyjny, uległy, słaby 
moralnie stanowi zagrożenie dla prawidłowej realizacji zasad niezawi-
słości, nawet jeśli ma odpowiednią wiedzę i umiejętności45. Tylko sędzia 
o wysokim poziomie etycznym i moralnym, mający cechy osobowe po-
zwalające na obiektywne osądzenie prowadzonych spraw i niekierowa-
nie się jakimikolwiek uprzedzeniami do uczestników postępowania są-
dowego, zdolny jest dochować ślubowania, że będzie „sprawiedliwość 
wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, według swego 
sumienia”46. 

Bezstronność jako podstawowy element prawidłowego wykonywania 
funkcji dotyczy nie tylko samej decyzji, ale także procesu prowadzącego 
do jej podjęcia (zasada II kodeksu Bangalore). Bezstronność oznacza wy-
konywanie funkcji bez przychylności i uprzedzeń, jak również bez for-
mułowania jakichkolwiek komentarzy mogących stwarzać przekonanie 
o określonym wyniku sprawy lub osłabiać poczucie uczciwości procesu47. 
Obejmuje też wyłączenie od rozpoznawania sprawy lub powstrzymania 
się od działania, gdy usprawiedliwiają to uzasadnione powody. Na po-
wody te nie powinien mieć wpływu jakikolwiek interes rządu lub admi-
nistracji. Bezstronność oznacza również bezstronne wyjaśniania stronom, 
gdy zachodzi taka potrzeba, kwestii proceduralnych, zachęcania stron, 
gdy jest to właściwe, do zawarcia ugody, podawania w sposób jasny, kom-
pletny i zrozumiały motywów orzeczenia48 (zasada V zaleceń Rady Euro-
py).

Zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka sędziowie, po-
dobnie jak inni obywatele, mają prawo do swobody wypowiedzi (pkt 4.6 
kodeksu Bangalore), przekonań, stowarzyszania się i zgromadzeń. Ko-

44 L.T. Dung, Judicial independence in transitional countries, „United Nations Develop-
ment Programme” 2003, s. 11.

45 J. Sobczak, Sądy i Trybunały, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lub-
lin 1999, s. 391.

46 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, 
s. 78.

47 Zob. Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct, United Nations 
Office on Drugs and Crime 2007, http://www.unodc.org/documents/corruption/publica-
tions_ unodc _commentary-e.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.].

48 Zob. M. Laskowski, Korupcja w polskich sądach powszechnych – zagrożenia i fakty, [w:] 
E.W. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana..., s. 381.
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rzystając z tych praw powinni zawsze postępować w sposób świadczący 
o zachowaniu godności urzędu, ich bezstronności i niezawisłości oraz nie-
zależności sądów49. Sędziowie powinni korzystać ze swobody tworzenia 
stowarzyszeń sędziów i innych organizacji oraz przystępowania do nich 
w celu reprezento wania swych interesów, popierania kształcenia zawo-
dowego i ochrony nieza wisłości sędziowskiej (pkt 8 i 9 zasad ONZ; pkt 
4.13 kodeksu Bangalore). 

W osobistych relacjach z członkami zawodów prawniczych sędzio-
wie powinni unikać sytuacji, które mogą stwarzać podejrzenie fawory-
zowania kogoś lub stronniczości50. Nie powinni używać prestiżu urzędu 
sędziego do załatwiania prywatnych interesów. Poufne informacje uzy-
skane przez sędziego podczas wykonywania jego funkcji nie mogą być 
użyte lub ujawnione dla celów innych niż związane z wykonywaniem 
obowiązków sędziego51. Nie powinni być też zobowiązani do zeznawania 
na okoliczność tych kwestii. 

Sędzia i członkowie jego rodziny52 nie mogą żądać lub przyjmować 
żadnych prezentów, pożyczek lub innych korzyści w związku z czynnoś-
ciami sędziowskimi (pkt 4.14 kodeksu Bangalore). Sędzia nie może rów-
nież dopuszczać do przyjmowania korzyści przez członków personelu 
sądu53 w związku z pełnionymi przez nich funkcjami (pkt 4.15 kodeksu 
Bangalore). Powinien wymagać od innych sędziów nienagannego zacho-
wania i kierowania się zasadami etyki zawodowej, a na niewłaściwe za-
chowania odpowiednio reagować54. Sędzia powinien informować o ogra-
niczeniach związanych z pełnioną funkcją i zachęcać członków rodziny 
do ich respektowania, z drugiej jednak strony nie można wymagać, by 
znał i kontrolował wszystkie finansowo-gospodarcze interesy członków 
rodziny. Z ograniczenia przyjmowania korzyści wyłączono m.in. okazjo-
nalną gościnność przyjętą zwyczajowo w środowisku sędziego, pamiąt-
kowe certyfikaty, trofea lub pożyczki bankowe przyznawane na ogólnych 
warunkach. Różnica między zwyczajową gościnnością a niestosownością 

49 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct…, s. 103.
50 M. Laskowski, Korupcja w polskich sądach powszechnych…, s. 372.
51 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct…, s. 100 i 105. 
52 Kodeks zalicza tu: współmałżonka, syna, córkę, zięcia, synową i innych bliskich 

krewnych, towarzysza lub pracownika sędziego oraz osobę pozostającą we wspólnym go-
spodarstwie domowym. 

53 Kodeks zalicza tu współpracowników sędziego łącznie z niższymi urzędnikami 
(low clerks). 

54 A. Wesołowska, Korupcja w wymiarze sprawiedliwości..., s. 729.
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może być trudna do uchwycenia – ważny jest kontekst sytuacji55. Kodeks 
Bangalore (pkt 4.16) dopuszcza możliwość otrzymywania niewielkich 
prezentów (pamiątek, nagród lub korzyści) odpowiednich do zaistniałej 
okazji, które nie będą uznane za zmierzające do wpłynięcia na wykony-
wanie obowiązków sędziowskich lub wpływające na zasadę bezstronno-
ści, np. podczas ceremonii publicznych lub świąt56. 

Zgodnie z raportem ONZ57 rygorystyczne wymagania powinny być 
przyjęte w zakresie deklaracji majątkowych/interesów sędziów, ich rodzi-
ców, współmałżonków, dzieci i innych bliskich krewnych. Kodeks z Ban-
galore przewiduje obowiązek informowania o osobistych i finansowych 
interesach swoich i rodziny (pkt 4.7). Nie sprecyzowano jednak tego obo-
wiązku, jak uczyniono to w przypadku dokumentów dotyczących funk-
cjonariuszy administracji publicznej.

Sędziowie mogą, poza powierzonym mandatem, prowadzić bez prze-
szkód taką działalność, która stanowi realizację ich praw obywatelskich. 
Ograniczenia tej działalności mogą być wprowadzone tylko wtedy, gdy 
pozostaje ona w sprzeczności z zasadą zaufania do sędziego, do jego nie-
zawisłości lub bezstronności lub gdy może mieć wpływ na dokładne i ter-
minowe załatwianie powierzonych mu spraw (pkt 4.3 Karty europejskiej), 
przy czym obowiązki sędziowskie mają priorytet przed inną działalnością 
(pkt 6.1 kodeksu Bangalore)58. Jako osoby zaufania publicznego sędziowie 
powinni akceptować nałożone na nich ograniczenia uznawane przez spo-
łeczeństwo za konieczne oraz postępować w sposób stosowny do godno-
ści piastowanego przez nich urzędu (pkt 4.2 kodeksu Bangalore)59. 

Procedury mianowania i awansowania pracowników sądownictwa 
mogą angażować organ ustawodawczy, wykonawczy, samo sądowni-
ctwo, a w niektórych państwach przedstawicieli zawodów prawniczych 
i obywateli. Istotne jest, by proces mianowania obejmował element współ-
pracy i konsultacji pomiędzy sądem a organem władzy faktycznie doko-
nującym mianowania. Organ podejmujący decyzje dotyczące rekrutacji 
i awansowania sędziów powinien być niezależny od rządu i administra-

55 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct…, s. 118.
56 Zob. Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct…, s. 120.
57 Report of the Judicial Group Strengthening Judicial Integrity, United Nations Office 

for Drug Control and Crime Prevention, Viena 2000, s. 12.
58 Ograniczenie takie przewidują: Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 86) oraz 

ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 504 (art. 49).
59 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct…, s. 112.
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cji60. Sposób powoływania sędziów powinien chronić przed mianowaniem 
osób kierujących się niewłaściwymi motywami61 (pkt 10 zasad ONZ), 
a awans postrzegany powinien być jako nagroda za wybitne kompetencje 
zawodowe. 

 Komitet Ministrów Rady Europy uznał, że do tekstu zaleceń nale-
ży włączyć, ze względu na jego szczególne znaczenie, pkt 12 Podstawo-
wych Zasad ONZ62, zgodnie z którym sędziowie, wybierani i powoływa-
ni, powinni mieć zapewnione pełnienie urzędu aż do osiągnięcia wieku 
emerytalnego lub upływu okresu powołania, jeśli taki przewidziano (pkt 
12 zasad ONZ; zasada I pkt 3 zaleceń Rady Europy). Niepewność kadencji 
lub wynagrodzenia w oczywisty sposób zagraża niezależności. Zawiesze-
nie lub usunięcie sędziego z urzędu może następować wyłącznie z powo-
du niemożności pełnienia przez niego obowiązków lub zachowania, które 
czyni go niezdolnym do ich pełnienia (pkt 18 zasad ONZ).

 Sędzia sprawujący swoje obowiązki w określonym sądzie nie 
może być, co do zasady, przeniesiony bez swojej zgody do innego sądu 
lub powołany na inne stanowisko sędziowskie, nawet jeżeli jest to połą-
czone z awansem. Wyjątek od tej zasady stanowi przeniesienie w wyniku 
zastosowania kary dyscyplinarnej i tylko wówczas, gdy jest ono przewi-
dziane w katalogu kar i odpowiada zasadom proporcjonalności (pkt 3.4 
Karty europejskiej).

 Każdej osobie należy zagwarantować możliwość złożenia do nie-
zależnego organu skargi na błąd popełniony w konkretnej sprawie przy 
wymierzaniu sprawiedliwości. Po analizie przypadku i ustaleniu nieza-
przeczalnego zaniedbania ze strony sędziego należy wszcząć postępowa-
nie dyscyplinarne lub co najmniej zalecić takie postępowanie powołanemu 
do tego, zgodnie z ustawą, organowi (pkt 5.3 Karty europejskiej). Przysłu-
gujący sędziom immunitet nie powinien być przeszkodą do pociągnięcia 
ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie powinien też odbierać pra-

60 Zob. D. Della Porta, A judges’ revolution? Political corruption and the judiciary in Italy, 
„European Journal of Political Research” 2001, nr 39. 

61 M. Laskowski, Korupcja w polskich sądach powszechnych…, s. 385.
62 Memorandum wyjaśniające do Zalecenia Nr R(94)12 Komitetu Ministrów Rady 

Europy dla Państw Członkowskich dotyczące Niezawisłości, Sprawności i Roli Sędziów 
(przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 13 października 1994 roku na 516 posiedzeniu 
zastępców ministrów), [w:] J. Jasiński (red.), Standardy prawne Rady Europy. Zalecenia. T. IV, 
Sądownictwo. Organizacja – Postępowanie – Orzekanie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 
Warszawa 1998, s. 30.
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wa do odwołania się lub do dochodzenia przewidzianego w ustawodaw-
stwie krajowym odszkodowania od państwa (pkt 15 i 16 zasad ONZ).

Sędziom należy zapewnić warunki umożliwiające sprawne wykonywa-
nie pracy, a w szczególności należy: powołać wystarczającą liczbę sędziów 
i zapewniać im odpowiednie szkolenia, zagwarantować status i poziom 
wynagrodzeń współmierny do godności ich urzędu i ciężaru odpowie-
dzialności, przyjmować jasno określoną drogę kariery zawodowej, aby 
pozyskiwać i zatrzymywać zdolnych sędziów oraz powołać do pomocy 
sędziom odpowiedni personel techniczny (zasada III zaleceń Rady Euro-
py). Godziwe wynagrodzenie sędziów, odpowiadające godności urzędu, 
jest istotnym warunkiem urzeczywistnienia zasady pełnej niezawisło-
ści. Problem zabezpieczenia socjalnego sędziów nie może być tematem 
wstydliwym, ale jednocześnie należy przyjąć, że jeżeli ktoś w określonych 
warunkach podjął się pełnić tak zaszczytną funkcję publiczną, to powi-
nien ją pełnić zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i pełnym zaan-
gażowaniem, a nawet oddaniem63. 

Powyższe uwagi mutatis mutandis mają zastosowanie również do dzia-
łalności prokuratury.

Uwagi końcowe 

Dotychczas nie przyjęto ujednoliconego kodeksu dla wszystkich ka-
tegorii urzędników publicznych64. Niektóre instytucje zaufania publicz-
nego, ze względu na swe obowiązki, uprawnienia i uznaniowość decyzji 
wprowadziły własne kodeksy postępowania będące uzupełnieniem ko-
deksów funkcjonariuszy publicznych, np. dla policji65, służby więzienni-

63 E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego…, s. 18.
64 J. Palidauskaite, Codes of Conduct for Public Servants…, s. 3.
65 Zobowiązanie, by niektóre czynności, jak np. przesłuchiwanie podejrzanych odby-

wały się w obecności świadków lub jeśli możliwe były nagrywane (audio, video). Recom-
mendation No. R (2001) 10 of the Committee of Ministers to member states on the Euro-
pean Code of Police Ethics, adopted by the Committee of Ministers on 19 September 2001 
at the 765th meeting of the Ministers’ Deputies, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraS-
ervlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1277578&SecMode=1&Do-
cId=212766&Usage=2 [dostęp: 1.11.2014 r.]; Code of Conduct for Law Enforcement Offi-
cials, annex to the Resolution adopted by the General Assembly during its Thiry-fourth 
session, 106th plenary meeting, 17 December 1979, GA/RES/34/169, http://www.un.org/
documents/ga/res/34/a34res169.pdf [dostęp: 1.11.2014 r.]; Zarządzenie Nr 805 Komendan-
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ctwa, urzędników służb skarbowych66, celnych67, wysokich rangą oficerów 
wojskowych oraz polityków68. Personel tych agencji szczególnie narażony 
jest na praktyki korupcyjne69, zajmując się sprawami, które generują duże 
zyski, często za pośrednictwem skorumpowanych urzędników. 

Ze względu na różne tradycje prawne państw nie starano się o pełne 
zharmonizowanie prawa odnoszącego się do tej kwestii, ale uwzględnio-
no przykłady lub ogólne reguły wskazujące pożądany kierunek rozwoju 
uregulowań prawnych.

Pomimo różnych tradycji prawnych i systemów politycznych po-
wszechnie akceptowane są podstawowe zasady i wartości administracji 
publicznej odzwierciedlającej kluczowe komponenty dobrego rządzenia. 
Są nimi: obowiązek działania zgodnego z prawem i instrukcjami praw-
nymi, działanie w sposób neutralny politycznie, obowiązek lojalnego 
i sprawiedliwego służenia krajowym, lokalnym i regionalnym władzom, 
uczciwość, bezstronność i skuteczność w wypełnianiu funkcji z uwzględ-
nieniem interesu publicznego i odpowiednich okoliczności sprawy, po-
stępowanie promujące wysoki standard usług publicznych oraz dobrych 
relacji pomiędzy urzędnikami a petentami70. 

Kodeksy etyczne lub kodeksy postępowania zostały implementowane 
w różnych formach w wielu państwach świata. W niektórych państwach 
afrykańskich z dominującą tradycją muzułmańską odwołano się do trady-
cyjnych wartości moralnych, jak: bezinteresowność (selflessness), samody-
scyplina (selfdiscipline), odwaga (courage), które zostają przywołane szcze-
gólnie w kontekście zapobiegania urzędowej korupcji, nadużycia funkcji 
i konfliktu interesów71. 

ta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie Zasad etyki zawodowej policjanta, 
Dz. Urz. KGP z 2004 r., nr 1, poz. 3 z późn. zm.

66 Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w spra-
wie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, M.P. Nr 46, poz. 683.

67 Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Celnej podpisany 21 września 2000 r. przez 
nestora Służby Celnej Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Zygmunta Czyżewskiego, http://www.
mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=5243&id= 258888&typ=news [dostęp: 1.11.2014 r.].

68 Wymaganie ujawniania źródła i wielkości darczyńców oraz rachunkowości wybor-
czych wydatków, odpowiedzialność przed władzą ustawodawczą, Implementation of the 
International Code of Conduct…, s. 3.

69 W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008, 
s. 60 i n.

70 Zob. The Global Programme against Corruption UN Anti-Corruption…, s. 133.
71 H. Whitton, Implementing effective ethics standards…, s. 5.
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Kodeksy powinny być sformułowane w taki sposób, by zapewnić sku-
teczność ich wdrażania, co oznacza efektywny plan implementacyjny i sil-
ne zaangażowanie do jego przeprowadzenia. Na efektywną implementa-
cję wpływają następujące czynniki: czytelny, łatwy do zrozumienia język 
kodeksów, regularne szkolenia personelu i kadry kierowniczej72, mecha-
nizmy umożliwiające zgłaszanie niezgodności (także anonimowo) oraz 
umożliwiające konsultacje w przypadku niepewności co do zastosowa-
nia postanowień kodeksu, szerokie propagowanie i promocja kodeksów 
w sektorze publicznym, zaangażowanie sektora prywatnego73, a także po-
wiązanie procedury wdrożeniowej kodeksów z innymi środkami identy-
fikującymi korupcję.

Kodeksy postępowania niezawierające sankcji za ich nieprzestrzega-
nie mogą wywoływać wątpliwości, dlaczego urzędnicy aktywnie uczest-
niczący w praktykach korupcyjnych lub podatni na nie mieliby zmienić 
postępowanie z powodu istniejącego kodeksu, którego nieprzestrzeganie 
nie pociąga żadnych konsekwencji74. Złamanie postanowień kodeksów za-
zwyczaj nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej (choć jej nie wyklu-
cza), lecz powodować może odpowiedzialność dyscyplinarną. Konwencja 
ONZ w art. 8 ust. 6 proponuje wprowadzenie środków dyscyplinarnych 
lub innych przeciw urzędnikom naruszającym kodeks lub normy postę-
powania. Obwarowanie postanowień kodeksów odpowiednimi sankcja-
mi wydaje się niezbędnym elementem ich przestrzegania i skuteczności. 
Warunkiem koniecznym poniesienia odpowiedzialności jest odpowiednie 
przeszkolenie pracowników lub obowiązek zaznajomienia się z postano-
wieniami kodeksu przed zatrudnieniem75.

Efektywna strategia antykorupcyjna powinna być oparta na prewencji, 
edukacji i egzekucji prawa. Każdy z tych elementów jest istotny, równie 
ważny i wzajemnie uzupełniający. W tym kontekście kodeksy postępowa-

72 W wielu państwach przeprowadzane są kursy z etycznego i profesjonalnego po-
stępowania. Kursy te trwają od 1 do 8 dni m.in. na Białorusi, Brunei Drusslam, Cyprze, 
Japonii, Malcie, Peru, Republice Korei, 9-15 dni w Centralnej Republice Afryki, 16-30 dni 
w Algierii, Angoli, Bangladeszu, Brunei, Kubie, Niemczech, Tajlandii (za: Implementation 
of the International Code of Conduct…, s. 3). 

73 S.C. Gilman, Ethics Codes and Codes of Conduct as tools for promoting an ethical…, s. 67.
74 D. Hine, Code of conduct for public officials in Europe common label, divergent purposes, 

„Department of Politics and International Relations University of Oxford” 2004, s. 3.
75 J. Palidauskaite, Codes of Conduct for Public Servants…, s. 23; bułgarski kodeks wymie-

nia tylko jedną sankcję za złamanie jego postanowień – dymisja; słowacki kodeks – upo-
mnienie lub 15% redukcja uposażenia do trzech miesięcy, zakończenie służby publicznej. 
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nia odgrywają rolę we wszystkich trzech elementach strategii. Główną ich 
funkcją jest edukacja i prewencja, ale obejmują również aspekt represyjny. 
Mogą one także efektywnie zmienić klimat etyczny w sektorze publicz-
nym i prywatnym. Prawidłowa implementacja przyjętych uregulowań 
prawnych, wzmocniona działaniami organizacji pozarządowych, może 
być istotnym czynnikiem przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 
korupcyjnej.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, konflikt interesów, niepołączal-
ność stanowisk, deklaracje majątkowe, przyjmowanie prezentów, pantouflage, 
system sądowniczy, niezawisłość, bezstronność
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CONDUCT STANDARDS FOR PUBLIC OFFICIALS IN THE LIGHT  
OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS ON COMBATING  

AND PREVENTING CORRUPTION

S u m m a r y

Due to the high risk posed by corruption’s crime, universal and regional 
international organizations are involved into the fight against it. They are de-
veloping a number of binding and non-binding anti-corruption documents 
focused on fighting and preventing corruption. In area of preventing corrupt 
practices provisions concerning public officers, including standards of acting in 
the widely understood administration, have material meaning. The above pa-
per presents counter measures which helps prevent criminal behavior among 
public officials and regulations that directly and indirectly shape the scope of 
criminalization and liability rules. Due to the differences between civil service 
and the judiciary, the provisions in this sectors was discussed separately. The 
paper includes provisions of non-binding documents issued by international 
organizations, categorized as soft law.

Key words: public administration, conflict of interest, incompatibilities, dec-
larations of financial declarations, receiving gifts, pantouflage, judicial system, 
independence, impartiality

СТАНДАРТЫ ДЕЙСТВИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В СВЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО БОРЬБЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

КОРРУПЦИИ

Р е з ю м е

Из-за высокой опасности коррупционных преступлений в борьбе с ними 
учавствуют международные организации, действующие на повсеместном 
и региональном уровне. Они разрабатывают ряд антикоррупционных 
документов различной юридической силы, целью которых является борьба 
с коррупцией и ее предотвращение. С точки зрения предотвращения 
коррупции важными являются положения о государственных служащих, 
которые исполняют функции в широко понимаемой государственной 
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администрации. Публикация представляет меры по борьбе с преступной 
деятельностью среди государственных должностных лиц, а также 
упорядочение закона, который прямо или косвенно формирует сферу 
криминализации и норм ответственности. Из-за некоторых отдельных 
нормативных кодексов поведения в сфере государственного управления 
и судебной системы, они показаны отдельно. Рассуждения дополнены 
анализом достижений международных организаций, охватывающих 
необязательные документы, классифицирующиеся как „мягкий закон”.

Ключевые слова: государственное управление, конфликт интересов, 
несовместимость должностей, декларация имущества, прийом подарков, 
pantouflage, судебная система, независимость, беспристрастность
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Zarys koncepcji wtórnego dochodu podatkowego

Uwagi wstępne

Dochody podatkowe odgrywają ważną rolę w działalności finansowej 
każdego podmiotu prawa publicznego. Stanowią jeden z głównych in-
strumentów realizacji funkcji fiskalnej finansów publicznych, która wiąże 
się z koniecznością przejmowania przez państwo i jednostki samorządu 
terytorialnego środków pieniężnych od innych podmiotów, a  następnie 
ich przeznaczenia na sfinansowanie wydatków ponoszonych na realizację 
zadań publicznych. 

W polskim systemie prawnym dochody podatkowe są instrumenta-
mi gospodarki budżetowej. Występują one w budżecie zarówno państwa, 
jak i każdej gminy, powiatu oraz województwa1. Niewątpliwie świadczy 
to o instrumentalnej typowości i funkcjonalnej uniwersalności dochodu 
podatkowego rozpatrywanych z punktu widzenia jego przydatności oraz 
efektywności wykorzystania w prowadzeniu publicznej działalności fi-
nansowej. 

Należy jednak zauważyć, że zakres zastosowania dochodów podat-
kowych nie rozciąga się na cały sektor finansów publicznych ani tym bar-
dziej nie obejmuje pozostałych podmiotów sektora publicznego. Zadania 

* Dr hab., prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego; e-mail: agorgol@gmail.com
1 Zob. art. 110 pkt 1; art. 111; art. 211 ust. 1; art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 885 z późn. zm. [dalej: 
u.f.p.].
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publiczne mogą być wykonywane przez publiczne jednostki organizacyj-
ne będące osobami prawnymi lub niemające takiej osobowości2. Prowa-
dzą one działalność w formach enumeratywnie wymienionych w usta-
wie o finansach publicznych, ale mogą być tworzone także na podstawie 
odrębnych ustaw3. Cechą wspólną podmiotów publicznych nienależą-
cych do sektora finansów publicznych jest to, że są osobami prawnymi 
utworzonymi na podstawie odrębnych ustaw do wykonywania zadań 
państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na zasadzie prowadze-
nia działalności gospodarczej. Jako banki, przedsiębiorstwa państwowe, 
spółki kapitałowe, instytuty badawcze są przedsiębiorcami zarejestrowa-
nymi w KRS4. Zapłata za oferowane przez nie towary i usługi nie jest dla 
nich źródłem środków publicznych, a więc także nie otrzymują żadnych 
dochodów podatkowych. Z kolei typowym instrumentem finansowania 
działalności jednostek sektora finansów publicznych jest przychód, a nie 
dochód publiczny5. Wyjątek stanowią adresaci budżetowania brutto, 
którzy gromadzą swoje dochody i ponoszą wydatki za pośrednictwem 
właściwego budżetu, a wysokość tych wydatków nie jest limitowana po-
ziomem ich dochodów6. Chociaż jednostki budżetowe należą do sektora 
finansów publicznych i mogą odpłatnie wykonywać zadania publiczne, 
uzyskane przez nie środki publiczne kwalifikowane są jako dochody pub-
liczne, a nie przychody, co jest standardem ustawowym. Skoro dochody 
podatkowe są – jak sama ich nomenklatura trafnie wskazuje – dochodami, 
nie występują wśród instrumentów finansowania tych podmiotów sek-
tora finansów publicznych, które działają na zasadzie samofinansowania 
się. Dotyczy to zarówno adresatów budżetowania netto, jak i szczegól-
nych form budżetowania. 

Należy podkreślić, że dochody podatkowe nie mogą być uznane za 
dochody żadnej jednostki budżetowej, a więc także tych urzędów, które 
są aparatem pomocniczym organów podatkowych. Stanowią one bowiem 
dochód właściwego budżetu, który jest jedynie pobierany za pośredni-
ctwem urzędu skarbowego lub urzędu gminy, starostwa lub urzędu mar-
szałkowskiego, a następnie docelowo odprowadzany na rachunek docho-

2 Zob. art. 9 u.f.p.
3 Zob. art. 8 u.f.p.
4 Zob. art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.
5 Zob. art. 5 ust. 1 u.f.p. 
6 Zob. art. 11 ust. 1 u.f.p.



Zarys koncepcji wtórnego dochodu podatkowego  85

dów budżetowych. W ujęciu księgowym dochody podatkowe zarówno 
budżetu państwa, jak i budżetu samorządowego ewidencjonowane są na 
kontach bilansowych 222 i 9017. Z kolei w planie kont jednostek budże-
towych konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez 
jednostkę dochodów budżetowych8. Warto jednak zauważyć, że uregu-
lowanie zasad prowadzenia rachunkowości dochodów podatkowych 
budżetów samorządowych jest niedostosowane do ustawowej nomenkla-
tury stosowanej do instrumentów finansowania samorządowej jednostki 
budżetowej. Takie dochody kwalifikowane są w rozporządzeniu wyko-
nawczym do kategorii przychodów urzędu jednostki samorządu teryto-
rialnego, gdyż nie są ujmowane w planie finansowym innych samorządo-
wych jednostek budżetowych9. Natomiast w ujęciu ustawowym stanowią 
one dochód publiczny, co wyklucza ich ujęcie wśród środków publicz-
nych stanowiących bądź przychody budżetowe, bądź przychody jedno-
stek sektora finansów publicznych związane z ich działalnością10. Krytycz-
nej oceny tej wady nie umniejsza nawet to, że użycie wyrazu „przychód” 
może być odbierane jako rozwiązanie legislacyjne mające na celu zasyg-
nalizowanie szczególnej pozycji urzędów gmin, starostw i urzędów mar-
szałkowskich w wewnętrznej strukturze samorządu terytorialnego oraz 
ich przynależności do sektora finansów publicznych.

W budżecie państwa dochody podatkowe ujmowane są w zbiorczej 
kategorii normatywnej wspólnie z dochodami niepodatkowymi11. Za-
równo w ustawie o finansach publicznych, jak i ustawach budżetowych 
„rozpływają się” one niejako w szerszym kontekście niekoherentnej gru-
py dochodów państwa. Z punktu widzenia zasad logiki sformułowanie 
„dochody podatkowe i niepodatkowe” nie jest poprawne. Po pierwsze, 
wynika to z użycia spójnika „i” typowego dla koniunkcji, zamiast „lub” 
– właściwego dla alternatywy rozłącznej. Dochód budżetowy nie może 
mieć wykluczających się cech, czyli być zarazem instrumentem podatko-

7 Zob. załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, bu-
dżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 298 [dalej: rozp. o rachunkowości]. 

8 Zob. załącznik nr 3 do rozp. o rachunkowości. 
9 Zob. § 7 rozp. o rachunkowości.
10 Zob. art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.f.p.
11 Zob. art. 111 u.f.p.
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wym i niepodatkowym. Po drugie, użycie przeczenia „nie” w odniesieniu 
do tego samego wyrazu sugeruje, że podział dochodów budżetowych jest 
dychotomiczny. To stwierdzenie tylko wówczas jest prawdziwe, gdy nie 
ma zarówno dochodu podatkowo-niepodatkowego, jak i każdy dochód 
budżetowy może być przyporządkowany do grupy dochodów bądź po-
datkowych, bądź niepodatkowych. Warunkiem poprawności logicznej 
podziału dychotomicznego jest takie zdefiniowanie przeciwstawnych 
dwóch zbiorów desygnatów użytych nazw, aby łączne ich zakresy pojęcio-
we obejmowały klasyfikowane pojęcie dochodu budżetu państwa. Usta-
wowa definicja podatkowych i niepodatkowych dochodów tego budżetu 
ma charakter zakresowy12. Zawiera ona enumeratywny wykaz tych do-
chodów. Z formalnego punktu widzenia ma ona postać zamkniętego kata-
logu ustawowego. Jednak w rzeczywistości wyliczenie dochodów budże-
tu państwa nie jest pełne, gdyż występuje odesłanie do innych dochodów 
określonych w odrębnych ustawach lub umowach międzynarodowych13. 
Ocena stopnia zupełności zakresu znaczeniowego definicji ustawowej jest 
bardzo utrudniona także z powodu licznych zastrzeżeń, że przepisy od-
rębnych ustaw mogą regulować inaczej tę kwestię14. Niewątpliwie poza 
dochodami nazwanymi, czyli wymienionymi w definicji zakresowej, są 
również inne, nienazwane dochody budżetu państwa. Dotyczy to chociaż-
by dywidend, odszkodowań, kwot uzyskanych z tytułu udzielonych po-
ręczeń i gwarancji, które ustawa o finansach publicznych ujmuje w grupie 
dochodów publicznych niebędących daninami publicznymi15. Nie są one 
wymienione w definicji zakresowej dochodów podatkowych i niepodat-
kowych budżetu państwa ani nie są tak określane w odrębnej ustawie lub 
umowie międzynarodowej. Należy zatem uznać, że analizowana definicja 
jest niepełna i wadliwa. Po trzecie, jest ona niezgodna z zasadą ekonomii 
myślenia, określaną mianem „brzytwy Ockhama”16, czyli stwierdzeniem, 
że: „Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę”17. Skoro wszystkie do-
chody budżetu państwa w ujęciu ustawy o finansach publicznych są bądź 
podatkowe, bądź niepodatkowe, zbędne jest zatem posługiwanie się toż-

12 W rozumieniu Zasad techniki prawodawczej (rozporządzenie Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz. U. Nr 100, 
poz. 908). 

13 Zob. art. 111 pkt 15 u.f.p.
14 Zob. art. 111 pkt 1, 7, 8, 9, 12, 14 u.f.p.
15 Zob. art. 5 ust. 2 i art. 111 u.f.p.
16 R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, Kęty 1999, s. 242-244. 
17 Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.
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samym zwrotem normatywnym „dochody podatkowe i niepodatkowe 
budżetu państwa”. 

Należy podkreślić, że ustalenie co to są podatkowe dochody budże-
tu państwa w znaczeniu normatywnym nie jest także możliwe w dro-
dze prawniczych wnioskowań. Nie zostały bowiem zdefiniowane 
dochody niepodatkowe tego budżetu. Bezprzedmiotowe są zatem próby 
formułowania metodą „przez zaprzeczenie” negatywnej definicji docho-
dów podatkowych rozumianych jako inne niż niepodatkowe dochody bu-
dżetu państwa. 

Ustawa o finansach publicznych nie zawiera precyzyjnych reguł od-
kodowywania pojęcia „dochód podatkowy”. Wykładnia systemowa i ce-
lowościowa definicji zakresowej tego sformułowania normatywnego pro-
wadzi do konkluzji, że jest ono użyte tylko w kontekście budżetu państwa. 
Nie ma zaś do niego nawiązania w unormowaniach dochodów budżetów 
samorządowych. Inaczej niż w przypadku budżetu państwa bezzwrot-
ne instrumenty gospodarowania i rozdysponowania środków budżeto-
wych gmin, powiatów i województw nie są skonsolidowane formalnie 
w jednym akcie prawnym, lecz zawarte w odrębnych ustawach. Ustawa 
o finansach publicznych nie reguluje szczegółowo dochodów budżetów 
samorządowych. Natomiast zawiera stwierdzenie, że źródła dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego określa odrębna ustawa18. W rzeczy-
wistości jednak stopień formalnej i merytorycznej dyferencjacji dochodów 
państwa i samorządu terytorialnego jest większy. Ustawa o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego reguluje bowiem nie tylko źródła ich 
dochodów, ale konkretyzuje także poszczególne dochody oraz zasady ich 
ustalania, gromadzenia lub przekazywania19. Z punktu widzenia ustale-
nia istoty dochodów podatkowych znaczenie tego aktu prawnego jest nie-
bagatelne, gdyż zawiera on normatywne definicje tego pojęcia20. W ujęciu 
jurydycznym mają one zastosowanie tylko w odniesieniu do dochodów 
budżetów samorządowych. Natomiast brak jest podstawy prawnej do 
ich zastosowania do odkodowywania pojęcia „dochody podatkowe i nie-
podatkowe budżetu państwa”. Niewątpliwie jest to zasadne także pod 
względem merytorycznym, gdyż dochody podatkowe gmin, powiatów, 
województw są definiowane z wykorzystaniem tych kategorii dochodów, 

18 Zob. art. 116 u.f.p.
19 Zob. art. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 [dalej: u.d.j.s.t.].
20 Zob. art. 20 ust. 3; art. 22 ust. 3; art. 24 u.d.j.s.t.
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które nie występują w budżecie państwa. Oznacza to, że skutki zdiagno-
zowanych w niniejszym opracowaniu błędów definicji zakresowej w usta-
wie o finansach publicznych nie mogą być nie tylko wyeliminowane, ale 
nawet ograniczone przez zastosowanie wprost lub przez analogię definicji 
dochodów podatkowych zawartych w ustawie o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego. 

1. Geneza i ewolucja pojęcia dochodu podatkowego  
 w ujęciu ustawowym

Jak już wspomniano, definicje normatywne dochodu podatkowego 
formułowane są w ustawach regulujących dochody samorządu terytorial-
nego w Polsce. Genezę tego pojęcia języka prawnego należy zatem upa-
trywać w kontekście transformacji ustrojowej Polski, przejawiającej się  
m.in. w odtworzeniu w 1990 r. struktur samorządu gminnego21. Jednak 
aż do końca 1993 r. w pierwszej fazie kształtowania się systemu finan-
sowania samorządu terytorialnego obowiązywała ustawa22, która nie de-
finiowała dochodów podatkowych gminy. Niewątpliwie była to typowa 
ustawa epizodyczna, o czym świadczy chociażby jej tytuł, nawiązujący 
do oznaczonego w latach zakresu czasowego jej obowiązywania. Nie two-
rzyła ona docelowego modelu systemu dochodów budżetu gminy, lecz 
zawierała rozwiązania przejściowe. 

Druga faza kształtowania się systemu finansowania samorządu tery-
torialnego przypada na lata 1994-1998, gdy obowiązywała ustawa o fi-
nansowaniu gmin23. W słowniczku jej pojęć ustawowych zostały zdefi-
niowane po raz pierwszy podstawowe dochody podatkowe24. Definicja 

21 Początkowo samorząd terytorialny był utożsamiany z samorządem gminnym. 
Znajdowało to odzwierciedlenie w tytule pierwszej samorządowej ustawy ustrojowej, czy-
li ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. 
zm. Obecnie ta ustawa występuje w systemie aktów prawnych pod nazwą zmienioną jako 
ustawa o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. [dalej: 
u.s.g.].

22 Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowa-
nia w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 89, 
poz. 518 z późn. zm. 

23 Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin, tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. 
Nr 30, poz. 164 z późn. zm. [dalej: u.f.g.].

24 Zob. art. 3 pkt 6 u.f.g.
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ustawowa miała charakter pozytywny i zakresowy. Zastosowano jednak 
dość kontrowersyjną technikę legislacyjną. Zamiast enumeratywnego 
ustalenia podstawowych dochodów podatkowych gminy określono je 
w sposób pośredni przez wymienienie przepisów prawnych regulujących 
ich tytuły. Odesłanie do innych przepisów tej samej ustawy powodowało, 
że definicja była dość zawiła, co utrudniało jej stosowanie. Z kolei brak 
określenia cech wspólnych dla całej tej grupy instrumentów zasilenia fi-
nansowego budżetu gminy świadczył o niekoherentności definiowanego 
zbioru i formalnym podejściu przy jego konstruowaniu. Warto również 
zauważyć, że definicja podstawowych dochodów podatkowych była 
umiejscowiona w tzw. „słowniczku pojęć ustawowych”. Zasługuje to na 
aprobatę, gdyż podstawowe dochody podatkowe zostały podniesione do 
rangi pojęć istotnych dla stosowania całej ustawy, a nie tylko niektórych 
jej części. 

Niewątpliwie podstawowe dochody podatkowe są podzbiorem szer-
szej grupy dochodów podatkowych. Wychodząc z założenia „racjonalności 
działania ustawodawcy” należy uznać, że dokonał on świadomego za-
wężenia zakresu znaczeniowego definiowanego pojęcia w stosunku do 
ujętych w katalogu ustawowym dochodów podatkowych. Niektóre z do-
chodów zostały podniesione do rangi podstawowych, zaś pozostałych 
nie tylko nie zdefiniowano, ale i nie nazwano. W tym przypadku można 
więc mówić o dychotomicznym podziale dochodów podatkowych pro-
wadzącym do wyodrębnienia dwóch ich grup, tj. dochodów podstawo-
wych i ubocznych. Podstawowe dochody podatkowe są kategorią prawną 
i doktrynalną, a uboczne dochody podatkowe tylko kategorią doktrynal-
ną, prawniczą. Różnica dotyczy także sposobu ich zdefiniowania. Jak już 
wspomniano, ustawowa definicja podstawowych dochodów podatko-
wych miała charakter pozytywny i polegała na ich enumeratywnym wyli-
czeniu. Z kolei definicja doktrynalna ubocznych dochodów podatkowych 
była negatywna, gdyż za takie dochody mogły być uznane wyłącznie 
dochody podatkowe niebędące dochodami podstawowymi. Oczywiście 
ustalenie tych dochodów wymagało wcześniejszego zdefiniowania do-
chodu podatkowego. Z uwagi na brak definicji ustawowej tej kategorii 
środków publicznych stanowiło to zadanie dla przedstawicieli doktryny. 

Warto zauważyć, że wyodrębnienie podstawowych i ubocznych do-
chodów podatkowych uwzględnia kryterium ich znaczenia fiskalnego dla 
finansowania jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podstawowe 
są typowym i istotnym instrumentem zasilenia budżetu samorządowe-
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go. Natomiast dochody uboczne mają niewielką lub ujemną efektywność 
fiskalną. Typowym przykładem był podatek od posiadania psów w gmi-
nach wiejskich, który musiał być pobierany25. Liczne zwolnienia podat-
kowe powodowały, że jego baza dochodowa był bardzo zawężona26. Po-
noszono przy tym duże koszty poboru tego podatku, zarówno z tytułu 
wynagrodzenia inkasentów, jak i administrowania tym dochodem budże-
towym. 

Pod rządem ustawy o finansowaniu gmin definicja podstawowych 
dochodów podatkowych zawierała odesłanie do przepisu27, w którym 
obligatoryjne dochody gmin były ujęte w zamkniętym katalogu. To roz-
wiązanie prawne należy oceniać jako zasadne. Podatkowe dochody nie 
występują wśród dochodów fakultatywnych jednostki samorządu tery-
torialnego, które wyliczane są w ustawie regulującej jej dochody jedynie 
w sposób przykładowy28. Dochody obligatoryjne muszą być ujęte w bu-
dżecie samorządowym, gdyż jako dochody zasadnicze mają istotne zna-
czenie fiskalne. Niewątpliwie w tej grupie mieszczą się także podstawowe 
dochody podatkowe.

Obligatoryjne dochody gmin w rozumieniu ustawy o ich finan-
sowaniu obejmowały sześć głównych kategorii: wpływy z podatków 
samorządowych, wpływy z opłat, udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 
gmin, dochody z majątku gmin, subwencję ogólną i oświatową. Nato-
miast zakres znaczeniowy podstawowych dochodów podatkowych był 
ograniczony do trzech typów instrumentów zasilenia finansowego, czyli 
podatków samorządowych, opłat gminnych i udziałów w podatkach pań-
stwowych. Charakterystyczne jest to, że tylko niektóre podatki i opłaty 
zostały zaliczone do podstawowych dochodów podatkowych. Z kolei 
grupa dochodów gminy z udziałów w podatkach państwowych w całości 
była zakwalifikowana do tych dochodów. Wpływy z podatku od spad-
ków i darowizn, podatku od posiadania psów, opłat lokalnych i innych, 
nienazwanych w ustawie o finansowaniu gmin opłat pobieranych na pod-

25 Od 1 stycznia 2008 r. został on zastąpiony fakultatywną opłatą lokalną od posiada-
nia psów. 

26 Zob. art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm., w wersji obowiązującej do końca 
2007 r. [dalej: u.p.o.l.].

27 Zob. art. 4 u.f.g. i art. 54 ust. 1 u.s.g. w brzmieniu pierwotnym. 
28 Art. 5 u.f.g. odsyłał do odrębnych przepisów, z których wynikały wpływy należne 

gminom. Zob. także art. 54 ust. 2 u.s.g. w brzmieniu pierwotnym.
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stawie odrębnych ustaw należały do ubocznych dochodów podatkowych. 
Natomiast do podstawowych dochodów podatkowych zaliczono nastę-
pujące podatki i opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków 
transportowych, podatek rolny, podatek leśny, kartę podatkową, opłatę 
skarbową i opłatę eksploatacyjną. 

Trzecia faza rozwoju systemu finansów samorządowych przypada na 
lata 1999-2003.

Była ona spowodowana fundamentalnymi przekształceniami formal-
no-organizacyjnymi samorządu terytorialnego, które polegały na wykre-
owaniu jego nowych jednostek29. Obok samorządu gminnego utworzono 
powiaty i województwa. Z oczywistych względów ustawa o finasowaniu 
gmin nie mogła być stosowana do uregulowania dochodów samorządów 
powiatowego i wojewódzkiego. Pojawiła się zatem konieczność jej zastą-
pienia nowym aktem prawnym, który rozgraniczałby dochody budżetów 
samorządowych, w tym także o charakterze podatkowym. Nowa ustawa 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miała charakter epizo-
dyczny30. Wprowadzała rozwiązania tymczasowe, a nie docelowe dla sy-
stemu finansów samorządowych. 

Wejście w życie epizodycznej ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego nie spowodowało odrzucenia dotychczasowej, nor-
matywnej koncepcji podstawowych dochodów podatkowych. Zmiany 
legislacyjne nie były rewolucyjne, lecz typowo ewolucyjne i dostosowaw-
cze. Główna modyfikacja polegała na ilościowym zwiększeniu liczby 
ustawowych definicji podstawowych dochodów podatkowych z jednej 
do trzech przez odniesienie każdej z nich do odrębnych typów jednostek 
samorządu terytorialnego31. Oznaczało to odejście od unitarnego wzorca 
tej kategorii dochodów na rzecz rozwiązania multilateralnego. Nadal jed-
nak definicje tych ustawowych pojęć miały charakter pozytywny i były 
zawarte w „słowniczku pojęć ustawowych”. Formułowały one katalogi 
podstawowych dochodów podatkowych gmin, powiatów i województw 
w sposób pośredni i formalny przez określenie przepisów ustawowych 

29 Zob. A. Niezgoda, Reforma systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] 
J. Parchomiuk, B. Uliasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej 
w Polsce, Warszawa 2009, s. 353-366. 

30 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 1999-2003, Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm. [dalej: u.d.j.s.t. 1999-2003], miała 
obowiązywać początkowo przez dwa lata. Jednak jej zakres czasowy obowiązywania po 
2000 r. był corocznie wydłużany na kolejny rok. 

31 Zob. art. 2 ust. 9, 10 i 11 u.d.j.s.t. 1999-2003. 
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regulujących poszczególne instrumenty zasilenia finansowego. Podobnie 
jak w poprzednim stanie prawnym były to definicje zakresowe, odsyłające 
do innych unormowań tej samej ustawy.

Katalog podstawowych dochodów podatkowych gminy nie uległ ja-
kościowej modyfikacji w następstwie zmian legislacyjnych. Nadal obej-
mował te same podatki samorządowe, opłaty gminne, udziały w podat-
kach państwowych. W odniesieniu do opłaty eksploatacyjnej zasadnie 
doprecyzowano, że dochodem gminy nie są wszystkie wpływy z tego ty-
tułu, lecz jedynie jej udział32. W ustawowej definicji uwzględniono także 
dochody gminy z części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin33. 
Prima facie może to wzbudzać kontrowersje, gdyż dochody podatkowe 
należą do kategorii dochodów własnych samorządu terytorialnego. Na-
tomiast subwencje w ujęciu konstytucyjnym mają odmienny charakter, 
gdyż jako typowe transfery z budżetu państwa są dochodami zewnętrzny-
mi budżetów samorządowych34. Jednak część rekompensująca, jak sama 
nazwa jej wskazuje, stanowiła swoistą rekompensatę wyrównującą gmi-
nom uszczerbek ich dochodów podatkowych spowodowany zmianami 
legislacyjnymi, na które samorząd gminny nie miał wpływu. Dotyczyły 
one ograniczenia zakresu obowiązywania podatku od środków transpor-
towych35, wprowadzenia ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rol-
nym, leśnym, od nieruchomości, obniżenia opłaty eksploatacyjnej, a także 
zwolnień podmiotowych obejmujących jednostki badawczo-rozwojowe, 
podmioty prowadzące zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywizacji 
zawodowej. Należy uznać, że część rekompensująca subwencji ogólnej dla 
gmin stanowiła kwotowy ekwiwalent36 utraty podstawowych dochodów 
podatkowych ich budżetów. Zasadne było uwzględnienie jej w ustawowej 
definicji tych dochodów. W rzeczywistości zatem nie doszło do jakościo-
wego rozszerzenia katalogu podstawowych dochodów podatkowych na 
subwencję ogólną. Omawiana zmiana miała znaczenie dostosowawcze, 
zmierzające do rozpatrywania podstawowych dochodów podatkowych 
bez uwzględnienia zmniejszenia ich kwot spowodowanego ustawowymi 

32 Zob. art. 3 pkt 2 lit. b u.d.j.s.t. 1999-2003.
33 Zob. art. 24 w zw. z art. 3 ust. 9 u.d.j.s.t. 1999-2003.
34 Zob. art. 167 ust. 2 Konstytucji RP.
35 Znaczenie fiskalne tej zmiany było tak istotne, że w art. 24 u.d.j.s.t. 1999-2003 użyto 

sformułowania: „dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środ-
ków transportowych”.

36 Zob. art. 25 ust. 2; art. 26 ust. 2 i art. 27 u.d.j.s.t. 1999-2003.
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zmianami. Ubytki tych dochodów były bowiem neutralne pod względem 
fiskalnym, gdyż zostały zrekompensowane gminom za pośrednictwem 
subwencji ogólnej wydatkowanej z budżetu państwa. 

Ustawowe definicje podstawowych dochodów podatkowych powiatu 
i województwa są mniej rozbudowane od definicji tych dochodów wystę-
pujących w budżecie gminy. Odnoszą się tylko do jednego instrumentu 
zasilenia finansowego, jakim są udziały w podatkach państwowych37. Ele-
mentem różnicującym jest to, że województwa miały udziały we wpły-
wach z tytułu podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak 
i prawnych. Natomiast pojęcie podstawowego dochodu podatkowego po-
wiatu miało węższy zakres znaczeniowy ograniczony jedynie do udzia-
łów we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 
To rozwiązanie było umotywowane względami fiskalnymi, ale uwzględ-
niającymi interes tylko państwa. Obawiano się bowiem, że duże rozwar-
stwienie terytorialne i wydajnościowe źródeł podatku dochodowego od 
osób prawnych spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa pono-
szonych na sfinansowanie części wyrównawczej subwencji ogólnej dla 
powiatów38 oraz uzależni większość z nich od dochodów zewnętrznych. 
Oznaczałoby to odejście od ustrojowych założeń samorządności i samo-
dzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

Perspektywa akcesji Polski do Unii Europejskiej i związany z nią do-
stęp do środków europejskich, których uzyskanie było uwarunkowane 
wygospodarowaniem przez gminy, powiaty i województwa nadwyżek 
środków budżetowych potrzebnych do pokrycia ich udziału własnego 
w przedsięwzięciach inwestycyjnych, były jednym z założeń nowej usta-
wy39, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2004 r.40 Odejście od rozwią-
zań tymczasowych na rzecz ustanowienia docelowego systemu zasilenia 
finansowego budżetów samorządowych zostało połączone ze zmiana-
mi ewolucyjnymi unormowań odnoszących się do dochodów podatko-
wych. 

Pierwsza modyfikacja ma charakter nomenklaturowy. Z języka praw-
nego zostało wyeliminowane, wydawałoby się już utrwalone i powszech-
nie akceptowane, pojęcie „podstawowy dochód podatkowy” gminy, po-

37 Zob. art. 8 pkt 1 i art. 11 ust. 1 u.d.j.s.t. 1999-2003.
38 Zob. art. 28 ust. 1 pkt 3 i art. 30 u.d.j.s.t. 1999-2003.
39 Uzasadnienie, Druk nr 1732, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/wgdruku/1732/ 

$file/1732.pdf, s. 1 [dostęp: 30.03.2015 r.].
40 Zob. art. 102 u.d.j.s.t.
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wiatu i województwa. Zostało ono zastąpione sformułowaniem „dochód 
podatkowy”41. Należy uznać tę modyfikację za niezasadną, gdyż nadal 
uboczne dochody podatkowe nie zostały objęte zakresem znaczeniowym 
nowego pojęcia. Nowe nazewnictwo wprowadza zatem w błąd co do 
jego znaczenia. Katalog podatkowych dochodów gminy i województwa 
obejmował te same kategorie instrumentów zasilenia finansowego, które 
w nowej ustawie kwalifikowane są odmiennie – jako dochody podatkowe. 
W przypadku tych jednostek samorządu terytorialnego nie ma żadnego 
uzasadnienia merytorycznego do stosowania nowego nazewnictwa. Z ko-
lei pojęcie dochodu podatkowego powiatu zostało rozciągnięte dodatko-
wo na udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
co upodobniło je do dochodów podatkowych województwa. Nadal jed-
nak ta grupa dochodów obejmowała tylko jeden typ instrumentu zasile-
nia finansowego budżetu powiatu, a pomijała jego dochody z podatko-
kształtnych opłat. Z tego powodu również owa modyfikacja nie tworzy 
uzasadnienia do posługiwania się określeniem „dochody podatkowe” w od- 
niesieniu do katalogu podstawowych dochodów podatkowych w ujęciu 
normatywnym. 

Druga zmiana o charakterze formalnym dotyczy umiejscowienia defi-
nicji dochodów podatkowych. Jak już wspomniano, w poprzednim stanie 
prawnym podstawowe dochody podatkowe były umiejscowione w tzw. 
„słowniczku pojęć ustawowych”, który był zamieszczony w początko-
wej części rozdziału 1 ustawy zatytułowanego: Przepisy ogólne. W nowej 
ustawie pojęcia dochodów podatkowych gmin, powiatów, województw 
zostały zdefiniowane dopiero w czwartym rozdziale zatytułowanym: Za-
sady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialne-
go. Modyfikacja ta oznaczała, że przepisy definiujące tę grupę dochodów 
budżetów samorządowych utraciły charakter ogólnych unormowań usta-
wowych i stały się szczególnymi regulacjami.

Trzecia zmiana ma charakter funkcjonalny. Ustawowe definicje do-
chodów podatkowych zostały sformułowane dla potrzeb ustalenia kwot 
podstawowych części wyrównawczych subwencji ogólnych dla gmin, 
powiatów, województw. Wynika to z zastosowania techniki legislacyjnej 
odesłania w treści przepisu definiującego do poprzedzającego go unor-
mowania tej kwoty42. Dochody podatkowe są pojęciami instrumentalnymi 

41 Zob. art. 20 ust. 3; art. 22 ust. 3; art. 24 ust. 3 u.d.j.s.t.
42 Zastosowano jednolicie w każdej z trzech odrębnych formalnie definicji sformuło-

wanie: „o których mowa w ust. 2”. 
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wobec wskaźników „G”, „Gg”, „P”, „Pp”, „W” i „Ww”, które parametry-
zują i obiektywizują kwoty podstawowe części wyrównawczych subwen-
cji ogólnych. Rozwiązanie to wraz z omówioną powyżej zmianą umiej-
scowienia ustawowych definicji dochodów podatkowych należy ocenić 
krytycznie. Dochody te są jedną z podstawowych kategorii zasilenia fi-
nansowego budżetów samorządowych. Powinny być zatem zdefiniowa-
ne przepisami ogólnymi ustawy, w jej samodzielnej jednostce redakcyjnej, 
w funkcjonalnym i systemowym oderwaniu od kwot podstawowych czę-
ści wyrównawczych subwencji ogólnych. Zamiast użycia w treści defini-
cji dochodów podatkowych odesłania do przepisu regulującego zasady 
ustalenia tych kwot byłoby bardziej pożądane przeciwstawne rozwiąza-
nie legislacyjne. Polegałoby ono na odesłaniu do ustawowych definicji do-
chodów podatkowych w normatywnym opisie wskaźników parametry-
zujących i obiektywizujących kwoty dochodu z subwencji ogólnej.

2. Istota wtórnego dochodu podatkowego

Pomimo dużego zakresu swobody legislacyjnej w nadawaniu poję-
ciom języka prawnego znaczenia odbiegającego od tego, które występują 
w języku potocznym i prawniczym, ustawowe definicje dochodów podat-
kowych oraz podstawowych dochodów podatkowych mają analogiczne 
zakresy znaczeniowe, gdy rozpatrywane są w odniesieniu do poszcze-
gólnych jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględniają one różne in-
strumenty, które mają podstawowe znaczenie dla zasilenia finansowego 
budżetów samorządowych. Można jednak przyporządkować je do podat-
ków, opłat i udziałów we wpływach z podatków państwowych. Ustawo-
we określenie „podatkowy” użyte w odniesieniu do dochodu budżetu 
samorządowego trafnie sygnalizuje jego związek z podatkiem. 

Ordynacja podatkowa definiuje podatek w znaczeniu ścisłym i szero-
kim43. Podatek sensu stricto to wynikające z ustawy podatkowej publicz-
noprawne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne świadczenie pieniężne 
na rzecz wierzyciela podatkowego44. Definicja ta odnosi się zatem do poje-

43 A. Gorgol, Ordynacja podatkowa czy daninowa?, „Państwo i Prawo” z 2013, z. 4,  
s. 8-12.

44 Zob. art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn.  
Dz. U. z 2015 r., poz. 613 [dalej: O.p.].
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dynczego instrumentu zasilenia budżetowego, któremu wśród dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego odpowiadają podatki samorządowe. 
Za podatek w znaczeniu ścisłym nie może być uznana opłata i udziały we 
wpływach z podatków państwowych. Opłata jest bowiem świadczeniem 
odpłatnym. Natomiast udziały we wpływach z podatków państwowych 
nie wynikają bezpośrednio z ustawy podatkowej, ale z ustawy regulującej 
dochody jednostek samorządu terytorialnego. 

Podatek sensu largo jest zdefiniowany w Ordynacji podatkowej45 przez 
wyliczenie na potrzeby stosowania tej ustawy świadczeń pieniężnych, 
które nie są podatkiem w znaczeniu ścisłym, ale się do niego upodabnia-
ją46. Użycie normatywnego zwrotu „za podatek uważa się także” prze-
sądza o zaliczeniu do definiowanego szeroko tego pojęcia także podatku 
w znaczeniu ścisłym, chociaż nie jest on wyraźnie wymieniony w prze-
pisie definiującym. Niewątpliwie podatki samorządowe są podatkami 
w znaczeniu zarówno ścisłym, jak i szerokim. Dochody budżetu gminy 
z tych podatków mogą być zatem uznane za najbardziej typowy i wzorco-
wy dochód podatkowy. 

Z kolei opłata jest jedynie podatkiem sensu largo. Jednak jej stopień 
dywersyfikacji rozpatrywany w odniesieniu do ustawowego standardu 
podatku w znaczeniu ścisłym jest niewielki, gdyż, jak już wspomniano, 
opłata to świadczenie odpłatne47, a podatek charakteryzuje się nieod-
płatnością. Warto zauważyć, że niekiedy pod nazwą opłaty jest ukryty 
typowy podatek. Typowym przykładem jest chociażby opłata targowa, 
której zapłacenie na rzecz gminy nie uprawnia podmiotów dokonujących 
sprzedaży na targowisku do otrzymania żadnego świadczenia wzajem-
nego w formie czynności urzędowej lub usługi publicznej48. Nieodpłat-
ność świadczenia określonego w przepisach ustawowych mianem „opła-
ty” stanowi istotny argument za zaliczeniem dochodów z opłat do grupy 

45 Zob. art. 3 pkt 3 O.p. 
46 Przeciwstawną tezę, że słowniczek ordynacji nie zawiera definicji podatku, sformu-

łował C. Kosikowski; zob. C. Kosikowski, [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pie-
trasz, S. Presnarowicz, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007, s. 41. 

47 Szerzej na temat odpłatności zob. np. L. Adam, M. Mazurkiewicz, Opłaty, [w:] 
M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III, Instytucje budżetowe, 
Wrocław 1985, s. 465-479; J. Gliniecka, W kwestii opłat jako elementu systemu dochodów sa-
morządowych, [w:] H. Dzwonkowski, J. Głuchowski, A. Pomorska (red.), W kręgu prawa 
podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana prof. Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie 
pracy naukowej, Lublin 2005, s. 126. 

48 Zob. art. 15 ust. 1 u.p.o.l.
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dochodów podatkowych. Bardziej złożona jest sytuacja, gdy desygnatem 
ustawowej nazwy „opłata” jest świadczenie odpłatne. Nie wszystkie te 
świadczenia zaliczone są do podatków w znaczeniu szerokim. Różni to 
dochody z opłat od dochodów z podatków, które w całości zaliczane są 
do dochodów podatkowych. 

Tworzenie definicji pojęć ustawowych odbywa się w granicach sze-
rokiego zakresu uznania legislacyjnego. Ordynacja podatkowa definiuje 
podatek w znaczeniu szerokim w sposób ogólnikowy, bez precyzyjnego 
wskazania wszystkich desygnatów tego pojęcia. Użycie słowa „opłaty” 
w tej definicji sygnalizuje jedynie, że wchodzą one w zakres znaczenio-
wy tego podatku. Dopiero w drodze wykładni systemowej i funkcjonal-
nej można uszczegółowić, które opłaty są w ten sposób kwalifikowane. 
Słowniczek pojęć ustawowych został sformułowany na potrzeby stoso-
wania Ordynacji podatkowej i zawiera definicje legalne użytych w niej 
pojęć. W opisie zakresu obowiązywania tej ustawy można wyróżnić jego 
aspekt pozytywny i negatywny. Pozytywne wyliczenie instrumentów 
prawnofinansowych, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji 
podatkowej, obejmuje zbiorczą kategorię „opłat”, opłatę skarbową, opłaty 
lokalne. Opłata skarbowa jest daniną publiczną, uregulowaną samodziel-
nie w ustawie49, a opłaty lokalne grupą opłat unormowanych w zbiorczej 
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Należy zatem uznać, że eg-
zemplifikacją opłat, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa, 
są w szczególności: opłata skarbowa oraz opłaty lokalne – targowa, miej-
scowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów. Z kolei element negatywny 
opisu zakresu obowiązywania tej ustawy zawiera wyłączenie jej zastoso-
wania do opłat za usługi, do których odnoszą się przepisy o cenach. Opła-
ty cenokształtne charakteryzujące się ekwiwalentnością świadczenia wza-
jemnego i ich kwoty, do których mają zastosowanie regulacje prawne cen, 
nie mogą być uznane za podatki w znaczeniu szerokim. Definicja ustawo-
wa tych podatków jest zawarta w Ordynacji podatkowej, a jej przepis de-
finiujący nie ma zastosowania do tej grupy opłat. Konsekwentnie należy 
zatem uznać, że dochody z tej kategorii opłat nie powinny być zaliczane 
do dochodów podatkowych.

Obecnie dochody podatkowe z opłat, tak jak we wcześniejszych sta-
diach ewolucji regulacji dochodów budżetów samorządowych podsta-

49 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1628 z późn. zm.
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wowe dochody podatkowe z opłat ograniczone są do nielicznych opłat 
z grupy tych, które objęto zakresem obowiązywania Ordynacji podatko-
wej. Dotyczy to wpływów z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej. Po 
reformie opłaty skarbowej z 2000 r.50 i wyodrębnieniu z niej podatku od 
czynności cywilnoprawnych51 danina ta nadal miała cechy zarówno ogól-
nej opłaty administracyjnej oraz podatku od następstw cywilnoprawnych 
obrotu nieprofesjonalnego rzeczami i prawami majątkowymi. Zasadnie 
zatem stanowi ona podatek w znaczeniu szerokim i zarazem dochód po-
datkowy gminy. Z kolei opłata eksploatacyjna jest parapodatkiem52, który 
nie spełnia cech podatku w znaczeniu ścisłym53. Stanowi ona wynagro-
dzenie za gospodarcze korzystanie ze środowiska, nie zaś dodatkowe 
opodatkowanie niektórych dziedzin produkcji54. Upodabnia się do opłat 
za korzystanie ze środowiska55. Umożliwia uzyskanie środków finan-
sowych na przygotowanie warunków zapewniających funkcjonowanie 
gospodarczo-społeczne rejonów górniczych w okresie po wyczerpaniu 
eksploatowanych zasobów56, a jej funkcją jest wyrównanie uszczerb-
ku w środowisku, spowodowanego wydobyciem kopaliny, jak również 
łagodzenie uciążliwości, jakich doznaje gmina z powodu prowadzenia na 
jej terenie działalności eksploatacyjnej57. Stanowi ona podatek sensu largo, 
gdyż nie jest pobierana za usługę publiczną, wynika ze stosunków pub-
licznoprawnych i nie mają do niej zastosowania przepisy o cenach.

Warto zauważyć, że o ile podatek został zdefiniowany na potrze-
by stosowania Ordynacji podatkowej, to brakuje analogicznej definicji 

50 Szerzej zob. A. Gorgol, Reforma opłaty skarbowej i wyodrębnienie z niej podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych, cz. I, „Glosa” 2001, nr 4, s. 2-8; cz. II, „Glosa” 2001, nr 5, s. 17-21.

51 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst 
jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 626.

52 Zob. np. P. Pomorski, Pojęcie i cechy opłat oraz parapodatków, [w:] P. Smoleń, W. Wój-
towicz (red.), Prawo podatkowe, Lublin, 2014, s. 580-581. 

53 Zob. np. wyrok TK z dnia 13 lipca 2011 r., sygn. akt K 10/09, OTK 2011, nr 56,  
poz. 6A.

54 Wyrok TK z dnia 9 lutego 1999 r., sygn. U 4/98, OTK-ZU 1999, nr 1, poz. 4.
55 W. Radecki, Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska, Warszawa 2009, s. 30-32.
56 R. Uberman, Opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin po nowelizacji prawa geolo-

gicznego i górniczego ustawą z dnia 27 lipca 2001 r., „Górnictwo Odkrywkowe” 2002, nr 1,  
s. 46.

57 A. Lipiński, Nowy model opłat eksploatacyjnych w prawie geologicznym i górniczym (uwa-
gi de lege ferenda), [w:] R. Mastalski (red.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. 
Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 
2001, s. 385.
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ustawowej opłaty58. Ta formalna różnica utrudnia zarazem ustalenie de-
sygnatu pojęcia „niepodatkowe należności budżetowe”59. Obejmują one 
wynikające ze stosunków publicznoprawnych należności budżetu pań-
stwa lub budżetu samorządowego, które nie są podatkami ani opłatami. 
W tej definicji użyto pojęcia „podatek” w znaczeniu ścisłym. Niepodat-
kowe należności budżetowe są bowiem jednym z elementów objętych 
zakresem znaczeniowym szerszego pojęcia podatku sensu largo. Błędne 
jest zarówno niezdefiniowanie opłaty na potrzeby stosowania Ordynacji 
podatkowej, jak i uznanie, że nie jest ona należnością niepodatkową. Jak 
już wspomniano, odpłatność świadczenia powoduje, że nie może być ona 
uznana za typowy podatek, czyli jest niepodatkową należnością budże-
tową w ujęciu doktrynalnym. Tej krytycznej oceny stanu prawnego nie 
umniejsza nawet to, że znaczny stopień podobieństwa opłaty i podatku 
może umotywować wyodrębnienie tej odpłatnej daniny publicznej z gru-
py pozostałych niepodatkowych należności budżetowych. 

Udziały we wpływach z podatków państwowych nie są ani opłata-
mi, ani podatkami sensu stricto. Należą one jednak do kategorii podat-
ku w znaczeniu szerokim, gdyż mieszczą się w zakresie znaczeniowym 
pojęcia „niepodatkowe należności budżetowe” zdefiniowanego na po-
trzeby stosowania Ordynacji podatkowej60. Udziały we wpływach z po-
datków dochodowych stanowią należności budżetowe gminy, powiatu, 
województwa. Niewątpliwie wynikają one z przepisów prawa publicz-
nego, które regulują ich dochody. Nie ma przy tym znaczenia, że ustawa 
o dochodach j.s.t. nie jest ustawą podatkową61 ani daninową62. Ordynacja 
podatkowa ma bezwarunkowe zastosowanie do zdefiniowanych w niej 
niepodatkowych należności budżetowych, jeżeli są one ustalane lub okre-

58 A.  Gorgol, Ordynacja…, s. 10-11. 
59 Zob. art. 3 pkt 8 O.p.
60 Warto zauważyć, że pojęcie to zostało również zdefiniowane w art. 60 u.f.p. w spo-

sób bardzo kontrowersyjny, kazuistyczny, za pomocą legislacyjnej techniki przykładowego 
wyliczenia, bez określenia istoty niepodatkowych należności podatkowych. Definicja ta 
ma zakres przedmiotowy ex lege ograniczony tylko do jednej z kategorii niepodatkowych 
należności budżetowych (nazwanych publicznoprawnymi) oraz dotyczy środków pub-
licznych niebędących daninami publicznymi. W zakresie jej obowiązywania przepisy O.p. 
nie są stosowane wprost, ale odpowiednio na podstawie odesłania z art. 67 u.f.p. Niewąt-
pliwie omawiana definicja nie ma zastosowania do udziałów j.s.t. we wpływach z podat-
ków państwowych. 

61 Zob. art. 3 pkt 1 O.p. oraz art. 123 ust. 1 Konstytucji RP.
62 W rozumieniu art. 217 Konstytucji RP.
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ślane przez organy podatkowe63. Natomiast gdy wymiar dokonywany jest 
przez inne organy niż organy podatkowe, jej zastosowanie jest ograniczo-
ne tylko do przepisów działu III zatytułowanego Zobowiązania podatkowe, 
pod warunkiem, że odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

Dochody budżetów samorządowych z tytułu ich udziałów we wpły-
wach z podatków dochodowych realizowane są za pośrednictwem urzę-
dów skarbowych64. Naczelnicy tych urzędów są organami podatkowymi 
pierwszej instancji właściwymi rzeczowo w sprawie wymiaru i poboru 
podatków dochodowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób praw-
nych65. Odpowiadają oni za właściwe wykonywanie statutowych zadań 
kierowanych przez nich urzędów. Urząd skarbowy nie jest organem, ale 
aparatem pomocniczym organu podatkowego. 

W demokratycznym państwie prawnym organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa66. Normy kompetencyjne or-
ganów ustalających kwoty dochodu budżetu samorządowego z tytułu 
udziałów w podatkach dochodowych powinny być określone w sposób 
precyzyjny w przepisach prawa i nie mogą być domniemywane. Nieste-
ty ustawa o dochodach j.s.t. nie spełnia tego ustrojowego standardu. Re-
gulując zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, posłużono się 
przedmiotowym określeniem „ustala się” bez odniesienia go do zindywi-
dualizowanego organu67. Procedura pobierania (gromadzenia) dochodów 
budżetowych nie jest tożsama z procedurą ich wymiaru, czyli ustalania 
lub określania ich kwoty. Naczelnik urzędu skarbowego jest wskazywa-
ny jako adresat ustawowych obowiązków, ale związanych z rozliczaniem 
dochodów, a nie ich obliczaniem68. Dotyczy to przekazywania kwartal-
nych informacji o stanie i terminach realizacji dochodów z tytułu udzia-
łów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wyda-
wania decyzji określającej wysokość zwrotu nienależnej kwoty dochodów 
budżetu samorządowego, zawiadamiania j.s.t. o konieczności dokonania 
takiego zwrotu69. Minister Finansów został upoważniony do określenia 

63 Zob. art. 2 § 1 i 2 O.p.
64 Zob. art. 11 u.dj.s.t. 
65 Zob. art. 13 § 1 pkt 1 O.p.
66 Zob. art. 2 i art. 7 Konstytucji RP.
67 Zob. art. 9 u.d.j.s.t. 
68 Szerzej zob. A. Gorgol, Wspólne zarządzanie dochodami gminy z podatków samorzą-

dowych rozliczanych z udziałem urzędów skarbowych, [w:] J. Parchomiuk, B. Uliasz, E. Kruk 
(red.), Dziesięć lat..., s. 367-380.

69 Zob. art. 10a i art. 12 u.d.j.s.t. 
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w rozporządzeniu wykonawczym m.in. trybu rozliczeń dochodów z tytu-
łu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających zakła-
dy (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego 
innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby po-
datnika70. Zakres delegacji ustawowej nie obejmuje zasad ustalania tych 
dochodów. To upoważnienie nie zawiera także wytycznych wskazujących 
na kompetencje organu dokonywującego tych rozliczeń. Rozporządzenie 
wykonawcze przyznaje kompetencje do dokonywania rozliczeń docho-
dów budżetów samorządowych z tytułu ich udziałów w podatku docho-
dowym od osób prawnych naczelnikom urzędów skarbowych71. Warto 
zauważyć, że bardziej wadliwa jest regulacja trybu dokonywania rozli-
czeń dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Ani w przepisach ustawowych, ani wykonawczych nie wskazano bowiem 
na organ mający kompetencje do realizacji tego zadania. 

Doktrynalne wyodrębnienie pierwotnych i wtórnych dochodów po-
datkowych uwzględnia kryterium źródła ich pochodzenia. Podatki i opła-
ty są pierwotnymi dochodami podatkowymi. Ekonomicznym źródłem ich 
poboru jest dochód lub majątek, które są uszczuplane w trakcie poboru 
należności budżetowej. Z kolei wtórny dochód podatkowy ma źródło 
w pierwotnym dochodzie podatkowym. Powstaje on w wyniku transfor-
macji wpływów z podatku, której istotą jest podział dochodu pierwotnego 
na części zasilające różne budżety. Środki publiczne zazwyczaj dzielone 
są między państwo i j.s.t. na zasadzie rozłączności poszczególnych docho-
dów. W odniesieniu do podatków oznacza to, że wyraźne przyporząd-
kowanie w przepisie prawa podatku do dochodu gminy, wyklucza zali-
czenie podatku samorządowego do dochodów zarówno Skarbu Państwa, 
powiatu, jak i województwa. Z kolei podatek państwowy jest dochodem 
budżetu państwa, a nie występuje wśród dochodów j.s.t. Analogicznie 
opłaty państwowe (nie należy ich określać skarbowymi, gdyż opłata skar-
bowa jest dochodem gminy) występują tylko jako dochód podsektora 
rządowego finansów publicznych. Natomiast każda j.s.t. danego typu ma 
własne dochody z opłat, które nie występują w innych strukturach samo-
rządowych i wśród dochodów państwowych jednostek organizacyjnych. 

70 Zob. art. 10 ust. 5 u.dj.s.t. 
71 Zob. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie 

rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach 
z podatku dochodowego od osób prawnych, Dz. U. Nr 230, poz. 1693. 
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Podział pierwotnego dochodu podatkowego oznacza jego zróżnicowanie 
podmiotowe i przedmiotowe. Wtórny dochód podatkowy jest bowiem 
inną kategorią dochodową odmiennego podmiotu niż ten, który zgroma-
dził dochód z podatku lub opłaty. 

Pierwotnym dochodem podatkowym jest podatek lub opłata. Skoro 
podatki sensu largo obejmują także niepodatkowe należności budżetowe, 
w tym udziały budżetów samorządowych we wpływach z podatków do-
chodowych, tylko podatek w znaczeniu ścisłym lub opłata podatkokształ-
tna stanowią źródła wtórnego dochodu podatkowego. Należy podkreślić, 
że tak jak podatki mogą być rozpatrywane w ujęciu wąskim lub szerokim, 
tak i wtórne dochody podatkowe mogą być sensu stricto lub sensu largo. 
Wąskie ujęcie takich dochodów uwzględnia tylko udziały we wpływach 
podatkowych, które powstają z podziału wpływów z podatku. Natomiast 
w znaczeniu szerszym są to także udziały we wpływach z podziału opłat. 

Wtórne dochody podatkowe występują w każdym budżecie samo-
rządowym. Świadczy to o powszechności i wydajności fiskalnej tego 
instrumentu finansowania j.s.t. Podatki samorządowe są dochodem wy-
specjalizowanym w tym sensie, że stanowią środki publiczne występu-
jące w budżecie gminnym. Z kolei opłaty samorządowe są dochodami 
wszystkich j.s.t., ale są przyporządkowane do poszczególnych ich form, 
czyli gmin, powiatów i województw.

Podsumowanie

Dochody podatkowe występują w każdym budżecie. W budżecie 
państwa są one ujmowane wspólnie z dochodami niepodatkowymi, a ta 
zbiorcza kategoria normatywna nie jest zdefiniowana w sposób prawid-
łowy. Powoduje to kłopoty interpretacyjne z ustaleniem desygnatu obu 
tych grup dochodowych. Należy uznać za pożądane ich zdefiniowanie 
w ustawie o finansach publicznych.

Dochody podatkowe są istotnym instrumentem finansowania sa-
morządu terytorialnego. Występują we wszystkich budżetach samorzą-
dowych. Pierwotnie określano je mianem „podstawowych dochodów 
podatkowych”. Zmiany unormowań tych dochodów miały charakter 
ewolucyjny i dostosowawczy. Istota podstawowych dochodów podatko-
wych nie uległa modyfikacji. Zmiany formalne, które dominowały, do-
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tyczyły przede wszystkim nazewnictwa dochodów, umiejscowienia ich 
definicji ustawowych i zwielokrotnienia liczby przepisów definiujących. 
Z kolei modyfikacje merytoryczne miały charakter doprecyzowujący. Ko-
rygowana była treść ustawowych katalogów dochodów podatkowych 
oraz zakres ich zastosowania. Na przykład danina od posiadania psów 
przekształciła się z podatku w opłatę, czyli wystąpiły przesunięcia we-
wnątrz tego katalogu. Udziały we wpływach z podatków dochodowych 
od osób fizycznych i prawnych nie są już zróżnicowane pod względem 
zakresów ich występowania, gdyż wszystkie budżety samorządowe mają 
dochody w obu podatkach. 

Dochody podatkowe gmin, powiatów i województw zróżnicowane 
są ilościowo i merytorycznie. Katalog dochodów samorządu gminnego 
jest najbardziej rozbudowany, gdyż obejmuje podatki, opłaty i dochody 
z udziałów we wpływach z podatków państwowych. Z kolei dochody 
podatkowe powiatów i województw są ograniczone tylko do udziałów 
we wpływach z podatków dochodowych. Udziały te mogą być uznane za 
najbardziej typowy dochód podatkowy.

Zaliczenie danego instrumentu zasilenia budżetowego do grupy do-
chodów podatkowych ma charakter formalny i odbywa się w ramach 
znacznego zakresu uznania legislacyjnego. Jednak katalogi ustawowe 
tych dochodów nie są przypadkowe. Ujęte są w nich instrumenty, które 
są tożsame z podatkiem sensu stricto, w znacznym stopniu są do niego 
upodobnione lub stanowią podatki sensu largo. Ordynacja podatkowa nie 
zawiera definicji opłaty, a pojęcie „niepodatkowe należności budżetowe” 
jest nieprecyzyjne. Postulować zatem należy usunięcie tych wad redakcyj-
nych. Niemniej jednak udziały we wpływach z podatków dochodowych 
są niepodatkowymi należnościami budżetowymi i podatkiem w znacze-
niu szerokim.

Wadą ustawowej regulacji dochodów j.s.t. jest zbyt daleko idąca ogól-
nikowość unormowania procedury ustalania kwoty dochodów z udzia-
łów w podatkach państwowych. Ustrojowe standardy naruszone są przez 
brak precyzyjnego wskazania organu dokonującego tego wymiaru oraz 
uregulowania jego kompetencji w procedurze ustalania i gromadzenia 
dochodów budżetów samorządowych rozliczanych za obligatoryjnym 
pośrednictwem urzędów skarbowych. 

Pierwotne dochody podatkowe mogą być objęte podziałem, powo-
dującym ich transformację na wtórne dochody podatkowe innych pod-
miotów prawa publicznego. Podatki samorządowe i opłaty mają ekono-
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miczne źródło w dochodzie i majątku, który jest uszczuplany w wyniku 
ich zapłacenia przez dłużnika finansowego. Natomiast źródłem wtórnego 
dochodu podatkowego jest podatek sensu stricto lub opłata. Taki charak-
ter mają udziały j.s.t. we wpływach z podatków dochodowych. Stanowią 
one najbardziej typowy rozpowszechniony dochód podatkowy budżetu 
samorządowego, który ma istotne znaczenie fiskalne dla funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. Podobnie jak zróżnicowane są podatki, tak 
analogicznie można mówić o wtórnych dochodach podatkowych w zna-
czeniu wąskim lub szerokim. Podziałem mogą być objęte dochody z po-
datków i opłat. Natomiast udziały we wpływach z podatków państwo-
wych nie są źródłem innych dochodów budżetowych. Wtórny dochód 
podatkowy sensu stricto powstaje w wyniku transformacji podatku w zna-
czeniu ścisłym. Takiego charakteru nie ma dochód powstały z podziału 
opłaty. Zarówno opłata, jak i podatek w znaczeniu ścisłym są podatkiem 
sensu largo. Wtórny dochód podatkowy w znaczeniu szerokim może za-
tem powstać w wyniku transformacji każdego z tych instrumentów zasi-
lenia finansowego. Dochody budżetów samorządowych z udziałów we 
wpływach z podatków dochodowych są wtórnym dochodem podatko-
wym sensu stricto, więc stanowią taki dochód w znaczeniu szerokim. 

Słowa kluczowe: dochód budżetowy, podatek, opłata, dochód podatkowy
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AN OUTLINE OF THE CONCEPT OF A DERIVATIVE TAX INCOME

S u m m a r y

Tax incomes play an important role in the financing of the state and local 
government authorities. The article analyses legal regulations of tax incomes 
in order to determine the nature of these budgetary incomes. The author for-
mulated a concept of a derivative tax income which is a result of transformati-
on of initial income from taxes and fees. Similarly to taxes, which can be ana-
lysed according to a narrow and wide approach, derivative tax incomes may 
result from a distribution of tax revenues or fees between the state and local 
government authorities which are collected according to the rules from public 
law. Derivative tax incomes can only be found in budgets of local government 
authorities. A most typical example of such income are shares in the revenues 
of income tax, as they constitute incomes of municipalities (gminy), districts 
(powiaty) and voivodeships (województwa).

Key words: budgetary income, tax, fee, tax income

CХЕМА КОНЦЕПЦИИ ВТОРИЧНЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Р е з ю м е

Налоговые доходы играют значительную роль в финансировании 
государственных и местных органов власти. В этой статье анализируются 
правовыe нормы налоговых поступлений в целях определения 
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характерa этих доходов бюджета. Автор сформулировал концепцию 
вторичных налоговых поступлений, которая возникает в результате 
трансформации первичных доходов от налогов и сборов. Так как налог 
может рассматриваться в узких и широких терминах, так и вторичные 
налоговые доходы могут быть следствием разделения между государством 
и местными государственными единицами налоговых поступлений из 
налогов или сборов на основе публичного права. Вторичные доходы от 
налогов поступляют только в бюджеты местного самоуправления. Таким 
наиболее типичным налогом является доля в доходном налоге, так как 
они относятся к доходу муниципалитетов, округов и провинций. 

Ключевые слова: доходы бюджетa, налог, сбор, налоговые доходы
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O zakresie normatywnym podmiotu przestępstwa 
nadużycia władzy

Wstęp

Przestępstwo nadużycia władzy od momentu skodyfikowania1 bu-
dziło wielorakiego rodzaju wątpliwości dotyczące między innymi ujęcia 
podmiotu tego czynu zabronionego oraz formalnego (bezskutkowego) 
albo materialnego (skutkowego) charakteru. Wskazuje się ponadto2, że 
typ czynu zabronionego określony w art. 231 k.k. może stanowić ilustra-
cję niewypełnienia postulatu wynikającego z zasady nullum crimen sine 
lege, statuującego warunek jednoznacznego opisania znamion typu czynu 
zabronionego (nullum crimen sine lege certa). W istocie bowiem wszystkie 
znamiona (łącznie ze zdefiniowanym w tzw. słowniczku ustawowym 
w art. 115 § 13 k.k. pojęciem „funkcjonariusza publicznego”) są znamio-
nami ocennymi3.

* Mgr, Uniwersytet Jagielloński; e-mail: n_pawel16@wp.pl
1 Zob. art. 286 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 

– Kodeks karny z 1932 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.) oraz art. 246 k.k. z dnia  
19 kwietnia 1969 r., Dz.U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.

2 Tak np. A. Zoll, Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjona-
riusza publicznego w świetle europejskiego kodeksu dobrej administracji, [w:] S. Pikulski, B. Brze-
ziński, M. Goettel, A. Biegalski, A. Goettel, D. Gibasiewicz, (red.), Ius et lex. Księga Jubileu-
szowa profesora Andrzeja Kabata, Olsztyn 2004, s. 431.

3 Przestępstwo nadużycia władzy zyskało miano „worka bez dna” czy też przepisu 
„kauczukowego” jeszcze w okresie obowiązywania k.k. z 1932 r. ze względu na okolicz-
ność, że zwłaszcza w początkowym okresie po dokonaniu zmian ustrojowych artykuł ten 
był bardzo często stosowany jako uzupełnienie luki pomiędzy potrzebami polityki krymi-
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1. Podmiot przestępstwa nadużycia władzy z art. 231 k.k. –  
 rys historyczny

Kodeks karny z 1932 r. wyodrębniał przepisy regulujące odpowie-
dzialność karną osób pełniących szczególną funkcję w społeczeństwie 
w rozdziale XVI zatytułowanym Przestępstwa urzędnicze, który obejmował 
art. 286 k.k. (nadużycie władzy), art. 287 k.k. (poświadczenie nieprawdy), 
art. 288 k.k. (pozbawienie wolności człowieka przez niedbalstwo w urzę-
dowaniu), art. 290 k.k. (łapownictwo bierne), a ich wspólny mianownik 
stanowił podmiot określany nazwą „urzędnik”4. Znamię to było dookre-
ślane w art. 292 k.k., który oprócz urzędników będących w służbie pań-
stwa lub samorządu obejmował również osoby wykonujące zlecone czyn-
ności w zakresie zarządu państwowego oraz funkcjonariuszy wszelkich 
instytucji prawa publicznego. Osoby te, mimo że nie były urzędnikami 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jednak podlegały odpowiedzialności 
karnej tak jak urzędnik5. Co więcej, w okresie PRL art. 286 k.k. w praktyce 

nalnej, związanymi ze zmianami ustrojowymi, a nienadążającym za tymi zmianami usta-
wodawstwem. Zob. A. Spotowski, Przestępstwa służbowe: nadużycie służbowe i łapownictwo 
w nowym kodeksie karnym, Warszawa 1972, s. 89; T. Kaczmarek, Z problematyki przekroczenia 
władzy w teorii i praktyce, „Nowe Prawo” 1960, nr 11, s. 1458; T. Cyprian, Kauczukowy przepis, 
„Nowe Prawo” 1956, nr 10, s. 100. W. Wolter (Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcje 
publiczne, „Państwo i Prawo” 1969, z. 6, s. 968) określał ten typ czynu zabronionego jako 
„przestępstwo z przebijającą materialną bezprawnością”.

4 Zob. art. 286, 287, 288 oraz art. 290 k.k. z 1932 r.
5 Zob. art. 292 k.k. z 1932 r.; A. Spotowski, Przestępstwa służbowe…, s. 14. Zgodnie 

z art. 46 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa, Dz. U. Nr 30, poz. 192 z późn. zm. (zwanego także ma-
łym kodeksem karnym) odpowiedzialności przewidzianej dla urzędników podlegali nad-
to, oprócz osób wymienionych w art. 292 k.k. z 1932 r., funkcjonariusze przedsiębiorstw 
państwowych lub samorządowych albo działających z udziałem finansowym Państwa 
lub samorządu albo znajdujących się pod zarządem państwowym lub samorządowym 
oraz ponadto organizacji mających zlecone czynności w zakresie zarządu państwowe-
go lub samorządowego. Na równi z tymi osobami odpowiedzialności karnej podlegali 
członkowie władz i funkcjonariusze spółdzielni oraz związku rewizyjnego spółdzielni 
oraz zgodnie z art. 9 § 2 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia  
23 września 1944 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 6, poz. 27 z późn. zm.) 
według rozdziału XLI k.k. z 1932 r. odpowiadał żołnierz wykonujący zlecone czynności 
w zakresie administracji cywilnej, a stosownie do dyspozycji art. 12 dekretu z dnia 26 paź-
dziernika 1949 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 55, poz. 438 
z późn. zm.), członkowie ciał kolegialnych o charakterze publicznoprawnym, członkowie 
rad narodowych, jak też pracownicy i członkowie kolegialnych ciał związków zawodo-
wych oraz organizacji społecznych i politycznych.
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pełnił rolę przepisu dopełniającego, z punktu widzenia potrzeb ówczesnej 
władzy, zakres zachowań karalnych lub korzystano z niego w przypadku 
trudności z subsumcją zachowania pod inny typ czynu zabronionego6. To 
ustawowe rozszerzenie kręgu osób, odpowiadających jak urzędnicy, dało 
powód do zbyt szerokiego ujmowania i interpretowania przez orzeczni-
ctwo sądowe przepisów, określających podmioty mogące dokonać prze-
stępstw urzędniczych7.

W kodeksie karnym z 1969 r. zrezygnowano z używanego wcześniej 
terminu „urzędnik”, zastępując go nazwą „funkcjonariusz publiczny”, 
która została zdefiniowana w przepisie art. 120 § 11 k.k.8 Nawet pobieżna 
analiza tejże definicji legalnej wskazuje, że ustawodawca położył zdecy-
dowany nacisk na aspekt podmiotowy, wymieniając 7 grup osób wypeł-
niających w jego przekonaniu przesłankę bycia funkcjonariuszem pub-
licznym. Tym, co znamienne, jest brak występowania w niej ogólnego 
elementu przedmiotowego, definiującego to znamię poprzez chociażby 
dysponowanie przez dany krąg osób określonym władztwem lub dyspo-
nowanie środkami o charakterze publicznym, z wyjątkiem jedynie oko-
liczności wyłączającej zaliczenie do tegoż zbioru niektórych podmiotów 
w postaci „pełnienia wyłącznie czynności usługowych”. 

Kodeks karny z 1997 r. w znaczący sposób poszerzył krąg podmio-
tów zaliczanych do „funkcjonariuszy publicznych”, w zasadzie kontynu-
ując przyjętą wcześniej linię ustawodawczą opartą przede wszystkim na 
kryterium podmiotowym, i dodał Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, funkcjonariusza finanso-

6 A. Zoll, Przekroczenie uprawnień…, s. 431; T. Kaczmarek, Z problematyki…, s. 1458 
przyp. 10.

7 Początkowo do kręgu podmiotów zdatnych do popełnienia przestępstw urzęd-
niczych kwalifikował wszystkich zatrudnionych przez przedsiębiorstwa i instytu-
cje państwowe, samorząd i spółdzielnie. Zob. wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1949 r.,  
Kr. K. 1240/48, „Państwo i Prawo” 1949, z. 12, s. 156 oraz wyrok SN z dnia 16 grudnia 1949 r.  
Kr. K. 1433/49, „Państwo i Prawo” 1950, z. 4, s. 206.

8 Art. 120 § 11 k.k. z 1969 r. do kręgu funkcjonariuszy publicznych zaliczał: osobę bę-
dącą pracownikiem administracji państwowej, chyba że pełniła wyłącznie czynności usłu-
gowe, sędziego, ławnika ludowego, prokuratora, osobę zajmującą kierownicze stanowi-
sko lub pełniącą funkcję związaną ze szczególną odpowiedzialnością w innej państwowej 
jednostce organizacyjnej, organizacji spółdzielczej lub innej organizacji społecznej ludu 
pracującego, osobę szczególnie odpowiedzialną za ochronę porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego lub też za ochronę mienia społecznego, osobę pełniącą czynną służbę wojsko-
wą, inną osobę korzystającą z mocy przepisu szczególnego z ochrony prawnej, przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy publicznych, posła na Sejm oraz radnego.
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wego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego 
nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusza, 
komornika, kuratora sądowego, syndyka, nadzorcę sądowego i zarząd-
cę, osobę orzekającą w organach dyscyplinarnych działających na pod-
stawie ustawy, osobę będącą pracownikiem organu kontroli państwowej 
lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie 
czynności usługowe, funkcjonariusza Służby Więziennej oraz pracownika 
międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynno-
ści usługowe. W przypadku pracowników administracji rządowej, innego 
organu państwowego lub samorządu terytorialnego (w kodeksie karnym 
z 1969 r. łącznie określanych „pracownikami administracji państwowej”; 
w kodeksie karnym z 1997 r. przyjęto podział na „pracowników admini-
stracji rządowej” oraz „samorządu terytorialnego” ze względu na wolę 
uwypuklenia niezależności jednostek samorządu terytorialnego wzglę-
dem organów administracji państwowej, na czele z administracją rzą-
dową) uzupełniono ten zbiór o znamię o charakterze przedmiotowym 
poprzez wskazanie „innej osoby w zakresie, w którym uprawniona jest 
do wydawania decyzji administracyjnych”. Zrezygnowano ponadto z za-
kwalifikowania do definicji „funkcjonariusza publicznego” „innej osoby 
korzystającej z mocy przepisu szczególnego z ochrony prawnej, przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy publicznych”9. Znamię to bowiem wywoły-
wało kontrowersję co do zasadności jego zadekretowania. Twierdzono 
bowiem, że skoro dany podmiot korzysta z ochrony prawnej przyzna-
nej funkcjonariuszom publicznym, to jest on z natury rzeczy również 
podmiotem zdatnym do ponoszenia odpowiedzialności karnej takiej jak 
funkcjonariusz publiczny10. Przychylić się należy jednak do stanowiska, 
że przyznanie uprawnień danemu podmiotowi nie jest równoznaczne 
z nałożeniem na niego określonych obowiązków11. W obecnie obowiązu-
jącym stanie prawnym odpowiedzialności karnej nie będzie więc podle-
gała m.in. osoba zdefiniowana w art. 25 § 4 k.k., tj. „osoba, która w obronie 
koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione pra-
wem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny”.

9 Zob. art. 115 § 13 k.k. z 1997 r.
10 Tak np. W. Wolter, Odpowiedzialność karna osób pełniących funkcję publiczną, „Państwo 

i Prawo” 1969, z. 6, s. 963.
11 Tak np. A. Spotowski, Przestępstwa służbowe…, s. 29; E. Szwedek, Pojęcie funkcjona-

riusza…, s. 20.
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Już w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1969 r. równolegle 
do znamienia „funkcjonariusz publiczny” zaczęło funkcjonować pojęcie 
„osoby pełniącej funkcję publiczną” w art. 239 k.k. statuującym przestęp-
stwo łapownictwa biernego12. W związku z tym wyłonił się problem sto-
sunku względem siebie obu tych określeń: czy są one tożsame czy też zna-
mię „Kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej (…)” zawiera więcej 
desygnatów niż termin „funkcjonariusz publiczny”13. Mimo że kwestia ta 
stała się bezprzedmiotowa na skutek nowelizacji kodeksu karnego, do- 
konanej ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r.14, która weszła w życie w dniu 
1 lipca 2003 r., wprowadzającej definicję legalną pierwszego ze sformu-
łowań, dyrektywa stosowania interpretacji językowej w połączeniu z za-
kazem wykładni synonimicznej oraz konstytucyjną zasadą dostatecznej 
określoności typu czynu zabronionego, przemawiała za przyjęciem szer-
szego rozumienia terminu „osoba pełniąca funkcję publiczną” niż „funk-
cjonariusz publiczny”. Nowelizacja jedynie potwierdziła dominujący 

12 Zob. art. 239 k.k. z 1969 r.
13 W doktrynie wystąpiła w tej kwestii rozbieżność poglądów: jedni uważali, że pod-

miotem łapownictwa biernego mogą być również osoby niebędące funkcjonariuszami 
publicznymi, jak np. J. Bednarzak, Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko działal-
ności instytucji państwowych i społecznych, „Nowe Prawo” 1968, nr 11, s. 1581; O. Chybiński, 
Łapownictwo i płatna protekcja w k.k. z 1969 r., [w:] J. Fiema, W. Gutekunst, S. Hubert (red.), 
Studia prawnicze. Księga ku czci prof. dra Witolda Świdy, Warszawa 1969, s. 41; A. Spotowski, 
Przestępstwa służbowe…, s. 34; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2003, s. 268; A. Wąsek 
[w:] M. Kalitowski, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. II, 
Gdańsk 1999, s. 403; A. Liszewska, J. Garus-Ryba, Problem odpowiedzialności karnej lekarza 
za przestępstwo łapownictwa biernego, „Palestra” 2001, nr 7-8, s. 19; A. Marek, Prawo karne, 
Warszawa 2003, s. 623; natomiast inni twierdzili, że podmiotem przestępstwa z art. 239 
k.k. może być wyłącznie funkcjonariusz publiczny, jak np. I. Andrejew, Polskie prawo karne 
w zarysie, Warszawa 1970, s. 392; E. Szwedek, Pojęcie funkcjonariusza publicznego w nowym 
kodeksie karnym, „Nowe Prawo” 1970, nr 1, s. 23; W. Wolter, Odpowiedzialność karna osób 
pełniących funkcje publiczne, „Państwo i Prawo” 1969, z. 6, s. 966; A. Zoll, [w:] K. Bucha-
ła, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Kraków 1999, s. 707. Zob. tak-
że P. Kardas, Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi jako 
ustawowe kryterium wyznaczające zakres znaczeniowy pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. 
Rozważania na tle modeli interpretacyjnych prezentowanych w piśmiennictwie karnistycznym 
oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005,  
z. 1, s. 24-25, 30 oraz tenże, Kontrowersje wokół pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Rzecz 
o kreatywnej wykładni przyjmowanej w orzecznictwie oraz granicach zakresowych typu czynu za-
bronionego określonych w ustawie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, 
z. 2, s. 80-83 i przywołane w tych publikacjach orzecznictwo i literaturę, w szczególności 
uchwałę SN z dnia 3 lipca 1970 r., VI KZP 27/70, OSNKW 1970, nr 9, poz. 98.

14 Zob. ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw, Dz. U. Nr 111, poz. 1061 z późn. zm.
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wcześniej w tym zakresie pogląd, zawierając w definicji „osoby pełniącej 
funkcję publiczną” pojęcie „funkcjonariusza publicznego”. 

2. Rola dobra prawnego w określaniu podmiotu przestępstw  
 z rozdziału XXIX k.k.

Rozważania dotyczące podmiotu przestępstwa łapownictwa biernego, 
tj. „osoby pełniącej funkcję publiczną”15, są szczególnie istotne w kontek-
ście analizy systemowej i funkcjonalnej dobra chronionego prawnie służą-
cego do charakterystyki także podmiotu przestępstwa nadużycia władzy 
ze względu na umiejscowienie obu przepisów w tym samym rozdziale 
Kodeksu karnego, tj. rozdziale XXIX zatytułowanym: Przestępstwa przeciw-
ko działaniu instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego16. Wskazu-
je się, że zgrupowane w tymże rozdziale typy czynu zabronionego służą 
ochronie prawidłowości funkcjonowania instytucji państwowych i samo-
rządu terytorialnego oraz organizacji międzynarodowych, a także bezinte-
resowności osób pełniących funkcje publiczne oraz zaufania do rzetelno-
ści działań instytucji państwowych, samorządu terytorialnego, instytucji 
publicznych w państwach obcych oraz organizacji międzynarodowych17. 

Należy powziąć wątpliwość, czy uprawnione jest twierdzenie, że  
odwołanie się do wskazanego w tytule rozdziału rodzajowego dobra 
prawnego stanowić powinno jedno z zasadniczych kryteriów wykładni 
znamion typu określonego w danym rozdziale (w tym dotyczącego prze-
stępstw korupcyjnych oraz nadużycia władzy), także w kontekście ele-

15 Zob. jednak uwagi P. Kardasa wraz z powołaną literaturą i orzecznictwem co do 
braku tożsamości pojęć „osoba pełniąca funkcję publiczną” oraz „w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej” (Zatrudnienie…, s. 23-24).

16 Zob. rozważania na temat znaczenia roli dobra prawnego w procesie rekonstrukcji 
znamion typu czynu zabronionego poczynione przez P. Kardasa (Kontrowersje…, s. 110-
118).

17 A. Barczak-Oplustil, [w:] A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkal-
ski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, 
A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. II, Warszawa 2008, s. 954. Zob. 
też O. Górniok, [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, 
J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. III, Gdańsk 2005, s. 52; 
M. Bielski, Znaczenie znamienia dobra prawnego i znamienia modalnego „w związku z pełnieniem 
funkcji publicznej” dla wykładni przestępstw korupcyjnych w sferze publicznej, „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 11 i powołana tam literatura.
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mentów charakteryzujących jego podmiot sprawczy18. Niejednokrotnie  
bowiem trudno scharakteryzować jednoznacznie samo dobro prawne 
chronione normami zakodowanymi w określonym rozdziale kodeksu 
karnego. Co więcej, można zaryzykować hipotezę, że częstokroć interpre-
tatorzy dosyć elastycznie operują pojęciem „dobra prawnego” w celu uza-
sadnienia z góry przyjętego założenia. O ile bowiem słusznie przeniesiono 
punkt ciężkości w zakresie wykładni istoty pełnienia funkcji publicznej 
z „publiczności funkcji” na „dysponowanie środkami publicznymi”, 
to karkołomna jest próba argumentacji prowadząca w konsekwencji do 
przyjmowania, że dobrami prawnymi chronionym w rozdziale XXIX k.k.  
są oprócz expressis verbis wymienionych „instytucji państwowych oraz 
samorządu terytorialnego” także inne podmioty, w tym prywatne, je-
żeli dysponują środkami publicznymi, nawet w celach realizacji zadań 
publicznych. Ten sposób wykładni oparty jest bowiem bardziej na inter-
pretacji znamienia „dysponowania środkami publicznymi” opisanego  
w art. 115 § 19 k.k., ewentualnie na wykładni funkcjonalnej uwzględniają-
cej potrzeby kryminalno-polityczne, niż na systemowej, biorącej pod uwa-
gę znaczenie dobra prawnego19.

18 Na zasadniczą rolę wskazanego w tytule rozdziału rodzajowego dobra prawnego 
przy wykładni znamion typu określonego w danym rozdziale wskazują: P. Kardas, Kon-
trowersje…, s. 118; M. Bielski, Znaczenie…, s. 14-15.

19 Pomimo wskazywania na zasadnicze znaczenie dobra prawnego określonego 
w tytule rozdziału przy wykładni znamion przestępstwa korupcji biernej, w tym pod-
miotu sprawczego, aspekt ten zdaje się dostrzegać P. Kardas (Kontrowersje…, s. 119), cytu-
jąc A. Barczak-Oplustil, zdaniem której „wprowadzona definicja osoby pełniącej funkcję 
publiczną oraz związana z tym rezygnacja z łączenia tego pojęcia z charakterem czynno-
ści wykonywanych przez osobę (mających mieć władczy, decyzyjny i publicznoprawny 
charakter) zdaje się rodzić konieczność rozszerzenia zakresu dóbr prawnych chronionych 
przepisami komentowanego artykułu. Można jednak przyjąć też, że fakt, iż komentowane 
przepisy zawarte są w rozdziale «przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwo-
wych i samorządu terytorialnego» będzie mieć zasadniczy wpływ na wykładnię znamion 
typów czynów zabronionych zawartych w tym rozdziale (M. Filar, Zakres pojęciowy zna-
mienia pełnienie funkcji publicznej na gruncie art. 228 k.k., „Palestra” 2003, nr 7-8, s. 62). Jedno-
znaczne w tym zakresie brzmienie art. 115 § 19 k.k., który to przepis został wprowadzony 
do porządku prawnego celem doprecyzowania znamion typów związanych z przestęp-
stwami korupcyjnymi (łapownictwem czynnym oraz biernym) nakazywałby uznać za do-
bra prawne chronione prawem funkcjonowanie instytucji dysponujących środkami pub-
licznymi lub (pośrednio) zatrudniających osoby, których prawa i uprawnienia w zakresie 
działalności publicznej określają ustawy lub umowy międzynarodowe. Nie sposób jednak 
nie zauważyć, że każda próba dookreślania przedmiotu ochrony komentowanego przepi-
su poprzez odwołanie się do art. 115 § 19 k.k. osłabia zasadność tezy wskazującej na zna-
czenie – w zakresie wykładni znamion – umiejscowienia komentowanego przepisu w tym 
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3. Znamiona definicji „funkcjonariusza publicznego”  
  – charakterystyka ogólna znamion

Za istotne należy uznać rozważenie w tym kontekście, jakie jest za-
sadnicze kryterium, wywodzące się z istoty pełnienia funkcji publicznej, 
określające podmiot przestępstwa nadużycia władzy. Analiza zdefiniowa-
nych w art. 115 § 13 k.k. grup podmiotów zaliczanych do definicji legal-
nej „funkcjonariusza publicznego” wskazuje, że zbiór ten nie jest oparty  
na jednolitych przesłankach. Wyliczenie zawiera bowiem, odwołując 
się do koncepcji trójpodziału władzy, podmiot wykonujący władzę wy-
konawczą, tj. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, członków organów 
sprawujących władzę ustawodawczą na poziomie ogólnopolskim, tj. po-
słów i senatorów, jak i samorządowym, tj. radnych oraz reprezentantów 
władzy sądowniczej, czyli sędziów i ławników, oraz quasi-sądowniczej, 
tj. osoby orzekające w organach działających na podstawie ustawy. Usta-
wa nie ogranicza się jedynie do osób bezpośrednio sprawujących wymiar 
sprawiedliwości, tj. sędziów i ławników, ale wymienia ponadto jednostki 
działające w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, takie jak: proku-
ratora, funkcjonariusza finansowego organu postępowania przygotowaw-
czego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania 
przygotowawczego oraz podmioty pomocnicze: kuratora sądowego, syn-
dyka, nadzorcę sądowego, zarządcę, pracownika międzynarodowego try-
bunału karnego, o ile nie pełni wyłącznie czynności usługowych, komor-
nika i notariusza. Mimo że przynajmniej dwa ostatnio wskazane podmioty 
prowadzą z reguły działalność gospodarczą, a co za tym idzie nastawione 
są w przeważającej mierze na osiąganie zysku, to jednak ze względu na 
specyficzne uwarunkowania związane z wykonywaniem tych zawodów, 
tj. przede wszystkim potrzebę zapewnienia odpowiednio: skutecznej eg-

konkretnym rozdziale Kodeksu karnego” (A. Barczak-Oplustil, [w:] A. Barczak-Oplustil, 
M. Bielski [i in.], Kodeks karny…, t. II, s. 955. Podobnie M. Bielski (Znaczenie…, s. 17) zdaje 
się interpretować dobro prawne określone w rozdziale XXIX k.k. przez pryzmat brzmie-
nia art. 115 § 19 k.k.: „Po pierwsze, uwzględniając, że w art. 115 § 19 k.k. znamię «osoby 
pełniącej funkcję publiczną» definiuje się przez wskazanie, że chodzi również o «osoby 
zatrudnione w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi», przyjąć 
należy, że w istocie rzeczy w zamierzeniu ustawodawcy chronione jest bezinteresowne 
funkcjonowanie nie tylko instytucji państwowych i samorządowych, ale również – w wy-
raźnie określonym aspekcie – bezinteresowne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych 
dysponujących środkami publicznymi w tym zakresie, w jakim zachowania korupcyjne 
miałyby dotyczyć dysponowania tymi środkami”.
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zekucji, realizowanej w drodze przymusu państwowego oraz bezpieczeń-
stwa obrotu prawnego, a także zagwarantowania ochrony jednostkom 
korzystającym z ich usług, ustawodawca słusznie zdecydował się w tym 
przypadku na zakwalifikowanie ich do podmiotów zdatnych do ponosze-
nia odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia władzy. Art. 115 § 13 
k.k. przydaje ponadto przymiot funkcjonariusza publicznego jednostkom 
bliskim językowego znaczenia tego terminu, tj. pełniącym szeroko poję-
tą rolę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak osoba 
pełniąca czynną służbę wojskową, funkcjonariusz organu powołanego do 
ochrony bezpieczeństwa publicznego (w szczególności Policji20, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu21), funkcjonariusz 
Służby Więziennej. Cechą wspólną grupy podmiotów opisanej w art. 115 
§ 13 pkt 4 i 5 k.k., takich jak: osoba będąca pracownikiem administracji 
państwowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, 
chyba że pełni funkcje wyłącznie usługowe, a także inna osoba w zakre-
sie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, 
osoba będąca pracownikiem organu administracji państwowej lub orga-
nu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni czynności wyłącz-
nie usługowe, jest przesłanka, która dominowała w orzecznictwie SN 
do początku pierwszego dziesięciolecia XXI w. w zakresie definiowania 
„publiczności” funkcji na gruncie wykładni przestępstwa łapownictwa 
biernego, tj. publiczne źródło umocowania danej osoby do działania oraz 
wynikające z niego władztwo publiczne pozostające w dyspozycji danej 
osoby lub instytucji22. Nie jest natomiast jasny status regulacji przyjętej 

20 Zob. art. 1 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.

21 Zob. art. 1-2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu, Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.

22 Zob. wyrok SN z dnia 14 grudnia 1982 r., III KR 182/82, OSNKW 1983, nr 9,  
poz. 73. Na rolę tego kryterium zwraca uwagę O. Górniok, Z problematyki przestępstw prze-
ciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, „Prokuratura i Prawo” 
2000, z. 5, s. 8. Za orzeczenia rozpoczynające proces odchodzenia od kryterium elementu 
władztwa publicznego na rzecz dysponowania środkami publicznymi przy wykładni poję-
cia „osoba pełniąca funkcję publiczną” w odniesieniu do przestępstw korupcyjnych uznaje 
się uchwałę z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, nr 9-10, poz. 71, w której 
uznał ordynatora w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej za osobę pełniącą funkcję 
publiczną w rozumieniu art. 228 § 1 k.k., wskazując, że publiczny zakład opieki zdro-
wotnej nie może zostać uznany za inną instytucję państwową w rozumieniu art. 115 § 13  
pkt 6 k.k., zarazem jednak orzekając, że dla pełnienia funkcji publicznej konieczne jest 
łączne spełnienie dwóch warunków, tj. wykazanie, że źródłem istnienia i działania okre-
ślonej instytucji (państwowej lub samorządowej) jest przepis prawa publicznego oraz że 
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w § 13 pkt 6 komentowanego artykułu, tj. określenia „osoba zajmująca 
kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej”. Nie wiadomo bo-
wiem, do jakiego zakresu odnosi się słowo „innej”, a jeśli nawet przyjąć, 
że do osób opisanych w poprzedzających pkt 4 i 5, to powstaje pytanie, 
jaka jest relacja sformułowań „innego organu państwowego” do „innej in-
stytucji państwowej” i czy także w tym przypadku podstawą zaliczenia 
do kręgu funkcjonariuszy publicznych są uprawnienia związane z wyko-
nywaniem władztwa państwowego w obszarze imperium.

4. Definicja „funkcjonariusza publicznego” –  
 charakterystyka szczegółowa znamion

Już po tej wstępnej analizie zakresu podmiotowego pojęcia „funkcjo-
nariusz publiczny” zauważyć można, że skrywa ono pewne niedoskona-
łości. 

4.1. Art. 115 § 13 pkt 3 k.k.

Na wstępie należy wskazać, że sposób formułowania definicji po-
przez wskazywanie konkretnych urzędów, funkcji lub zawodów z jednej 
strony powoduje brak dwuznaczności przy wykładni takiego znamienia, 
np. sędziego, notariusza czy komornika, z drugiej zaś strony, tego typu 
określenia charakteryzują się nieuwzględnianiem pewnych elementów 
faktycznych już w momencie ich statuowania lub brakiem elastyczności 

pełnienie funkcji w sferze publicznej wymaga, aby do jej realizacji w ramach danej insty-
tucji wykorzystywane były środki publiczne. Z kolei w uchwale z dnia 28 marca 2002 r., 
I KZP 35/01, OSNKW 2002, nr 5-6, poz. 29, SN podniósł, że publiczny charakter funkcji 
może być określony tylko w ustawie, w tym przede wszystkim w Konstytucji, oraz wska-
zał, że w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych w systemie prawa odnaleźć można 
szereg aktów o randze ustawowej, określających zasady finansowania spółdzielczego bu-
downictwa mieszkaniowego przez Państwo poprzez przekazywanie spółdzielniom miesz-
kaniowym środków publicznych oraz regulujących sposób dysponowania tymi środkami. 
W konsekwencji SN uznał, że spółdzielnie mieszkaniowe dysponują środkami publicz-
nymi przekazywanymi przez Państwo, co uzasadnia przyjęcie, że wykonywanie funkcji 
prezesa spółdzielni mieszkaniowej oznacza pełnienie funkcji publicznej w zakresie, w ja-
kim jego czynności wiążą się z dysponowaniem środkami publicznymi. Zob. P. Kardas, 
Zatrudnienie…, s. 31-32; tenże, Kontrowersje…, s. 88-92.
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w możliwości dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości prowa-
dzącej niejednokrotnie do zmiany zakresu kryminalizacji. Pojawia się np. 
pytanie, czy zastępca notarialny lub aplikant notarialny niewymieniony 
expressis verbis przez ustawodawcę, lecz mający pod wieloma względami 
pozycję zbliżoną do notariusza23, może zostać z tego powodu zaliczony 
do grona funkcjonariuszy publicznych24. Odwołanie się do analizy przede 
wszystkim językowej wskazuje, że odpowiedź powinna być negatywna25. 
W tej sytuacji zasadny wydaje się postulat de lege ferenda uzupełnienia 
przedmiotowego katalogu o osoby pełniące funkcje w zastępstwie osób 
wymienionych w art. 115 § 13 pkt 3 k.k., tj. zastępcę notariusza, aplikanta 
notarialnego, asesora komorniczego oraz prokuratorskiego (przynajmniej 
w zakresie, w jakim wykonują czynności przewidziane prawem w zastęp-
stwie właściwych podmiotów). Zastanawiające ponadto jest, dlaczego 
ustawodawca nie zdecydował się na przydanie przymiotu funkcjonariu-

23 Zob. art. 1 § 2 ustawy – Prawo o notariacie, Dz. U. z 2014 r., poz. 164, który stanowi: 
„W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również 
zastępca notarialny lub aplikant notarialny”.

24 Ta sama kwestia dotyczy np. asesora komorniczego i prokuratorskiego.
25 Zob. J. Giezek, Odpowiedzialność karna notariusza w świetle art. 231 kodeksu karnego, 

„Rejent” 2006, nr 3, s. 10-14. Wyjątek stanowi wypowiedź dotycząca asesora komornicze-
go. W uchwale z dnia 30 kwietnia 2003 r., I KZP 12/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 42 SN 
dał wyraz poglądowi, że asesor komorniczy ma status funkcjonariusza publicznego w ro-
zumieniu art. 115 § 13 pkt 3 k.k., gdy pełni zlecone mu na podstawie ustawy obowiązki 
zastępcy komornika bądź prowadzi czynności egzekucyjne zlecone mu w odpowiednim 
trybie przez komornika. Zob. także Z. Kallaus, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji 
państwowych i samorządu terytorialnego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótki ko-
mentarz, z. 2, Warszawa 1997, s. 69, który do grona funkcjonariuszy publicznych zaliczył 
m.in. asesorów sądowych i prokuratorskich, o ile powierzono im czynności sędziowskie 
lub prokuratorskie. Przeciwnego zdania jest J. Majewski, który twierdzi, że asesor komor-
niczy nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego nawet wów-
czas, gdy pełni zlecone mu obowiązki zastępcy komornika na podstawie art. 26 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 
z późn. zm.) albo prowadzi czynności egzekucyjne zlecone mu przez komornika w try-
bie art. 33 tej ustawy. Nie budzi bowiem wątpliwości, że asesor komorniczy nie został 
wymieniony w art. 115 § 13 k.k.; zob. J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część 
ogólna. Komentarz, t. I, Kraków 2004, s. 1454. Jednoznacznie w taki sposób wypowiedział 
się także SN w postanowieniu z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/2004, OSNKW 2005, 
nr 1, poz. 9, wskazując wyraźnie, „że przepis ten [art. 115 § 13 k.k. – P.N.] podlega ścisłej 
wykładni i należy go interpretować zawężająco. Uznanie bowiem danej osoby za funkcjo-
nariusza publicznego rodzi dla niej doniosłe konsekwencje prawne w razie uznania, że 
może być podmiotem przestępstwa indywidualnego określonego w art. 231 § 1 k.k.”. Rów-
nież w wyroku z dnia 16 czerwca 2011 r., II KK 337/10, LEX nr 847145 SN potwierdził, że 
zawarta w art. 115 § 13 k.k. definicja legalna „funkcjonariusza publicznego” jest definicją 
zakresową pełną, albowiem wymienia wszystkie elementy definiowanego pojęcia.
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sza publicznego referendarzowi sądowemu, który zgodnie z art. 471 k.p.c. 
w zakresie powierzonych mu czynności ma kompetencje sądu, chyba 
że ustawa stanowi inaczej26. Analiza uprawnień referendarza sądowego 
wskazuje27, że powinien on zostać zaliczony do tego grona, tym bardziej 
iż w zbiorze tym znajduje się chociażby osoba orzekająca w organach dy-
scyplinarnych działających na podstawie ustawy.

4.2. Art. 115 § 13 pkt 4 k.k.

4.2.1. Definicja „pracownika samorządu terytorialnego”

Wiele niejednoznaczności wywołuje interpretacja art. 115 § 13 pkt 4 
k.k. Analizując od strony językowej przepis art. 115 § 11 pkt 4 k.k. można 
wyrazić wątpliwość, czy należy z niego dekodować zwrot „pracownik or-
ganu samorządu terytorialnego” jako jeden z elementów definicji „funk-
cjonariusza publicznego”, czy też sformułowanie „pracownik samorządu 
terytorialnego”. Niejasności te wynikają stąd, że nie wiadomo czy słowo 
„organu” poprzedzające przymiotnik (we właściwej formie) „państwo-
wego” odnosi się także do następującego po spójniku „lub” zwrotu „sa-
morządu terytorialnego”. Jak słusznie orzekł jednak SN w postanowieniu 
z dnia 17 lutego 2010 r.28, wykładnia językowa oraz systemowa wskazują 

26 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.
27 Tytułem przykładu należy wskazać, że referendarz sądowy może wydawać nakaz 

zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym (art. 3531 § 2 k.p.c.), wydawać 
zarządzenia w postępowaniu upominawczym (art. 4971 § 3 k.p.c.), wydawać europej-
ski nakaz zapłaty i zarządzenia w europejskim postępowaniu nakazowym (art. 50516 § 2  
i 3 k.p.c.), wydawać zarządzenia w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych  
(art. 50522 § 2 k.p.c.), wykonywać czynności w elektronicznym postępowaniu upominaw-
czym (art. 50530 § 1 k.p.c.), wykonywać czynności w sprawach o wpis w księdze wieczystej 
(art. 5091 § 1 k.p.c.), wykonywać czynności w postępowaniu rejestrowym, z wyłączeniem 
prowadzenia rozprawy (art. 5091 § 2 k.p.c.), wykonywać czynności w sprawach z zakresu 
prawa spadkowego, z wyłączeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz 
przesłuchania świadków testamentu ustnego (art. 5091 § 3 k.p.c.), w enumeratywnie wy-
mienionych przypadkach nadawać klauzulę wykonalności (art. 781 § 11 k.p.c.), stwierdzić 
wykonalność europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956 § 2 k.p.c.), wykonywać czynności 
związane z wyjawieniem majątku (art. 9202 k.p.c.).

28 Zob. postanowienie SN z dnia 17 lutego 2010 r., III KK 333/09, OSNKW 2010, nr 7, 
poz. 62 wraz z zaprezentowaną tam argumentacją oraz przywołaną literaturą i orzeczni-
ctwem. Jak rozstrzygnął SN w cytowanym wcześniej orzeczeniu z dnia 16 czerwca 2011 r., 
II KK 337/10, także wykładnia funkcjonalna przemawia za przyjęciem zwrotu „pracownik 
organu samorządowego”. Za takim stanowiskiem opowiedział się także Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu postanowienia z dnia 21 września 2005 r., I KZP 28/05, OSNKW 2005,  
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na ujęcie „pracownik samorządu terytorialnego”, bez słowa dookreślają-
cego „organu”. 

Większe wątpliwości budzi natomiast przyjęte w sentencji tegoż 
orzeczenia rozumienie pojęcia „pracownik”, tj. wynikające z wykładni 
związanej twierdzenie, że funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu  
art. 115 § 11 pkt 4 k.k. jest pracownik samorządu terytorialnego w ujęciu 
określonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych29, o ile nie pełni wyłącznie funkcji usługowych30. Zastrzeżenia 
te są następstwem kilku konkluzji. Po pierwsze, w ustawie o pracowni-
kach samorządowych nie zawarto definicji legalnej „pracowników samo-
rządowych”, a jedynie w art. 2 tejże ustawy posłużono się sformułowa-
niem, że „przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych 
zatrudnionych w: (…)”. Zwrot ten może oznaczać, że istnieją także inni 
pracownicy samorządowi, do których jedynie nie stosuje się przepisów 
komentowanej ustawy. Po drugie, jak się wskazuje w teorii prawa, defi-
nicję legalną zawartą w innej ustawie należy uwzględnić tylko wówczas, 
gdy ma ona podstawowe znaczenie dla danej dziedziny31. Możliwe jest na-
tomiast nadawanie temu samemu zwrotowi różnych znaczeń w różnych 
normach systemu prawa32. I z takim właśnie zabiegiem interpretacyjnym 
mamy do czynienia bardzo często przy interpretacji znamion zawartych 
w prawie karnym materialnym33. Taki sposób rozumienia rozważanego 

z. 10, poz. 94, stwierdzając, że art. 115 § 11 pkt 4 k.k. obejmuje „pracowników jednostek sa-
morządu terytorialnego”, co niewątpliwie jest pojęciem szerszym niż „pracownik organu 
samorządu terytorialnego”. 

29 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm. (poprzednio ustawa z dnia 22 mar-
ca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

30 Teza ta została powtórzona w postanowieniu SN z dnia 17 maja 2012 r., V KK 37/12, 
LEX nr 1165292. Tak też J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogól-
na, Kraków 2007 s. 1218.

31 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 311.
32 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 247.
33 Tytułem przykładu należy wskazać, że mimo iż przy wykładni przesłanki przed-

miotowej „rzecz ruchoma” przestępstwa kradzieży stypizowanego w art. 278 § 1 k.k. co do 
zasady odwołujemy się do definicji „rzeczy ruchomej” zawartej w art. 45 kodeksu cywil-
nego, to jednak na potrzeby wykładni tego terminu w obrębie prawa karnego dokonujemy 
jego modyfikacji. Zob. J. Majewski, [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, J. Majew-
ski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Kra-
ków 2004, s. 1430. Co do związania wykładnią dokonywaną w obszarze prawa cywilnego 
w prawie karnym oraz możliwości przeprowadzania tzw. wykładni autonomicznej doty-
czącej pojęć zaczerpniętych z prawa cywilnego por. P. Kardas, Szkoda majątkowa jako znamię 
przestępstwa nadużycia zaufania, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 7-8, s. 40 i n.; tenże, Glosa 
do uchwały SN z 21 czerwca 1995 r., I KZP 22/95, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1997,  
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terminu wzmacnia wykładnia funkcjonalna ze względu na okoliczność, 
że ustawa o pracownikach samorządowych została uchwalona w ściśle 
określonym celu, a mianowicie na użytek zapewnienia zawodowego, 
rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samo-
rząd terytorialny, co wyraźnie wynika z brzmienia art. 1 in principio tejże 
ustawy, a nie w celu określenia kręgu osób, funkcjonariuszy publicznych, 
wobec których stosuje się podwyższone standardy dotyczące ich zawo-
dowego postępowania. Co więcej, w art. 3 wyłącza ona z zakresu swego 
zastosowania pracowników wymienionych w art. 2, których status praw-
ny określają odrębne przepisy. W konsekwencji, według ujęcia zaprezen-
towanego przez SN, pracownikami samorządowymi nie będą np. osoby 
świadczące prace m.in. w takich podmiotach, jak muzea, biblioteki, domy 
kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki czy ośrodki badań i doku-
mentacji, dla których gmina, powiat lub województwo jest organizatorem 
w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej34. W myśl art. 26a tej 
ustawy do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy kodeksu 
pracy35, z zastrzeżeniem przepisów art. 26b-26d. Zatem wbrew językowe-
mu (zbliżonemu najbardziej do potocznego) rozumieniu słowa „pracow-
nik”, znajdującemu wsparcie w definicji zawartej w art. 2 kodeksu pracy36, 
do opisanej powyżej grupy zatrudnionych nie będą miały zastosowania 
przepisy ustawy o pracownikach samorządowych37, co w następstwie 
prowadzi do konkluzji, że nie będą one mogły zostać zaliczone do grona 
„funkcjonariuszy publicznych”38. 

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku nauczycie-
li39. Warunki zatrudnienia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez 

nr 3; A. Szpunar, Czyny niedozwolone w kodeksie cywilnym, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XV,  
s. 37 i n.; tenże, Rozważania nad odszkodowaniem i karą, „Państwo i Prawo” 1974, z. 6, s. 27 i n. 

34 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 46 z późn. zm.
35 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.
36 Art. 2 kodeksu pracy stanowi: „Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”.
37 Zob. A. Piskorz-Ryń, I. Ślęczkowska, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komen-

tarz, Warszawa 2009, s. 20.
38 Tak E. Klat-Górska (Sprawy własnościowe i gospodarka nieruchomościami, „Nowe Ze-

szyty Samorządowe” 2012, nr 4, s. 50-52), która do kręgu funkcjonariuszy publicznych nie 
zalicza dyrektora gminnego ośrodka kultury.

39 Inną grupą zatrudnionych, których status uznaje się za regulowany przepisami 
odrębnymi w rozumieniu art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, są pracownicy 
samorządowej pomocy społecznej, których status reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
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jednostki samorządu terytorialnego są regulowane przez ustawę z dnia  
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela40, a nie ustawę o pracownikach 
samorządowych. Powyższe wynika z faktu, że Karta Nauczyciela w spo-
sób całościowy reguluje sytuację pracowniczą tej grupy zawodowej. Na 
tle tego aktu istniała wątpliwość, czy ustawa o pracownikach samorzą-
dowych znajdzie zastosowanie do innych niż nauczyciele pracowników 
szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Została 
ona jednak rozstrzygnięta w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty41. Dodany art. 5d tej ustawy wyraźnie wskazał, 
że status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, określają przepisy o pracownikach samorządowych. Tym-
czasem wykładnia językowa i funkcjonalna znamienia „pracownik samo-
rządu terytorialnego” zawarta w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. niczym nie uza-
sadnia czynienia takiego rozróżnienia. Jedynym kryterium, które wskazał 
ustawodawca w tym przepisie jest pełnienie czynności usługowych, a nie 
akt prawny regulujący status prawny pracowników. 

Również wykładnia systemowa przemawia za interpretacją autono-
miczną terminu „pracownik samorządowy”, a nie związaną z ustawy 
o pracownikach samorządowych. W innym bowiem przypadku, poszu-
kując również desygnatów pojęć „pracownik administracji rządowej” 
oraz „pracownik innego organu państwowego” – w rozumieniu art. 115  
§ 13 pkt 4 k.k. – należałoby sięgać odpowiednio do ustawy z dnia 21 li-
stopada 2008 r. o służbie cywilnej42 (odnoszącej się do pracowników za-
trudnionych w administracji rządowej) oraz do ustawy z dnia 16 wrześ-
nia 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych43 i za funkcjonariuszy 
publicznych uznawać tylko osoby wymienione w tych ustawach, co w obu 

o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.). Do pracowników 
wyłączonych spod obowiązywania komentowanej ustawy należy zakwalifikować również 
pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących 
aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich 
oraz kierowników powiatowych służb inspekcji i straży. Wyłączenie to jest motywowane 
kompleksowym uregulowaniem statusu tych pracowników przez ustawę o pracownikach 
urzędów państwowych, której podlegają. Zob. B.M. Ćwiertniak, A. Dubowik, T. Duraj, 
Z. Góral, D. Książek, W. Perdeus, Ł.M. Pisarczyk, S. Płażek, J. Stelina, M. Tomaszewska, 
E. Ura, K. Walczak, M. Wujczyk, K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, LEX 2014.

40 Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.
41 Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
42 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.
43 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 269 z późn. zm.
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przypadkach nie wydaje się racjonalne ze względu na zbyt wąski krąg 
organów tam wymienionych, używanie określonych zwrotów jedynie na 
użytek danej regulacji oraz pokrywanie się zakresów regulacyjnych obu 
aktów prawnych. 

Wykładnię autonomiczną słowa „pracownik” wzmacnia zatem fakt, 
że omawiane ustawy nie posługują się jednolitą nomenklaturą w zakre-
sie interpretacji tego wyrażenia. I tak ustawa o pracownikach samorządo-
wych w art. 4 uznaje za pracowników osoby zatrudniane na podstawie 
wyboru, powołania i umowy o pracę, zaliczając tym samym do tego grona 
(zwłaszcza w obrębie osób zatrudnianych na podstawie wyboru) osoby 
pełniące funkcję organów i zajmujące kierownicze stanowiska. Ustawa 
o służbie cywilnej, wypełniając wymóg – wynikający z art. 153 ust. 1 Kon-
stytucji RP44 – powołania korpusu służby cywilnej w urzędach administra-
cji rządowej możliwie adekwatnie w art. 2 zakreśla zakres podmiotowy 
pojęcia „administracja rządowa”, jednakże w art. 3 pkt 1 ogranicza go je-
dynie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zastrzega-
jąc, że definicja ta została ustanowiona jedynie na jej potrzeby poprzez 
posłużenie się sformułowaniem „w rozumieniu ustawy” (pracownikiem 
w rozumieniu tej ustawy, zgodnie z art. 3 pkt 2, nie będzie więc urzędnik 
służby cywilnej). Z kolei ustawa o pracownikach urzędów państwowych 
w zakresie określenia desygnatów słowa „pracownik” zawiera w art. 2 
delegację ustawową, upoważnienie dla Rady Ministrów do rozciągnięcia 
w drodze rozporządzenia całości lub w części przepisów ustawy na pra-
cowników innych urzędów państwowych niż określone w wymienionym 
art. 1. W przypadku przyjęcia stanowiska związania definicją z ustawy 
o pracownikach urzędów państwowych istniałaby więc możliwość doo-
kreślania podmiotu przestępstwa nadużycia władzy w drodze rozporzą-
dzenia, co mogłoby budzić uzasadnione wątpliwości z punktu widzenia 
konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege, gwarantującej konieczność 
zdefiniowania znamion typu czynu zabronionego w akcie normatywnym 
o randze co najmniej ustawowej.

Co więcej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych także częś-
ciowo reguluje status pracowników administracji rządowej45 oraz nie 
odnosi się do wielu innych organów państwowych, chociażby władzy 

44 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
45 Zob. art. 2 pkt 1, 2, 3, 4a, 5, które określają prawa i obowiązki osób tam wymienio-

nych, m.in. zatrudnionych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wobec których nie mają 
zastosowania przepisy ustawy o służbie cywilnej.
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sądowniczej, które bez wątpienia korzystają z wszelkich prerogatyw pań-
stwa, na czele z możliwością władczego kształtowania uprawnień i obo-
wiązków jednostki. Dlatego też analizowane akty prawne powinny pełnić 
co najwyżej rolę wskazówki przy wykładni znamion z art. 115 § 13 pkt 4 
k.k., a nie definitywnie rozstrzygać o ich zakresie normatywnym.

Uzasadniona wykładnią funkcjonalną wydaje się jednak interpretacja 
pojęcia „pracownik” przyjęta w ustawie o pracownikach samorządowych 
w zakresie, w jakim uniezależnia wykładnię tego terminu od podstawy na-
bycia stosunku pracy (wybór, powołanie, mianowanie, umowa o pracę)46. 
Częstokroć statusu tego nie nabywałyby bowiem osoby pełniące funkcje 
kierownicze, decyzyjne, a jedynie o charakterze drugorzędnym. Istotą 
odpowiedzialności karnej przestępstwa nadużycia władzy w odniesieniu 
do art. 115 § 13 pkt 4 k.k. jest niedopełnienie obowiązków lub nadużycie 
uprawnień na określonym stanowisku w związku z wykonywaniem za-
dań publicznych, a nie konkretną podstawą wstąpienia w stosunek pra-
cy. W tym kontekście krąg funkcjonariuszy publicznych w art. 115 § 13 
pkt 4, 5 i 9 k.k. nie został prawidłowo określony. Powinien on bowiem 
obejmować każdą osobę, niezależnie od sposobu jej powołania, zajmującą 
dane stanowisko w administracji rządowej, jednostce samorządu teryto-
rialnego, innym organie państwowym, organie kontroli państwowej lub 
samorządu terytorialnego oraz w międzynarodowym trybunale karnym 
(podobnie jak w art. 115 § 13 pkt 6 k.k., z tym że bez ograniczenia do sta-
nowisk kierowniczych). Za nieracjonalne należy więc uznać rozróżnianie 
zdatności do ponoszenia odpowiedzialności karnej nie tylko od formy za-
trudnienia na danym stanowisku (status pracownika czy cywilnoprawne 
formy zatrudnienia), ale w ogóle od faktu zatrudnienia47.

46 Jak słusznie jednak wskazuje J. Majewski, [w:] G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, 
J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogól-
na…, s. 1242, w odróżnieniu od art. 115 § 19, w którym mówi się o „osobie zatrudnionej”, 
nie zaś o „pracowniku”, jak np. w art. 115 § 13 pkt 4 i 5, co oznacza, że nie wiąże się statusu 
osoby pełniącej funkcję publiczną wyłącznie ze stosunkiem pracy w „jednostce organiza-
cyjnej dysponującej środkami publicznymi”.

47 Problematyka ta w szczególny sposób zyskała na znaczeniu w sprawie rozpozna-
wanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, mającej w zamierzeniu przede wszystkim od-
powiedź na pytanie, czy Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej ustawą z dnia 
9 czerwca 2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) 
jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., na skutek zażaleń na 
postanowienie Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej o umorzeniu śledztwa, który to sąd 
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4.2.2. Podmiot przestępstwa nadużycia władzy w świetle wykładni znamion  
   „innego organu państwowego” oraz „w innej instytucji państwowej”

Powracając do zagadnienia zasygnalizowanego wcześniej, czyli kwe-
stii rozumienia wyrażenia „innego organu państwowego” i „w innej in-
stytucji państwowej” zawartego odpowiednio w art. 115 § 13 pkt 4 i 6 k.k. 
oraz ich wzajemnego zakresu48, należy zauważyć, że słowo „inny” jedno-
znacznie wskazuje, iż państwowy organ to coś odmiennego niż znajdujące 
się bezpośrednio przed tym zwrotem wyrażenie „osoba będąca pracowni-
kiem administracji rządowej”. Dodatkowo z zakresu normatywnego „or-
ganu państwowego” należy wyłączyć inny człon alternatywy wymienio-
ny w tym punkcie, bezpośrednio po zwrocie „inny organ państwowy”, 
tj. „pracownik samorządu terytorialnego”. Przy interpretacji znamienia 
„pracownik administracji rządowej” pomocne może się okazać odwoła-
nie do rozdziału VI Konstytucji RP zatytułowanego: Rada Ministrów i ad-
ministracja rządowa (który określa skład Rady Ministrów oraz stanowi, że 
jej przedstawicielem w województwie jest wojewoda), ustawy z dnia 8 
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów49 (wskazującej członków Rady Mini-
strów, jej organy wewnętrzne oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów), 
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie50 (w szczególności art. 2 zawierającego katalog podmio-
towy jednostek wykonujących zadania administracji rządowej w woje-
wództwie) oraz, jak już wyżej wskazano, w ograniczonym zakresie usta-
wa o służbie cywilnej. W przypadku wyrażenia „pracownik samorządu 
terytorialnego” odpowiednimi aktami prawnymi będą: ustawa z dnia 8 
marca 1990 o samorządzie gminnym51, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym52, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie województwa53 oraz, również z zasygnalizowanymi już zastrzeżenia-
mi, ustawa o pracownikach samorządowych. 

postanowieniem z dnia 10 czerwca 2014 r. skierował pytanie prawne do SN (sygn. akt SN 
I KZP 19/14). SN w dniu 30 października 2014 r. postanowił odmówić podjęcia uchwały.

48 Zob. przyp. 47.
49 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 392 z późn. zm.
50 Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.
51 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.
52 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.
53 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.
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Wyrażeniem „innego organu państwowego” posługuje się m.in. ko-
deks postępowania administracyjnego54 (art. 1 pkt 2 k.p.a.), przy czym ko-
deks ten nie zawiera legalnej definicji tego pojęcia. Wskazuje się55, że po-
jęcie to oznacza inną – niż organ administracji publicznej – wyodrębnioną 
kompetencyjnie i organizacyjnie część aparatu państwowego (jednostkę 
organizacyjną) powołaną do wykonywania oznaczonych przez prawo za-
dań państwowych. Wątpliwości co do interpretacji pojęcia „inny organ 
państwowy” nie usuwa ponadto sięgnięcie do orzecznictwa SN, albowiem 
w zasadzie nie wypowiadał się on na ten temat. Jedynie w postanowieniu 
z dnia 8 grudnia 2004 r., IV KK 126/0456 SN uznał, że leśniczy Lasów Pań-
stwowych nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115  
§ 13 k.k., oraz lakonicznie stwierdził, że „inny organ państwowy” to „wy-
odrębniona jednostka aparatu państwowego pełniąca określone funkcje 
życia publicznego”.

Spośród różnych ujęć terminu „pracownik innego organu pań- 
stwowego”57 najbardziej trafne wydaje się to, które ujmuje go jako osobę 
zatrudnioną w zorganizowanej instytucji utworzonej na postawie prze-
pisów prawa i powołanej do wykonywania określonych zadań w imie-
niu państwa i przy zastosowaniu środków wynikających z zastosowa-
nia władzy państwowej58, innym niż pracownik administracji rządowej 

54 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.
55 Tak A. Wróbel, [w:] J. Jendrośka (red.), System prawa administracyjnego, t. 2, Wrocław 

1977, s. 6; M. Stahl, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa admi-
nistracyjnego, t. 6, Warszawa 2011, s. 64-92.

56 OSNKW 2005, nr 1, poz. 9.
57 Np. Z. Kallaus (Przestępstwa…, s. 71-72), uznaje za „inny organ państwowy” tylko 

i wyłącznie jednostkę organizacyjną administracji państwowej, w obręb której wchodzą 
urzędy, których kierownicy nie wchodzą w skład Rady Ministrów i w związku z tym nie 
posiadają przymiotu organu administracji rządowej, np. Komendant Główny Straży Po-
żarnej, terenowe jednostki organizacyjne administracji państwowej o charakterze bran-
żowym, np. Okręgowe Urzędy Górnicze. Z. Kallaus twierdzi ponadto, że termin „organ 
państwowy” wykazuje konotacje wyłącznie z jednostkami organizacyjnymi usytuowany-
mi w strukturze administracyjnej (a administracja to działalność państwa, która nie jest 
ustawodawstwem ani wymiarem sprawiedliwości).

58 Tak Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987, s. 295. Z kolei 
A. Marek (Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 319) wskazuje, że „inny organ pań-
stwowy” to organ niewchodzący w skład administracji rządowej oraz przykładowo wy-
mienia w tej grupie: Sejm, Senat, kancelarię Prezydenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
sądy, prokuraturę. Również w Komentarzu do kodeksu karnego. Część ogólna pod redakcją 
A. Zolla do art. 115 § 13 k.k. nie podjęto próby zdefiniowania tego pojęcia, wskazując je-
dynie, że termin „organ państwowy” użyty w art. 115 § 13 pkt 4 k.k. jest zakresowo węż-
szy zarówno od terminu „instytucja państwowa”, jak i od terminu „państwowa jednostka 
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i samorządu terytorialnego, lege non distinguente władzy ustawodawczej 
(Sejm, Senat) i sądowniczej (sądy), które mają możliwość podejmowania 
władczego rozstrzygnięcia względem obywatela, np. w formie wyroku 
(organy sądowe), decyzji (organy administracyjne). Nakazy i zakazy wy-
dawane przez „inne organy państwowe” mogą być wydawane erga omnes 
bądź indywidualnie (np. w drodze wyroków sądowych, indywidualnych 
decyzji”).

Ze względu na okoliczność, że również pojęcie „innej instytucji pań-
stwowej” nie zostało zdefiniowane, trudno jest określić relację pomiędzy 
rozważanymi wyrażeniami. Przyjmując założenie racjonalnego ustawo-
dawcy określenie to jest szersze zakresowo niż pojęcie „innego organu 

organizacyjna”; tak J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część ogól-
na…, s. 1217. Przy czym w tym samym komentarzu próba definiowania pojęcia „organu 
państwowego” podejmowana jest jeszcze kilkakrotnie. I tak przy omawianiu przestępstw 
opisanych w rozdziale XXIX k.k. (przy okazji definiowania pojęcia „instytucji państwo-
wej”) wskazano, że organy państwowe to organy władzy ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej (A. Barczak-Oplustil, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Kra-
ków 2007, s. 896), przy komentarzu do art. 224 § 1 k.k., że „inny organ państwowy” to 
osoby lub grupy osób, których określone prawem działanie uważane jest za działanie pań-
stwa, np. Sejm, Senat, Trybunał Konstytucyjny, KRRiT, Agencja Nieruchomości Rolnych 
(A. Barczak-Oplustil, [w:] Kodeks karny. Część szczególna…, s. 928), zaś przy komentarzu 
do art. 242 § 1 k.k. podano, że „inny organ państwowy” to każdy organ państwowy, który 
ma – działając w ramach swych kompetencji – ustawowe prawo pozbawienia człowieka 
wolności, zatrzymania. Będzie nim więc prokurator, organa Policji, ABW (M. Szewczyk, 
[w:] Kodeks karny. Część szczególna…, s. 1089). Z kolei przez „polski organ państwowy” 
w kontekście znamion przestępstwa określonego w art. 132 k.k. komentatorzy rozumieją 
„organ zajmujący się ochroną bezpieczeństwa zewnętrznego lub wewnętrznego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a więc organ wywiadu lub kontrwywiadu, tj. organ realizujący zadania 
w zakresie działalności wywiadowczej” (P. Kardas, [w:] Kodeks karny. Część szczególna…,  
s. 114). Na gruncie interpretacji „instytucji państwowej” w uchwale z dnia 23 sierpnia  
2007 r., SNO 42/07, LEX nr 471786, w kontekście interpretacji art. 304 § 2 k.p.k. nakładające-
go obowiązek niezwłocznego zawiadomienia prokuratora lub policji o popełnieniu prze-
stępstwa ściganego z urzędu na instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze 
swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa, SN wskazał, że przy inter-
pretacji tego pojęcia punktem odniesienia muszą być przepisy Konstytucji, w której użyto 
określenia „organy władzy publicznej”, zaliczając do nich organy władzy ustawodawczej, 
wykonawczej (organy administracji rządowej), sądowniczej oraz organy samorządu te-
rytorialnego. Stąd dla SN stało się oczywiste, że np. sąd jest instytucją państwową w ro-
zumieniu art. 304 § 2 k.p.k., z tym że w rozumieniu organizacyjnym, a nie instytucjonal-
nym czy procesowym. Podkreślono również, że pojęcie „instytucja państwowa” zawarte  
w art. 304 § 2 k.p.k. niewątpliwie nawiązuje do państwowej jednostki organizacyjnej, któ-
ra składa się z funkcjonariuszy różnego szczebla i charakteru, dysponuje określonymi 
środkami rzeczowymi, jest organizacyjnie wyodrębniona i ma swoją administrację, a w jej 
imieniu działa organ tej jednostki organizacyjnej, czyli osoba uprawniona do jej reprezen-
towania na zewnątrz.
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państwowego”59. Wykładnia systemowa i funkcjonalna słowa „innej” 
zawartego w znamieniu „innej instytucji państwowej” w art. 115 § 13  
pkt 6 k.k. wskazuje bowiem, że odnosi się ono do pkt 4 i 5 tego paragrafu, 
a w konsekwencji definiuje odrębny zbiór desygnatów od „innego organu 
państwowego”, „administracji rządowej”, „samorządu terytorialnego”, 
„organu kontroli państwowej” oraz „organu kontroli samorządu teryto-
rialnego”. Bez wątpienia też zakres normatywny znamienia „instytucja” 
jest szerszy niż znamienia „organ” używanego w powyżej wskazanych 
punktach. Skoro wyrażenie „inny organ państwowy” odzwierciedla sferę 
władczego kształtowania przez podmioty państwowe relacji z jednostką, 
to określenie „inna instytucja państwowa” musi się jawić jako coś zgoła 
jakościowego odmiennego, jako inaczej rozumiana publiczność działa-
nia instytucji państwowych, które zarazem nie są organami. Cechą taką 
jest działanie państwa nienoszące znamion realizacji funkcji władczych, 
ale służące zaspokojeniu potrzeb zbiorowych ludności wynikających 
z praw zagwarantowanych konstytucyjnie (np. prawo do bezpłatnej służ-
by zdrowia, nauki, zabezpieczenia socjalnego) i ustawowo60. Dlatego też 

59 Tak J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna…, s. 1217 i 1219. Za 
„inne instytucje państwowe” w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k. uznaje np. Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Polską Akade-
mię Nauk, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krajową Agencję 
Rynku Rolnego, Narodowy Bank Polski i inne fundusze celowe. Podobnie SN w uchwale 
z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71.

60 Na uwagę zasługuje w tym kontekście definicja traktująca inną instytucję państwo-
wą „jako zespół urządzeń materialnych i organizacyjnych, których zadaniem jest zaspoko-
jenie potrzeb jednostkowych i grupowych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania 
zbiorowości jako całości, a wchodzące w skład instytucji państwowej osoby uprawnione 
są do wykonywania czynności określanych publicznie i bezosobowo”, tak np. O. Górniok, 
Z problematyki…, s. 10 za: Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 5, Warszawa 1969, s. 70. Nadto 
część przedstawicieli doktryny wskazuje, że brak jest podstaw do ograniczenia tego po-
jęcia tylko do takich struktur państwowych, których zadaniem jest podejmowanie decyzji 
władczych, a pojęciem tym winny też zostać objęte wszystkie państwowe jednostki orga-
nizacyjne, powołane do realizacji konstytucyjnych obowiązków państwa wobec obywate-
la oraz innych zadań publicznych, jak np. państwowe szkoły wyższe, publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej utworzone przez organ państwowy. Tak J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), 
Kodeks karny. Część ogólna…, s. 1220. A. Marek (Kodeks karny…, s. 320) do funkcjonariu-
szy publicznych zalicza osoby zajmujące kierownicze stanowiska w takich instytucjach 
państwowych, jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Agencja Rynku Rolnego, 
publiczne szkoły różnych szczebli; A. Wąsek np. szkoły wyższe (Kodeks karny. Komentarz,  
t. 2, Gdańsk 1999, s. 405). Odmiennie: SA we Wrocławiu w wyroku z dnia 29 lutego 2012 r.,  
II AKa 31/12, LEX nr 1143435, który argumentował, że wobec tego, iż pojęcie „instytucja 
państwowa” jest węższe od pojęcia „inna państwowa jednostka organizacyjna” używa-
nego przez kodeks karny z 1969 r., to „w gronie osób będących funkcjonariuszami pub-
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„inną instytucją państwową” będą państwowe osoby prawne utworzone 
na podstawie ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Pomocny 
w zakresie ustalenia katalogu podmiotów świadczących tego typu usługi 
o charakterze publicznym może być art. 9 pkt 3, 5-14 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych61 wskazujący jednostki tworzące 
sektor finansów publicznych, w tym m.in. samodzielne publiczne zakła-
dy opieki zdrowotnej62 ( z tym że w przypadku definicji „funkcjonariusza 
publicznego” jedynie te, których organem założycielskim był organ admi-
nistracji rządowej63), państwowe szkoły wyższe, Polską Akademię Nauk 

licznymi znajdą się tylko ci, którzy zajmują kierownicze stanowisko w wyodrębnionych 
strukturach państwowych, których zadaniem jest podejmowanie decyzji władczych z jed-
noczesnym wyeliminowaniem tych, które zajmują wprawdzie kierownicze stanowisko 
w wyodrębnionych strukturach państwowych, ale których zadaniem jest pełnienie funkcji 
innego rodzaju w tym o charakterze gospodarczym, usługowym itp.” Dlatego też, zda-
niem tego Sądu, w pojęciu „instytucja państwowa” użytym w art. 115 § 13 pkt 6 k.k. nie 
mieści się publiczny zakład opieki zdrowotnej, albowiem jego pracownicy nie wykonują 
funkcji władczych w ramach ściśle pojmowanego imperium państwowego.

61 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885.
62 Odmiennie w uchwale 7 sędziów z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, 

z. 9-10, poz. 71. SN stwierdził, że „kodeks karny z 1997 r. nie definiuje pojęcia «instytucja 
państwowa» a w doktrynie do instytucji państwowych zaliczono organy kontroli państwo-
wej, sądy, kolegia do spraw wykroczeń, urzędy. Wyrażono też pogląd, że należy zaliczyć do 
nich także podmioty prawne i jednostki organizacyjne powołane przez organy państwowe 
dla celów użyteczności publicznej”. Doszedł on również do przekonania, że zestawienie  
w art. 115 § 13 pkt 6 z punktem 4 prowadzi do wniosku, że pojęcie „inna instytucja pań-
stwowa” obejmuje swoim zakresem właśnie „inne”, tj. poza jednostkami organizacyjnymi 
administracji państwowej, instytucje państwowe, czyli urzędy albo podobne struktury pań-
stwowe wykonujące zadania publiczne (np. ZUS, KRUS, NBP, PAN). Dlatego też publiczny 
zakład opieki zdrowotnej, którego celem działania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
nie został przez SN uznany za inną instytucję państwową w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 
6 k.k., nawet w przypadku, gdy jego organem założycielskim był organ administracji rzą-
dowej, a lekarz zajmujący stanowisko ordynatora oddziału w publicznym zakładzie opie-
ki zdrowotnej nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 6 k.k., 
pomimo że zajmuje w nim kierownicze stanowisko. Podobnie SA we Wrocławiu w wyroku 
z dnia 29 lutego 2012 r., II AKa 31/12, LEX nr 1143435. Zob. również wyrok SA w Łodzi z dnia  
14 lutego 2001 r., II Aka 252/00, „Prokuratura i Prawo” wkładka 2002, nr 7-8, poz. 22, w któ-
rym SA stwierdził, że „wprawdzie art. 115 § 13 pkt 6 k.k. nadał status funkcjonariuszy pub-
licznych także osobom zajmującym kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, to 
jednak po odrzuceniu przez obecnie obowiązujący kodeks karny definicji pojęcia «instytucji 
państwowej» zawartej dotychczas w art. 120 § 12 k.k. z 1969 r. za instytucję taką należy obec-
nie uznać jednostkę organizacyjną, której funkcje społeczne można przyrównać do funkcji 
organów administracji rządowej, organu państwowego lub samorządowego, jak np. ZUS”.

63 Ze względu na dyrektywę wykładni systemowej, nakazującej w odniesieniu do  
art. 115 § 13 pkt 4 k.k. odróżniać to, co „państwowe”, od tego, co „samorządowe”, nie 
można przyjąć, że wyrażenie „inna instytucja państwowa” obejmuje również pewne insty-
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i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. W konsekwencji przymiot funkcjonariusza 
publicznego należy przydać m.in. osobom zajmującym kierownicze sta-
nowisko na uczelniach państwowych zgodnie z ustawą o szkolnictwie 
wyższym64, tj. rektorom, dziekanom, a także, udzielając zastępczej odpo-
wiedzi za SN (który nie zajął stanowiska w zakresie tegoż zagadnienia 
w cytowanym wyżej postanowieniu z dnia 30 października 2014 r.), prze- 
wodniczącemu komisji weryfikacyjnej powołanej ustawą z dnia 9 czerwca  
2006 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funk-
cjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 
Wojskowego. Dokonując wykładni art. 115 § 13 pkt 6 k.k. należy mieć na 
uwadze, że ustawodawca wprowadzając odrębny pkt 6 miał na celu wpro-
wadzenie zapisu, który pozwala podmiotom, niebędącym pracownikami, 
przypisać status funkcjonariusza publicznego w sytuacji, gdy są kierow-
nikami instytucji państwowych niemieszczących się w pkt 4 i 5. W pkt 4 
i 5 wprowadzono zawężenie co do zdatności do bycia funkcjonariuszem 
publicznym odnośnie do pracowników enumeratywnie wymienionych 
organów, zaś w pkt 6 ograniczeniem jest wyłącznie funkcja kierownicza, 
która nie zawsze musi wynikać ze stosunku pracy. Ponadto, stanowisko 
względem charakteru omawianych funkcji, jest następstwem przyjęcia, że 
koniecznym elementem do uznania danego podmiotu za organ państwo-
wy, jak wskazano, jest jego zdolność do podejmowania władczych decy-
zji: wyroku (organy sądowe), decyzji administracyjnej, ustawy (Sejm), czy 
rozporządzenia (w przypadku np. ministra). Takich decyzji władczych 
komisja weryfikacyjna nie mogła podejmować, a zatem nie była organem 
państwowym, a instytucją państwową.

Z kolei granicą odróżniającą „inną instytucję państwową” od wystę-
pującej w kodeksie karnym z 1969 r. „innej państwowej jednostki orga-
nizacyjnej” oraz w zakresie wewnętrznej określoności typów czynów za-

tucje samorządowe. Tak J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna…, s. 1220 
oraz SN w uchwale z dnia 20 czerwca 2001 r., I KZP 5/01, OSNKW 2001, z. 9-10, poz. 71.  
Odmiennie A. Zoll, [w:] G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, 
P. Kardas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks 
karny. Komentarz, t. 2 i 3, Kraków 1999, s. 707.

64 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.
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bronionych, tj. art. 231 k.k. oraz art. 296 k.k. statuującym przestępstwo 
nadużycia zaufania65, jest fakt ustalenia odpowiednio: działania w celu 
realizacji potrzeb zbiorowych ludności zagwarantowanych normatywnie, 
albo też jedynie w zamierzeniu osiągnięcia zysku własnego (np. spółki 
z udziałem Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe działające na 
zasadach ogólnych66, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych dzia-
łających jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej)67.

65 Zob. P. Kardas, Kontrowersje…, s. 104-108 wraz z powołanym orzecznictwem, który 
stwierdza: „Jeżeli więc przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków nastąpiło 
w sferze imperium funkcji władczych przysługujących tym instytucjom, wówczas dopuszcza 
się on przestępstwa tzw. nadużycia władzy i podstawą penalizacji są wyłącznie przepisy 
art. 231 § 1-3 k.k. Gdy zaś funkcjonariusz publiczny zajmuje się z mocy ustawy czy decy-
zji odpowiedniego organu sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą instytu-
cji państwowych lub samorządu terytorialnego w sferze uprawianej przez nie działalności 
gospodarczej jako podmiotów gospodarczych, wyrządzenie szkody majątkowej na skutek 
nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków stanowi przestępstwo tzw. naduży-
cia zaufania w obrocie gospodarczym z art. 296 k.k.” oraz (s. 127) przekonuje, że: „W sytuacji 
gdy instytucja lub jednostka organizacyjna dysponująca środkami publicznymi nie realizuje 
działalności publicznej, lecz prowadzi działalność gospodarczą opartą na zasadach ogól-
nych, zatrudnione w tej jednostce osoby lub zajmujące się jej sprawami majątkowymi i dzia-
łalnością gospodarczą funkcjonariusze publiczni, nie pełnią funkcji publicznych i z tego po-
wodu nie mogą ponosić odpowiedzialności karnej za sprzedajność lub przekupstwo”.

66 Wyrażono pogląd, że pojęcie „instytucji państwowej” jest zakresowo węższe od 
pojęcia „państwowej jednostki organizacyjnej” i nie obejmuje (w szczególności) podmio-
tów, za pośrednictwem których państwo (Skarb Państwa) prowadzi działalność gospodar-
czą, np. przedsiębiorstw państwowych. Tak J. Majewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. 
Część ogólna…, s. 1219. Podobnie SN w uzasadnieniu uchwały z dnia 17 maja 2000 r., I KZP 
10/2000, OSNKW 2000, z. 5-6, poz. 40; A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz 
do kodeksu karnego, t. 2, Kraków 1999, s. 706, który stwierdza: „Nie ma natomiast powo-
du, ażeby na równi z instytucjami państwowymi chronić przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielnie lub organizacje społeczne. Kodeks wyraźnie oddziela od siebie sferę władzy 
publicznej i sferę gospodarczą”. Dodaje przy tym, że „Prawidłowość obrotu gospodarcze-
go, opartego na zasadach wolnego rynku, chroniona jest przepisami w rozdziale XXXVI”. 
Odmiennie M. Surkont, Łapownictwo, Sopot 1999, s. 46. Zob. także O. Górniok, Z problema-
tyki…, s. 12-13, która wskazuje, że: „(…) brak publicznego, władczego charakteru obowiąz-
ków służbowych osoby zatrudnionej w instytucjach wymienionych w pkt 4 i 6 § 13 art. 115, 
aczkolwiek pełniącej tam inne czynności aniżeli usługowe, tylko wtedy wyłączy ją z krę-
gu funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu prawa karnego, gdy instytucją tą będzie 
przedsiębiorstwo państwowe lub samorządu terytorialnego”, oraz rozważania P. Kardasa, 
Zatrudnienie…, s. 41-47 w przedmiocie statusu spółek z udziałem Skarbu Państwa, który 
pisze m.in.: „(…) spółki z udziałem Skarbu Państwa, co do zasady, nie otrzymują środków 
publicznych, które związane byłyby z realizacją celów publicznych w zastępstwie instytu-
cji państwowych lub samorządowych”; M. Bielski, Znaczenie…, s. 12, 18.

67 Ten rodzaj przedsiębiorstw państwowych charakteryzuje się bowiem wysokim 
stopniem zależności od organu założycielskiego, o czym stanowi m.in. art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,  
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Należy przyjąć, że powyższe rozumienie terminów: „innego organu 
państwowego”, „innej instytucji państwowej” oraz „innej państwowej 
jednostki organizacyjnej”, zapewnia spójną i jednolitą wykładnię analizo-
wanych znamion z punktu wewnętrznej spójności definicji „funkcjonariu-
sza publicznego” oraz oznaczoności typów czynu zabronionego, w szcze-
gólności w relacji art. 231 k.k. oraz art. 296 k.k.

Zakończenie

Przy tak zarysowanym zakresie normatywnym rozumienia terminu 
„funkcjonariusz publiczny” w obecnie obowiązującym kodeksie karnym, 
należy zastanowić się, czy jest on właściwie określony. W definicji tej staje 
się zauważalny brak elementu silnie eksponowanego w przypadku prze-
stępstw korupcyjnych, tj. „dysponowania środkami publicznymi”68. Poza 
zasięgiem kryminalizacji pozostają chociażby zachowania osób niebędą-
cych funkcjonariuszami publicznymi, zatrudnionych na stanowiskach 
kierowniczych w jednostkach realizujących projekty finansowane ze 
środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej, polegające na nieformalnym wpływaniu na finalne roz-
dzielanie dotacji z tych środków przez protegowanie określonych osób, 
działające w efekcie na szkodę interesu publicznego. Stopień szkodliwości 
takich zachowań jest na tyle znaczny, że uzasadnia uznanie ich przez usta-
wodawcę za czyny zabronione pod groźbą kary69 poprzez zdefiniowanie 
podmiotu przestępstwa nadużycia władzy z uwzględnieniem znamienia 
„dysponowania środkami publicznymi”.

Słowa kluczowe: przestępstwo nadużycia władzy, osoba pełniąca funkcję 
publiczną, funkcjonariusz publiczny, podmiot czynu zabronionego

poz. 1384) o następującym brzmieniu: „Organ założycielski ma obowiązek dotowania 
działalności przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, którego działalność jest nierentow-
na, ale konieczna ze względu na potrzebę zaspokajania potrzeb ludności”.

68 Zob. rozważania na temat ewolucji znamienia dysponowania środkami publiczny-
mi w definicji przestępstw korupcyjnych zawarte w pracach P. Kardasa: Kontrowersje… 
oraz Zatrudnienie…

69 Zob. postanowienie SN z dnia 7 marca 2014 r., V KK 318/13, OSNKW 2014, nr 7, 
poz. 57.
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THE SCOPE OF THE NORMATIVE SUBJECT OF CRIME OF ABUSE  
OF POWER

S u m m a r y

The author makes a reflection on the normative content of the crime of 
abuse of power starting from the analysis of the art. 231 of Criminal Code in 
the perspective of the Criminal Codes from 1932 and 1969. He notes that it 
is not the legal interests playing a central role in the analysis of the crime in 
chapter XXIX of Criminal Code, but the definitions contained in the so-called 
legal dictionary. Moreover, he also interprets the term ‘employee of local gov-
ernment’, ‘other state authority’ and ‘the other state institution’, postulating 
also the corresponding changes in the area of subjects of crime of abuse of 
power, including supplementing the definition of a public official by an ele-
ment of disposal of a public funds.

Key words: the crime of abuse of power, a person performing a public func-
tion, a public official, the subject of offence

НОРМАТИВНАЯ СФЕРА СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ 
ВЛАСТЬЮ

Р е з ю м е

Автор рассматривает перечень нормативных преступлений в 
злоупотреблении властью, начиная с анализа ст. 231 к.к. в перспективе 
уголовных кодексов от 1932 и 1969 гг. Он отмечает, что это не правовые 
интересы играют центральную роль в анализе преступлений из главы 
XXIX Уголовного кодекса от 1997 г., но определения содержащиеся в так 
называемых. правовых словарях. Также представляет термины „работник 
территориального самоуправления”, „другой государственный орган” и 
„другое государственное учреждение”, постулируя также относительные 
изменения в ряде субъектов преступления в злоупотреблении властью, 
в том числе дополнить определение „публичного должностного лица” 
выражением „распоряжение государственными средствами”.

Ключевые слова: преступление в злоупотреблении властью, лицо 
исполняющее государственную функцию, государственный служащий, 
субьект преступления
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Skuteczność udzielonej ochrony sądowej  
a brak odroczenia rozprawy przy pouczeniu  
o możliwości działania przez pełnomocnika  

w świetle obrony swoich praw

Wstęp

O ile to strona jest dysponentem swoich uprawnień i ma prawo do 
uczestniczenia w rozprawie, co stanowi element problematyki dotyczącej 
skuteczności i prawidłowości udzielonej ochrony prawnej w przypadku 
naruszenia praw cywilnych strony, wystąpić mogą sytuacje, gdy osobi-
sty udział w toczącym się postępowaniu nie jest możliwy. Z jednej strony 
ochronę prawną gwarantuje rzetelność i prawidłowość ustaleń, z drugiej 
efektywność, tj. koncentracja materiału procesowego w świetle art. 6 k.p.c. 
i przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. 

Jednakże w sytuacji, gdy korzystanie przez stronę z przysługujących 
jej uprawnień powoduje konieczność odraczania rozprawy, pojawia się 
pytanie, czy prawo do osobistego uczestnictwa jest wartością nadrzędną 
nad prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem i w każdej sytuacji 
powodować będzie odroczenie rozprawy. Stąd istotna jest analiza upraw-
nień stron w zakresie odraczania rozprawy. Bowiem jeżeli strona składa 
wielokrotnie wniosek o odroczenie rozprawy tuż przed jej przeprowa-
dzeniem, argumentując ten fakt jedynie chęcią osobistego uczestnictwa 
w rozprawie i zadawania pytań biegłemu, niewątpliwie działanie jej zmie-
rza do przewlekania postępowania, zatem uniemożliwienie jej osobistego 
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uczestnictwa w rozprawie nie może być traktowane jako pozbawienie jej 
możności obrony praw.

1. Efektywność ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym

Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy wiąże się ze 
stwierdzeniem ram procesowych i organizacji postępowania cywilnego 
w taki sposób, by z jednej strony zapewnić udzielenie ochrony prawnej 
zainteresowanym podmiotom możliwie najszybciej, z drugiej, aby ochro-
na taka była skuteczna1.  

Efektywność postępowania cywilnego stanowi od dłuższego już czasu 
przedmiot rozważań doktryny prawa procesowego cywilnego2. Z. Resich 
podkreślał powszechność postulatu poszukiwania sposobów zwiększenia 
skuteczności postępowania cywilnego, a w szczególności postępowania 
egzekucyjnego wskazując jednocześnie na propozycje prowadzenia prac 
nad zwiększeniem efektywności postępowania cywilnego, bez podważe-
nia jednak ogólnej konstrukcji i ogólnych założeń kodeksu postępowania 
cywilnego, które w toku prowadzonych dyskusji uzyskały pozytywną 
ocenę3. W. Siedlecki wskazywał na problem nie tylko sprawności, ale 
i efektywności sądowego postępowania cywilnego, wskazując środki po-
zwalające na realizację tych postulatów4. „Sprawność” odnosi się do toku 
procesu cywilnego, stanu jego zorganizowania (w tym szybkości), który 
ma prowadzić do nakreślonego celu, natomiast „efektywność” postępo-
wania odnosi się również do jego skutku, do stopnia osiągnięcia założone-
go celu. Wychodząc z takiego założenia, każde sprawne działanie (w tym 
podejmowane w ramach postępowania cywilnego) powinno być odpo-

1 T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, 
„Przegląd Sądowy” 2005, nr 10, s. 15 i n. 

2 Szerzej m.in. Z. Resich, Efektywność postępowania cywilnego, [w:] E. Łętowska (red.), 
Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci prof. Jerzego Jodłowskiego, Wroc-
ław 1989, s. 463-471; A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 374; T. Wiś-
niewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, s. 66; K. Flaga-Gieruszyńska, Problem 
sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4, 
s. 159; S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008, s. 64-66. 

3 Z. Resich, Rozwój teorii prawa procesowego cywilnego, „Nowe Prawo” 1986, nr 6, s. 8.
4 W. Siedlecki, O usprawnienie i zwiększenie efektywności sądowego postępowania cywilne-

go, „Nowe Prawo” 1979, nr 4, s. 11 i n.
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wiednio ekonomiczne i skuteczne. Mimo braku wyraźnej definicji legalnej 
efektywności nie powinno się dokonywać rozróżnienia w ten sposób, że 
działanie jest skuteczne tj. otrzymano wynik zgodny z zamierzonym ce-
lem, natomiast w przypadku działania ocenionego jako efektywne otrzy-
muje się tylko pozytywnie oceniane rezultaty, które mogą się pokrywać 
z powziętymi celami5. Cel postępowania cywilnego jest jasno określony – 
uzyskanie ugody między stronami albo wydanie trafnego orzeczenia dla 
zapewnienia należytej ochrony prawnej podmiotowi, który tej ochrony 
poszukuje. Niestety zdarza się, że cel osiągany jest poprzez działania czy-
nione jedynie „ewentualnie”, „przy okazji”, które dają nadspodziewanie 
pozytywny rezultat. Efektywny proces cywilny jest to zatem taki proces, 
który umożliwia w optymalnym zakresie rzeczywistą ochronę prawną. 
Ocenia on efektywność tego procesu przy pomocy stopnia osiągniętego 
rezultatu w stosunku do zamierzonego celu6. 

Nie budzi wątpliwości, że strona powinna korzystać z instrumentów 
przysługujących jej dla realizacji jej interesów z jednoczesnym uwzględ-
nieniem interesów strony przeciwnej dochodzącej swoich roszczeń i żą-
dającej urzeczywistnienia udzielanej ochrony prawnej. 

Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do 
tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszej rozprawie, jeżeli jest to 
możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy (art. 6 k.p.c.), co ma także 
służyć efektywności i szybkości postępowania. Jeśli konieczne w rozu-
mieniu tej zasady jest odroczenie pierwszej (lub kolejnej) rozprawy, nale-
ży podejmować niezbędne starania w celu zebrania materiału procesowe-
go na następną, przeciwdziałając mnożeniu nowych terminów rozprawy, 
co w konsekwencji zwiększa ogólne koszty oraz czas i wysiłek sądu ko-
nieczny dla rozpoznania sprawy. Sprawny przebieg procesu, polegający 
m.in. na wydaniu rozstrzygnięcia podczas pierwszej, a – w miarę moż-
ności – najdalej drugiej rozprawy, zależy w dużej mierze od umiejętnego 
przygotowania przez przewodniczącego zwłaszcza pierwszej rozprawy7. 

5 E. Warzocha, Problematyka sprawności postępowania rozpoznawczego w sprawach cywil-
nych, [w:] A. Nowak, (red.), Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznopraw-
ne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, Katowice 
2001, s. 278.

6 M. Sawczuk, O efektywności socjalistycznego postępowania cywilnego, „Studia Cywili-
styczne” 1975, t. XXV-XXVI, s. 257 i n.

7 B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, LEX 2013, http:// lex.online.wol-
terskluwer.pl
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W wyroku z dnia 1 czerwca 2000 r.8 Sąd Najwyższy wskazał, że środki 
procesowe mające na celu zagwarantowanie stronom ich praw, powinny 
być wykorzystywane w sposób służący ich realizacji, a prawa obu stron 
(wszystkich uczestników) powinny być chronione w taki sam sposób. 
Oczywiste jest, że orzeczenie wydane po długotrwałym postępowaniu 
może utracić nie tylko swój walor ekonomiczny, lecz także psychologiczny 
i moralny. Sąd Najwyższy niejednokrotnie zwracał uwagę na negatywne 
następstwa tolerancji wykorzystywania przez stronę jej uprawnień w celu 
przewlekania, a nawet uniemożliwienia prowadzenia procesu. Wskazy-
wał, że tego rodzaju nierzetelne postępowanie strony może uzasadniać 
odpowiednią reakcję sądu9. Zwracać należy uwagę, by w okolicznościach 
danej sprawy nie było podstaw do uznania, że dochodzi do nadużywania 
tego uprawnienia przez stronę, która wykorzystuje je wyłącznie w celu 
przewlekania czy wręcz uniemożliwiania prowadzenia procesu. Zważyć 
przy tym należy, że środki procesowe, także te, które mają na celu zagwa-
rantowanie stronom ich praw, powinny być wykorzystywane w sposób 
właściwy i służący ich realizacji. Nie sposób uznać, by sąd pozbawiony 
był możliwości oceny działań procesowych stron w takim również kon-
tekście. Prawa obu stron (wszystkich uczestników) postępowania sądo-
wego powinny być chronione w taki sam sposób, a zatem bierność sądu 
w wypadkach, gdy jedna ze stron uporczywie podejmuje działania unie-
możliwiające prawidłowy tok procesu, godziłaby w istotne prawa drugiej 
strony, mogącej oczekiwać rozstrzygnięcia i zakończenia sprawy w roz-
sądnym terminie.

Nadużywanie uprawnień procesowych stron przez nierzetelne postę-
powanie strony podnoszone było i w innych wypowiedziach10. Mimo że 
prawo do wzięcia udziału w rozprawie sądowej jest jednym z podstawo-
wych uprawnień wynikających z prawa do sądu, regulacja art. 214 k.p.c. 
pozostawia sądowi uznaniowość. Natomiast choroba jako jedna z prze-
słanek odroczenia rozprawy jest jednym z najwygodniejszych sposobów 
spowodowania nieuzasadnionego opóźnienia postępowania11.

8 I CKN 64/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 227.
9 Tak uzasadnienie postanowienia SN z dnia 13 lutego 1999 r., I CKN 1064/97, OSNC 

1999, nr 9, poz. 153.
10 M.in. A. Zieliński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., I CKN 

64/00, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11-12, s. 259 i n.
11 M.G. Plebanek, Nadużycie praw podmiotowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 

2012, s. 418. 
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2. Przyczyny odroczenia rozprawy 

Odroczenie rozprawy oznacza odroczenie dokonania wszystkich 
czynności, które mogły lub powinny być dokonane w tej – doniosłej – fazie 
procesu cywilnego (art. 210-216 i 316 k.p.c.). Katalog przyczyn odroczenia 
rozprawy został według przedstawicieli nauki uregulowany wyczerpują-
co w przepisach kodeksowych, które mają charakter kazuistyczny12. Ob-
ligatoryjne przyczyny odroczenia wskazane zostały w art. 214 k.p.c., zaś 
pozostałe regulacje, takie jak art. 124, 156 czy art. 318 § 1 k.p.c. stanowią 
prawo sądu do odroczenia rozprawy13. Decyzji o odroczeniu rozprawy 
towarzyszy ryzyko niedojścia do skutku kolejno wyznaczonej rozprawy 
i dokonania koniecznych, zaplanowanych czynności z powodu istnienia 
innych niedających się przewidzieć przeszkód. Nie wymaga dowodze-
nia współzależność pomiędzy realizacją nakazu rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 Konstytucji RP) a wykładnią i stosowa-
niem art. 214 § 1 k.p.c.14 Zaznaczyć należy, że to przewodniczący wydziału 
ma obowiązek kontrolowania zasadności odraczania rozpraw i posiedzeń 
oraz biegu spraw (§ 57 pkt 6 reg. sądów)15. 

Niewątpliwie to sąd posiada uprawnienia realizowane w ramach oce-
ny, czy zachodzą podstawy do odroczenia rozprawy, o których mowa 
w art. 214. k.p.c., w tym wypadku – czy zaistniała „przeszkoda, której nie 
można przezwyciężyć”. Sąd może postawić przed stroną – rzecz jasna, 
na przyszłość – wymaganie, aby istnienie takiej przeszkody we właści-
wy sposób wykazała. Musi to oczywiście pozostawać w granicach wyma-
gań rozsądnych, którym strona, bez nieuzasadnionego obciążenia, będzie 
mogła uczynić zadość. Jednakże należy zaznaczyć, zgodnie z uzasadnie-
niem projektu ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego16, 
że wskazane jest penalizowanie szczególnie rażących zachowań stron 

12 A. Nowak, Odroczenie rozprawy w postępowaniu cywilnym – uwagi na marginesie orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 3, s. 150. 

13 Tamże, s. 149.
14 T. Żyznowski, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Ko-

deks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Artykuły 1-366, LEX 2013, http:// lex.online.wol-
terskluwer.pl

15 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, 
s. 271. 

16 Projekt ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego, 
druk sejmowy nr 484 Sejmu RP V Kadencji. 
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i pełnomocników, które prowadzą do bezzasadnego odroczenia rozpra-
wy. Zatem odroczenie rozprawy uzasadniają tylko najbardziej celowe dla 
obrony praw stron sytuacje. 

Stosownie do art. 214 § 1 k.p.c., odroczenie rozprawy następuje z urzę-
du17, w razie gdy strona (pełnomocnik) nie stawili się na rozprawie, a sąd 
stwierdził nieprawidłowość w doręczeniu wezwania, zaistniało nadzwy-
czajne wydarzenie czy inna, znana sądowi przeszkoda, której nie można 
przezwyciężyć. Niewątpliwie w przypadku takiej przesłanki kumulatyw-
nie muszą zostać spełnione dwa warunki – musi to być nadzwyczajne wy-
darzenie oraz musi być nie do przezwyciężenia.

Zagadnienia dotyczące doręczeń regulują przepisy art. 131 k.p.c. i na-
stępne, które pozostają poza przedmiotem rozważań. Natomiast zgodnie 
z pozostałymi wskazanymi w art. 214 § 1 k.p.c. przesłankami, przyczy-
ną odroczenia rozprawy jest nieobecność strony wywołana nadzwyczaj-
nym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można 
przezwyciężyć. Takie pojemne określenie przeszkody obejmuje różnorod-
ne przyczyny i okoliczności w życiu codziennym. Jednocześnie przepis  
art. 214 § 1 k.p.c. powinien być interpretowany w kierunku eliminacji po-
woływanych przyczyn błahych lub niezasługujących na uwagę. Jest wręcz 
mowa o regulacji restrykcyjnej przyczyn odroczenia rozprawy i koniecz-
ności ich nadzwyczajnego charakteru18. Mianowicie rozważaniu i ewen-
tualnie uwzględnieniu podlega zaistniała „przeszkoda, której nie można 
przezwyciężyć”. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że hipoteza oma-
wianego przepisu obejmuje np. spóźniony odjazd pociągu lub autobusu, 
chorobę i konieczność uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, jak 
np. ćwiczenia wojskowe. Przez „nadzwyczajne wydarzenie” nie rozumie 
się przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania z art. 173 i 174 
k.p.c., a blokadę dróg dojazdowych do siedziby sądu przez protestujących 
rolników19. Wciąż nie tylko aktualną, ale i wywołującą – częściowo zro-
zumiałą – niejednolitość orzecznictwa pozostaje kwestia zespołu i rodza-
ju okoliczności pozwalających na uznanie istnienia nieprzezwyciężalnej 

17 W. Siedlecki, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1969, s. 387. 

18 A. Zieliński, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, http:// www.sip.legalis.pl

19 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r., I ACa 412/99, OSA 
2002, nr 2, poz. 15.
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przeszkody w ustanawianiu przez pełnomocnika procesowego swojego 
substytuta20 . 

Z wypowiedzi doktryny i judykatury wynika, że kluczowe dla tej 
przesłanki jest ustalenie, że wskazywana przeszkoda rzeczywiście istnia-
ła i stwarzała niemożliwą do przezwyciężenia przeszkodę, a także, aby 
była niezależna od zachowania się samego podmiotu21. Kwestie te mogą 
być rozważane w okolicznościach konkretnej sprawy. Wykazanie bowiem 
we właściwy sposób, że przeszkoda dana istnieje, pozostaje w związku 
z rodzajem tej przeszkody. Trafnie zauważył Sąd Najwyższy w uzasad-
nieniu wyroku z dnia 1 czerwca 2000 r., że stawiane stronie wymagania 
muszą pozostawać w granicach wymagań rozsądnych, którym strona, bez 
nieuzasadnionego obciążenia, będzie mogła uczynić zadość. Określenie 
rodzaju przeszkody jako niedającej się przezwyciężyć zakłada aktywność 
strony w jej przełamaniu, co oczywiście implikuje konieczność wyraże-
nia oceny o wskazywanych przez zainteresowany podmiot przyczynach 
braku efektywności podjętych czynności. Nie trzeba dowodzić, że rozpię-
tość skali oceny działania ludzkiego może być duża (niemożność przeciw-
stawienia się rozwojowi niekorzystnej sytuacji, niezdolność, nieudolność 
bądź brak wykazania dbałości o spełnienie nałożonego obowiązku).

Co do zasady, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego, choroba strony wykazana zaświadczeniem lekarskim uniemoż-
liwiająca stawienie się w sądzie w każdym wypadku pociąga za sobą 
konieczność odroczenia rozprawy, tym bardziej jeśli strona nie była repre-
zentowana w procesie przez pełnomocnika22. Wydanie w takiej sytuacji 
orzeczenia spowodowałoby nieważność postępowania z powodu pozba-
wienia pozwanego możności obrony swoich praw. Z takiej linii orzecz- 
nictwa można wyprowadzić wniosek, że nawet gdy strona jest reprezen- 
towana przez pełnomocnika, jej usprawiedliwiona choroba uzasadnia 
uwzględnienie wniosku o odroczenie rozprawy. Rozsądnych granic wy-

20 Wyrok SN z dnia 6 października 1995 r., I CRN 150/95, Legalis; tak też J. Gudowski, 
[w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznaw-
cze, Warszawa 2012, s. 214.

21 M. Jędrzejewska (aktualizacja P. Grzegorczyk, K. Weitz), Komentarz do art. 214 k.p.c., 
[w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznaw-
cze, t. I, Warszawa 2012, s. 1025. 

22 Tak m.in. wyrok SN z dnia 28 listopada 1997 r., I CKU 175/97, „Prokuratura i Pra-
wo”, wkładka 1998, nr 5, s. 36; wyrok SN z dnia 15 stycznia 2004 r., II CK 343/02, LEX  
nr 157280; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 564/07, LEX nr 424339; wyrok SN 
z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 321/11, LEX nr 1168533.
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kazania we właściwy sposób nadzwyczajnego charakteru przeszkody 
z pewnością nie przekracza zobowiązanie do przedstawiania zaświad-
czeń pochodzących od „lekarza sądowego”23. Środki procesowe, mające 
na celu zagwarantowanie stronom ich praw, powinny być wykorzystane 
w sposób służący ich realizacji. Gdy wymagają tego okoliczności sprawy 
sąd może zobowiązać strony do usprawiedliwiania nieobecności na roz-
prawie w sposób, który uzna za właściwy24. Z reguły w praktyce sądowej 
sankcjonuje się – słusznie – usprawiedliwienie nieobecności strony przez 
złożenie zwykłego zaświadczenia lekarskiego. 

Już na pierwszy rzut oka przy badaniu przesłanek odroczenia rozpra-
wy stwierdzić należy, że interpretować trzeba je zwężająco i jedynie nagła 
nadzwyczajna przyczyna, nie zaś długotrwała choroba uzasadnia odro-
czenie rozprawy. 

Istotne dla oceny innej znanej sądowi przeszkody w rozpoznaniu 
sprawy, której nie można przezwyciężyć, jest wyjaśnienie kogo dotyczy 
nieobecność na rozprawie. Niewątpliwie pod tym pojęciem należy rozu-
mieć brak możliwości dokonywania czynności procesowych osobiście 
lub przez ustanowionego pełnomocnika. Zatem przyczyną odroczenia 
rozprawy może być także usprawiedliwione chorobą niestawiennictwo 
stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i in-
nych uczestników postępowania25. Zatem uzasadniony chorobą strony 
wniosek o odroczenie rozprawy jest zasadny tylko wówczas, gdy stro-
na występuje w sprawie bez pełnomocnika, albo gdy czynności mają 
być podjęte w sprawie z jej udziałem, a wykaże w sposób wskazany  
w art. 2141 § 1 k.p.c., że stan zdrowia uniemożliwiał jej stawiennictwo26. 
Przyczyny odroczenia rozprawy wiążące się z nadzwyczajnym wydarze-
niem lub przeszkodą nie do pokonania dotyczą także pełnomocnika. Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 2004 r.27, wskazał, że nieobecność 
pełnomocnika strony na rozprawie, spowodowana jego urlopem wypo-
czynkowym, nie jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem, które-

23 S. Dmowski, K. Kołakowski, Komentarz do art. 214, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1-366, Warszawa 2010, s. 1235.

24 Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2000 r., I CKN 64/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 227.
25 H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2011,  

s. 409. 
26 A. Zieliński, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, 

Kodeks postępowania..., s. 448.
27 Wyrok SN z dnia 15 stycznia 2004 r., II CK 343/02, LEX nr 157280.
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go nie można przezwyciężyć28. W kolejnym orzeczeniu Sąd Najwyższy 
wskazał, że wymienione w art. 214 k.p.c. przyczyny odroczenia rozprawy 
odnoszą się także do pełnomocnika procesowego strony, a nadzwyczaj-
nym wydarzeniem, o którym mowa w art. 214 k.p.c., jest niewątpliwie 
choroba potwierdzona zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy. 
Nadzwyczajne wydarzenie w postaci choroby pełnomocnika procesowe-
go jest przy tym przeszkodą, której nie można przezwyciężyć tylko wtedy, 
gdy pełnomocnik – ze względu na nią – nie miał możliwości ustanowienia 
swojego substytuta procesowego29. Złożenie przez pełnomocnika zasad-
nego wniosku o odroczenie, który zawiera uzasadnienie niestawienni-
ctwa i został złożony przed rozprawą, powinno skutkować odroczeniem 
rozprawy. Choroba strony i pełnomocnika jest jednoznacznie uznawana 
w judykaturze za przyczynę nieobecności wywołaną „nadzwyczajnym 
zdarzeniem”. W orzecznictwie pojawiło się stanowisko, że za nieprze-
zwyciężalną przeszkodę w rozumieniu art. 214 k.p.c. należy uznać cho-
robę pełnomocnika procesowego, ale tylko wówczas, gdy pełnomocnik ze 
względu na nią nie miał możliwości skutecznego ustanowienia swojego 
substytuta procesowego30. Analogicznie, skoro pełnomocnik działa tak jak 
strona, sytuację tę można rozciągnąć na stronę. Mianowicie choroba stro-
ny może być nieprzezwyciężalną przeszkodą wtedy, gdy strona nie ma 
możliwości skutecznego ustanowienia pełnomocnika. 

3. Pozbawienie możności obrony swoich praw a  nieważność  
 postępowania

Odpowiedź na pytanie, kiedy można mówić o pozbawieniu strony 
możności obrony swych praw powodującym nieważność postępowania, 
wywoływała spory w literaturze i orzecznictwie. Sąd Najwyższy w orze-
czeniu z dnia 21 czerwca 1961 r.31 przyjął, że pozbawienie strony możności 
obrony swych praw, aby mogło stanowić przyczynę nieważności, musi 

28 Podobnie wyrok SN z dnia 24 marca 2000 r., I PKN 546/99, OSNP 2001, nr 15,  
poz. 482; Z. Krzemiński, Przegląd orzecznictwa, „Palestra” 2001, nr 9-10, s. 171.

29 Wyrok SN z dnia 30 listopada 2004 r., IV CK 304/04, LEX nr 589990.
30 Np. wyrok SN z dnia 6 października 1995 r., I PKN 546/99, OSNAPiUS 2001, nr 15, 

poz. 482.
31 3 CR 953/60, „Nowe Prawo” 1962, nr 1, s. 117.
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być całkowite i musi w sposób bezwzględny wyłączyć możność obrony. 
Ta podstawa nieważności nie zachodzi – według orzeczenia Sądu Naj-
wyższego z dnia 1 lutego 1961 r.32 – jedynie w razie utrudnienia stronie 
popierania przed sądem dochodzonych roszczeń lub żądań. Kodeks po-
stępowania cywilnego nie zacieśnia jednak nieważności postępowania do 
wypadku całkowitego pozbawienia strony możności obrony.

W późniejszym orzecznictwie Sąd Najwyższy traktuje kwestię moż-
ności obrony swych praw bardziej elastycznie. W orzeczeniu z dnia  
10 czerwca 1974 r.33 stwierdził, że pozbawienie możności obrony swych 
praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości pro-
cesowych sądu lub strony przeciwnej nie mogła brać i nie brała udziału 
w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie 
mogły być usunięte na następnych rozprawach przed wydaniem w danej 
instancji wyroku. W nowszej literaturze i judykaturze przyjęto dość szero-
kie rozumienie pozbawienia możności obrony swoich praw i odrzucono 
koncepcję, że – aby pozbawienie możności obrony swoich praw mogło 
prowadzić do nieważności postępowania – musi być całkowite i w sposób 
bezwzględny musi wyłączać możliwość obrony34. 

Problematyka nieważności postępowania ze względu na pozbawienie 
strony możności obrony jej praw znajduje odzwierciedlenie w bogatym 
orzecznictwie Sądu Najwyższego, w którym przyjmuje się, że niemożność 
obrony zachodzi wówczas, gdy w postępowaniu sądowym pozbawiono 
stronę, wbrew jej woli, całkowitej możności podejmowania lub świado-
mego zaniechania czynności procesowych zmierzających do ochrony jej 
sfery prawnej. Nie ma przy tym znaczenia z czyjego powodu pozbawie-
nie możności obrony nastąpiło, tj. czy było to efektem działania sądu, 
strony przeciwnej czy też osoby trzeciej. Jednocześnie przyjmuje się, że 
pozbawienie możności obrony zachodzi w sytuacji, gdy strona została 
pozbawiona uprawnień procesowych wskutek wadliwego postępowania 
innego podmiotu, a nie wtedy, gdy strona na skutek własnego działania 
z uprawnień tych nie skorzystała35. 

32 4 CR 151/60, „Nowe Prawo” 1962, nr 78, s. 1042.
33 II CR 155/74, OSPiKA 1975, nr 3, poz. 66.
34 J.P. Naworski, Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 11 maja 2004 r., I ACa 1647/03, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 11, s. 55.
35 Tak m.in. orzeczenie SN z dnia 21 czerwca 1961 r., 3 CR 953/60, „Nowe Prawo” 

1963 nr 1, s. 117; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1966 r., II PR 371/65, OSNCP 1966 nr 10,  
poz. 172; wyrok SN z dnia 27 maja 1999 r., II CKN 318/98, niepubl.; wyrok SN z dnia 9 stycz- 
nia 2001 r., II CKN 1211/00, niepubl.; postanowienie SN z dnia 8 marca 2002 r., III CKN 
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Tytułem przykładu należy wskazać, że pozbawienie strony możności 
obrony praw zachodzi w sytuacjach: rozpoznania sprawy i wydania wy-
roku w nieobecności powoda, który przed rozprawą wykazał zaświadcze-
niem lekarskim niemożność stawienia się w sądzie i wnosił o odroczenie 
rozprawy36, przeprowadzenia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wy-
danie wyroku, mimo że pełnomocnik strony złożył uzasadniony wniosek 
o jej odroczenie37, oczywistej nieprawidłowości doręczenia uzasadnienia 
przez sąd, która uniemożliwiała stronie pozwanej przedstawienie swoich 
racji na rozprawie apelacyjnej, przeprowadzonej z naruszeniem art. 214 
k.p.c.38, rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, jeśli rozprawa 
jest obligatoryjna39.

Dla oceny, czy w konkretnym wypadku doszło do pozbawienia strony 
możności obrony jej praw, konieczne jest zbadanie, czy rzeczywiście nie 
miała ona możliwości dokonywania czynności procesowych. Jak wska-
zał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2004 r.40, do pozbawienia 
strony możliwości obrony jej praw dochodzi wówczas, gdy z powodu 
naruszenia przez Sąd lub stronę przeciwną określonych przepisów lub 
zasad procedury cywilnej, strona nie mogła brać i nie brała udziału w po-
stępowaniu lub istotnej jego części i nie miała możliwości usunięcia skut-
ków tych uchybień na następnych rozprawach poprzedzających wydanie 
wyroku w danej instancji41. Stwierdzenie zatem, czy rzeczywiście strona 
została pozbawiona możliwości obrony swoich praw wymaga z reguły 
odniesienia się do określonych okoliczności każdej konkretnej sprawy 
i stwierdzenia, czy w tych okolicznościach uchybienia sądu lub strony 
przeciwnej wywołały skutek, o jakim mowa w art. 379 pkt 5 k.p.c. Ko-
nieczne jest każdorazowe zbadanie, czy w konkretnych okolicznościach 
rozpoznawanej sprawy doszło do pozbawienia strony możliwości obro-

461/99, niepubl.; wyrok SN z dnia 28 stycznia 2004 r., IV CK 418/02, niepubl.; postanowie-
nie SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CK 226/02, niepubl.; wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r.,  
II UK 271/04, OSNP 2006, nr 5-6, poz. 95; postanowienie SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CK 
226/02, niepubl.

36 Orzeczenie SN z dnia 18 marca 1980 r., I PRN 8/81, OSNCP 1981, nr 10, poz. 201, 
OSPiKA 1981, nr 10, poz. 187.

37 Wyrok SN z dnia 30 listopada 2004 r., IV CK 304/04, niepubl.
38 Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 19/03, niepubl.
39 Orzeczenie SN z dnia 10 lipca 1974 r., II CR 331/74, OSNCP 1975, nr 5, poz. 84.
40 Wyrok SN z dnia 13 lutego 2004 r., IV CK 61/03, LEX nr 151638.
41 Tak też wyrok SN z dnia 10 maja 1974 r. II CR 155/74, OSP 1975, nr 3, poz. 66 oraz z dnia  

13 marca 1998 r. I CKN 561/97 niepubl.
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ny jej praw, przy uwzględnieniu w tej ocenie powołanej wyżej wykładni  
art. 379 pkt 5 k.p.c.

Ocena, czy doszło do pozbawienia strony możliwości obrony jej praw, 
jest dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy. O nie-
ważności postępowania z omawianej przyczyny można mówić tylko 
wówczas, gdy strona została pozbawiona uprawnień procesowych wsku-
tek wadliwego postępowania sądu, a nie wtedy, gdy strona na skutek 
własnego działania z uprawnień tych nie skorzystała. Określone środki 
procesowe, także te, które mają na celu zagwarantowanie stronom ich 
praw, winny być przez strony wykorzystywane w sposób właściwy i słu-
żący rzeczywiście realizacji tych praw42. Taki sposób oceny powinności 
procesowych stron znalazł wyraźne odzwierciedlenie w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego43.

Naruszenie art. 214 k.p.c. nie zawsze wywołuje skutek w postaci po-
zbawienia strony możności obrony swych praw. Zgodnie z powszech-
nie akceptowaną wykładnią art. 379 pkt 5 k.p.c. pozbawienie możliwo-
ści obrony swych praw nie ma miejsca wówczas, gdy skutki wadliwości 
procesowych sądu lub strony przeciwnej, uniemożliwiające jej udział 
w postępowaniu lub jego istotnej części, mogą być usunięte na następ-
nych rozprawach przed wydaniem wyroku w danej instancji. Taka sytu-
acja występuje wówczas, gdy sąd – wbrew wynikającemu z art. 214 k.p.c. 
obowiązkowi – przystąpił do merytorycznego rozpoznania sprawy, której 
jednak ostatecznie nie rozstrzygnął na tym posiedzeniu, lecz odroczył roz-
prawę na kolejny termin.

W orzecznictwie SN trafnie przyjmuje się, że przeprowadzenie rozpra-
wy bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku, mimo że pełnomocnik 
strony złożył uzasadniony wniosek o jej odroczenie, powoduje nieważ-
ność postępowania44.

Sam fakt złożenia przez stronę wniosku o odroczenie rozprawy, z po-
wołaniem się na chorobę, nie obliguje sądu do odroczenia rozprawy. Sto-
sownie do przepisu art. 214 k.p.c., nieobecność strony na rozprawie stano-
wi przesłankę jej odroczenia wówczas, gdy nieobecność ta „jest wywołana 
nadzwyczajną przyczyną lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie 

42 Postanowienie SN z dnia 8 marca 2002 r., III CKN 461/99, LEX nr 54479.
43 Zob. cytowany wyrok z dnia 1 czerwca 2000 r. oraz uzasadnienie postanowienia 

z dnia 10 września 1998 r., III CZ 114/98, OSNC 1999, nr 2, poz. 42.
44 Tak m.in. wyrok SN z dnia 30 listopada 2004 r., IV CK 304/04, niepubl.; postanowie-

nie SN z dnia 20 maja 2009 r., I CSK 377/08.
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można przezwyciężyć”. Sąd, w oparciu o treść wniosku i inne okoliczności 
sprawy, władny jest ocenić, czy zachodzą tak właśnie określone przyczy-
ny odroczenia. W ramach tych okoliczności sąd może zwłaszcza ocenić, 
czy wniosek został złożony we właściwym czasie, czy strona wykazała 
zaistnienie przeszkody, na którą się powołuje, a także czy dotychczasowe 
jej działania nie wskazują na zamiar przedłużenia postępowania. Skła-
danie kolejnych wniosków o odroczenie rozprawy, zwłaszcza rozprawy 
apelacyjnej, najczęściej dwa dni wcześniej lub w przeddzień, nie powinien 
stanowić dostatecznej podstawy do odroczenia takiej rozprawy, zwłasz-
cza w sytuacji wiedzy o możliwości korzystania z pomocy pełnomocnika. 
Oczywiste jest, że w takiej sytuacji brak podstaw do możliwości postawie-
nia zarzutu pozbawienia strony możliwości obrony jej praw.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że brak odro-
czenia rozprawy, a tym samym pozbawienie strony możności obrony jej 
praw, powoduje w wielu sytuacjach nieważność postępowania. Sytuacja 
taka ma miejsce, jak zostało już wspomniane, m.in. wówczas, gdy nastę-
puje rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku w nieobecności strony, która 
przed rozprawą wykazała zaświadczeniem lekarskim niemożność stawie-
nia się w sądzie i wnosiła o odroczenie rozprawy45. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.46, 
przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej, po której wydano wyrok, mimo 
że pełnomocnik strony złożył uzasadniony wniosek o odroczenie rozpra-
wy, powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.), choćby 
o terminie rozprawy prawidłowo zawiadomiono stronę. Także w wyroku 
z dnia 28 listopada 1997 r.47 Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, choroba strony wykazana 
zaświadczeniem lekarskim i uniemożliwiająca stawienie się w sądzie, 
w każdym wypadku pociąga za sobą konieczność odroczenia rozpra-
wy, tym bardziej, jeśli strona nie jest reprezentowana w procesie przez 
pełnomocnika. Wydanie w takiej sytuacji orzeczenia powoduje nieważ-
ność postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony jej 
praw, a więc z przyczyn określonych obecnie w art. 379 pkt 5 k.p.c. Także 

45 Sąd Najwyższy wskazał tak m.in. w wyroku SN z dnia 28 listopada 1997 r., I CKU 
175/97, „Prokuratura i Prawo”, wkładka 1998, nr 5, s. 36; zob. wyrok SN z dnia 15 stycznia 
2004 r., II CK 343/02, LEX nr 157280; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 564/07, 
LEX nr 424339; wyrok SN z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 321/11, LEX nr 1168533

46 I PKN 400/01, OSNP 2004, nr 9, poz. 152. 
47 I CKU 175/97, „Prokuratura i Prawo”, wkładka 1998, nr 5, s. 36.
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zgodnie z innym orzeczeniem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że bez 
wyjaśnienia, czy strona otrzymała odpis opinii biegłego nie jest możliwe 
zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku, zaś rozprawa winna ulec od-
roczeniu na podstawie art. 214 k.p.c.48 Pozbawienie strony możliwości 
wypowiedzenia się co do przeprowadzonego przez sąd dowodu oznacza 
takie naruszenie zasad postępowania, które musi być ocenione jako po-
zbawienie możliwości obrony jej praw prowadzące do nieważności postę-
powania (art. 379 pkt 5 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.).

Zgodnie z niektórymi poglądami doktryny nie zachodzi nieważność 
postępowania w sytuacji, gdy strona wnosiła o odroczenie z powodu 
usprawiedliwionej przyczyny, gdy była na rozprawie reprezentowana 
przez pełnomocnika. 

Naruszenie art. 214 k.p.c. nie zawsze powoduje skutek w postaci po-
zbawienia strony możności obrony swych praw. Zgodnie z powszechnie 
akceptowaną wykładnią art. 379 pkt 5 k.p.c., pozbawienie możliwości 
obrony swych praw nie ma miejsca wówczas, gdy skutki wadliwości pro-
cesowych sądu lub strony przeciwnej, uniemożliwiające jej udział w po-
stępowaniu lub jego istotnej części, mogą być usunięte na następnych roz-
prawach przed wydaniem wyroku w danej instancji, tj. gdy strona miała 
możliwość zająć stanowisko co do wszystkich kwestii i zgłosiła wszystkie 
dowody49. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy sąd – wbrew wynikają-
cemu z art. 214 k.p.c. obowiązkowi – przystąpił do merytorycznego roz-
poznania sprawy, której jednak ostatecznie nie rozstrzygnął na tym posie-
dzeniu, lecz odroczył rozprawę na kolejny termin .

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące fizycznych możliwości 
przezwyciężenia przez stronę przeszkody ustalić należy, czy dotyczy to 
sytuacji, gdy strona jedynie nie posiada fizycznych możliwości jej prze-
zwyciężenia, czy oprócz zaistnienia takiej fizycznej niemożliwości, nie ma 
możliwości usunięcia negatywnego dla niej skutku wynikającego z nie-
możności osobistego stawienia się na rozprawie przy użyciu dostępnych 
dla niej środków prawnych. Nie zachodzi w tej sytuacji przesłanka do 
odroczenia rozprawy z uwagi na nadzwyczajne wydarzenia, których nie 
można było przezwyciężyć. W sytuacji, gdy strona przez większość po-
stępowania była reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego, 
posiada ona możliwość i wiedzę o wykorzystaniu tego rodzaju środka 

48 Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r., I UK 336/09, LEX nr 602208.
49 Wyrok SN z dnia 16 lipca 2009 r., I CSK 30/2009, LEX nr 2395674.
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prawnego. Tym bardziej, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego, nieudzielenie pouczenia, o którym mowa w art. 212 § 2 k.p.c. nie 
powoduje nieważności postępowania, ale może być uchybieniem mogą-
cym mieć wpływ na wynik sprawy, jeżeli in concreto zachodziła potrzeba 
udzielenia stronie stosownych pouczeń50. Z brzmienia przepisu art. 212 
§ 2 k.p.c. wynika, że zwrócenie stronie uwagi na celowość ustanowienia 
pełnomocnika procesowego nie jest bezwzględnym obowiązkiem sądu. 
Strona ma bowiem co do zasady uprawnienie i możliwość osobistego 
podejmowania działań w postępowaniu przed sądem, zmierzających do 
ochrony własnych praw. Udzielenie stosownego pouczenia następuje tyl-
ko w razie uzasadnionej potrzeby, zaś o zaistnieniu takiej potrzeby de-
cydują konkretne okoliczności sprawy, podlegające ocenie przewodniczą-
cego lub całego składu sądzącego. W judykaturze podkreśla się, że sam 
fakt występowania strony bez profesjonalnego pełnomocnika nie uza-
sadnia domniemania istnienia potrzeby udzielenia jej pouczenia w trybie  
art. 212 § 2 k.p.c.51 Ponadto w niniejszej sytuacji strona korzystała z pomo-
cy fachowego pełnomocnika, tym bardziej zatem na składzie orzekającym 
taki obowiązek nie ciążył i świadczy jednoznacznie, że strona z takiego 
pełnomocnika w pełnej świadomości korzystać nie chciała. Zgodnie z wy-
rokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1998 r.52 za niemożliwą 
do przezwyciężenia przeszkodę w rozumieniu art. 214 k.p.c. nie można 
zawsze traktować choroby pełnomocnika procesowego, bez względu na 
ocenę wykorzystania przez stronę istniejących możliwości pozwalających 
jej na zapewnienie sobie przed sądem należytej reprezentacji (np. ustano-
wienia substytuta lub innego pełnomocnika) lub osobistego uczestnictwa 
w rozprawie.

Udział w rozprawie jest prawem strony i w zasadzie nie pociąga za 
sobą obowiązku stawiennictwa. Prawo to jest jednakże, zwłaszcza w spra-
wach, w których przeprowadzenie rozprawy jest obligatoryjne, elementem 
prawa strony do obrony. Dlatego art. 214 k.p.c. nakłada na sąd obowiązek 
odroczenia rozprawy, jeżeli wystąpią okoliczności wskazujące na uspra-
wiedliwioną niemożność stawienia się strony na rozprawę. Nieodroczenie 
rozprawy, stanowiące w tym wypadku uchybienie procesowe, nie musi 
powodować nieważności postępowania, jeżeli z okoliczności sprawy jed-

50 Tak m.in. postanowienie SN z dnia 20 września 2011 r., III PK 32/11, niepubl; posta-
nowienie SN z dnia 9 sierpnia 2011 r., I UK 52/11, LEX nr 1084706. 

51 Wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., II CSK 436/06, LEX nr 358777.
52 II CKN 757/97, LEX nr 50739.
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noznacznie wynika, że strona zajęła stanowisko co do wszystkich kwestii 
prawnomaterialnych i procesowych występujących w sprawie, zgłosiła 
wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń, ustosunkowała się do 
twierdzeń strony przeciwnej i do dowodów przeprowadzonych w spra-
wie oraz odmowy przeprowadzenia innych dowodów53.

Konkluzja z analizy orzecznictwa w przedmiocie odroczenia rozpra-
wy prowadzi do tezy, że w przypadku nadzwyczajnej jednorazowej prze-
szkody w sytuacji, gdy realizowane są w trakcie rozprawy uprawnienia 
procesowe, istnieje konieczność składania wyjaśnień, strona będzie mogła 
zapoznać się z opinią biegłego czy wypowiedzieć co do postępowania do-
wodowego na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku; brak odrocze-
nia rozprawy będzie prowadził do pozbawienia możności obrony swoich 
praw i nieważności postępowania54. Niemniej jednak przyczyny odrocze-
nia rozprawy traktować należy w sposób restrykcyjny, mając na wzglę-
dzie efektywność i szybkość postępowania.

4. Osobiste uczestnictwo a ustanowienie pełnomocnika

Analizując charakter pouczenia o celowości ustanowienia pełnomoc-
nika i działaniu przez niego oraz koniecznym udziale stronie w rozpra-
wie, skupić się należy na regulacji art. 212 § 2 k.p.c. Co do zasady strony 
i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem 
osobiście lub przez pełnomocników, zgodnie z regulacją art. 86 k.p.c. Za 
wyjątkiem wskazanego w przepisach bezwzględnego przymusu adwo-
kackiego, strona nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika proce-
sowego. 

53 Wyrok SN z dnia 16 lipca 2009 r., I CSK 30/09, LEX nr 2395674.
54 Tak zostały zakwalifikowane sytuacje, gdy strona w następstwie choroby nie mo-

gła wziąć udziału w jedynej lub bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku rozpra-
wy, przed sądem pierwszej lub drugiej instancji, zwłaszcza gdy nie była reprezentowana 
przez profesjonalnego pełnomocnika – m.in. wyroki SN: z dnia 18 marca 1981 r., I PRN 
8/81, OSNC 1981, nr 10, poz. 210, z dnia 10 maja 2000 r., III CKN 416/98, OSNC 2000, nr 2,  
poz. 220, z dnia 28 listopada 1997 r., I CKU 175/97, niepubl., z dnia 15 stycznia 2004 r., II CK 
343/02, niepubl., z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 564/07, niepubl. i z dnia 15 marca 2012 r.,  
I CSK 321/11, niepubl.
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Zgodnie z art. 5 k.p.c.55 w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzie-
lić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez ad-
wokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności proce-
sowych. Zaś zgodnie z art. 212 § 2 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby 
przewodniczący może udzielić stronom niezbędnych pouczeń, a stosow-
nie do okoliczności zwraca uwagę na celowość ustanowienia pełnomocni-
ka procesowego56. 

Jak trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postano-
wienia z dnia 22 sierpnia 2000 r.57, art. 5 k.p.c. może mieć zastosowanie 
wyłącznie w sytuacji, gdy tego wymaga ochrona praw procesowych stro-
ny. Omawiany przepis, a także art. 212 k.p.c., nie może być rozciągnięty 
na sferę przysługującej stronie uprawnień bądź roszczeń przewidzianych 
w przepisach prawa materialnego i sposobu ich realizacji. Przewidziany 
w tych przepisach obowiązek – mogący łagodzić działanie w  postępowa-
niu cywilnym zasady ignorantia iuris nocet – jest wyrazem umiarkowanego 
w tym postępowaniu formalizmu. 

Należy także podzielić pogląd Sądu Najwyższego, że każdy, kto wda-
je się w spór sądowy i decyduje na prowadzenie sprawy bez udziału fa-
chowego pełnomocnika musi zakładać, że posiada dostateczną orientację 
co do sposobu prowadzenia tej sprawy58. W konsekwencji brak pouczenia 
ze strony sądu w zakresie określonym w art. 5 i art. 212 k.p.c., który może 
stanowić uchybienie procesowe w okolicznościach konkretnej sprawy, 
nie może być traktowany jako działanie, które pozbawiło stronę, wbrew 
jej woli, możności podejmowania lub świadomego zaniechania czynności 
procesowych zmierzających do ochrony jej sfery prawnej59. 

Naruszenie art. 5 i art. 212 k.p.c. przez nieudzielenie stronie pouczeń 
co do czynności procesowych, w szczególności zaś pouczenia co do moż-
ności zgłoszenia wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu nie powo-

55 Zob. szerzej A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości stron w aspekcie zmiany przepi-
sów art. 5 i 212 k.p.c. i wynikających z nich obowiązków sądu w postępowaniu cywilnym (uwagi na 
tle orzecznictwa), „Przegląd Sądowy” 2005, nr 10, s. 85 i n.

56 Zob. szerzej K. Weitz, P. Grzegorczyk, Komentarz do art. 212 k.p.c., [w:] T. Ereciński 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2012, 
s. 1012. i n.

57 III CKN 873/00, niepubl.
58 Wyrok z dnia 5 sierpnia 2005 r., II CK 18/05, niepubl.
59 Tak m.in. wyrok SN z dnia 28 maja 2002 r., II UKN 250/01, niepubl.; wyrok SN 

z dnia 7 lipca 2005 r., II UK 271/04, OSNP 2006, nr 5-6, poz. 95.
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duje nieważności postępowania, lecz może być uchybieniem mogącym 
mieć wpływ na wynik sprawy (art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c.), jeżeli in concreto 
zachodziła potrzeba udzielenia stronie stosownych pouczeń60.

Wskazanie na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego do-
tyczy pełnomocnika o określonych kwalifikacjach. Nastąpi to wówczas, 
gdy strona nie jest w stanie wypełnić ciążących na niej obowiązków proce-
sowych61. Uznać należy, że długotrwała choroba jest sytuacją utrudniającą 
realizację praw i obowiązków procesowych. Udzielenie w tym zakresie 
pouczenia w świetle art. 212 § 2 k.p.c. jest prawidłowym działaniem sądu 
celem zapewnienia realizacji praw strony i umożliwienia jej obrony praw. 
Niewątpliwie jednak skorzystanie z pomocy prawnej udzielanej przez po-
wołanych do tego fachowych pełnomocników należy do dyspozycyjnych 
uprawnień samej strony postępowania sądowego62. 

Strona poinformowana o możliwości czy nawet celowości korzystania 
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jest świadoma istnienia takiej 
potrzeby z punktu widzenia sądu i możliwości zaistnienia negatywnych 
konsekwencji. Potrzeba ta może być podyktowana charakterem i zawi-
łością sprawy, a także występować w sytuacjach szczególnych, takich jak 
utrudnione dokonywanie czynności procesowych ze względu na długo-
trwałą chorobę.

Z tego powodu w orzecznictwie sądów wskazuje się negatywne kon-
sekwencje braku reprezentacji strony przez pełnomocnika, ze względu na 
brak nadzwyczajnej przyczyny uzasadniającej odroczenie rozprawy, jaką 
jest cofnięcie pełnomocnictwa. Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach 
wyrokiem z dnia 1 lutego 2013 r.63, cofnięcie adwokatowi z wyboru peł-
nomocnictwa na dzień przed rozprawą nie jest nadzwyczajnym wyda-
rzeniem ani przeszkodą w rozumieniu art. 240 § 1 k.p.c. Także zmiana 
dotychczasowego pełnomocnika procesowego i ustanowienie nowego 
pełnomocnika procesowego nie jest ani nadzwyczajnym wydarzeniem, 
ani przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Jest świadomą decy-
zją strony, która oczywiście ma pełne prawo do zmiany ustanowionego 

60 Wyrok SN z dnia 3 grudnia 1997 r., I CKN 336/97, „Prokuratura i Prawo” 1998,  
nr 7-8, poz. 43.

61  T. Żyznowski, Komentarz do art. 212 k.p.c., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Artykuły 1-366, LEX 2013, http://lex.online.
wolterskluwer.pl

62 Postanowienie SN z dnia 20 stycznia 2000 r., I CKN 359/98, LEX nr 1218206.
63 V ACa 657/12, LEX nr 1286525.
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pełnomocnika, jednakże nie jest podstawą do odroczenia rozprawy64. Po-
dobnie w omawianej sytuacji, strona rezygnując z pomocy pełnomocni-
ka pomimo długotrwałej choroby i niemożności osobistego uczestnictwa 
w rozprawach musiała w obliczu pouczenia sądu z art. 212 § 2 k.p.c. liczyć 
się z negatywnymi konsekwencjami.

Wnioski

Mimo wskazywania w orzecznictwie i literaturze, że przesłanki od-
roczenia rozprawy są uregulowane w sposób zwężający, restrykcyjny 
i nie powinny powodować nadużywania takiego uprawnienia, istnieje 
tu duża uznaniowość sądu. Ze względu na obowiązującą zasadę kon-
centracji materiału oraz potrzebę zachowania niezbędnej sprawności 
postępowania odroczenie rozprawy nie powinno być pochopne. Usta-
wodawca, dopuszczając możliwość odroczenia rozprawy, zdecydował 
jednocześnie, że jest to wyjątek od zasady, zgodnie z którą sąd powinien 
dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedze-
niu65. Dlatego też przyczyny odroczenia rozprawy są dokładnie uregu-
lowane66. Niemniej jednak wskazanie w sposób otwarty przyczyn nie-
obecności strony wywołanych nadzwyczajnym wydarzeniem czy inną 
znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, nadal po-
woduje trudności w interpretacji i szerokie wykorzystywanie przez stro-
ny swoich uprawnień. W kodeksie nie wyjaśniono, co należy rozumieć 
przez nadzwyczajne wydarzenie będące przyczyną nieobecności strony. 
W doktrynie i w praktyce przyjmuje się, że są to niedające się przewi-
dzieć zdarzenia sił przyrody i inne nagłe zdarzenia, które uniemożliwiły 
stronie stawiennictwo, np. katastrofa kolejowa, wypadek drogowy, po-
wódź, śnieżyca, a nawet zgon osoby bliskiej. Natomiast przesłankę, jaką 
jest nieobecność strony spowodowana inną znaną sądowi przeszkodą, 
której nie można przezwyciężyć, sąd powinien ocenić – czy wskazana 

64 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2009 r., I ACa 799/09, 
LEX nr 628216.

65 S. Dmowski, K. Kołakowski, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] K. Piasecki (red.), Ko-
deks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1-366, Warszawa 2010, s. 1235.

66 T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, http://lex.online.wol-
terskluwer.pl
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przez stronę okoliczność rzeczywiście usprawiedliwia niestawienni-
ctwo67. Trudno uznać za taką przeszkodę przewlekłą chorobę, zwłasz-
cza w sytuacji złych rokowań; powodem odroczenia rozprawy może być 
jedynie niestawiennictwo usprawiedliwione chorobą nagłą. 

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy wskazał, że nieobecność strony wy-
wołana długotrwałą chorobą nie uzasadnia odroczenia rozprawy, jeżeli 
w okolicznościach sprawy wniosek o odroczenie rozprawy stanowi nad-
użycie praw procesowych68.

Udział w rozprawie jest tylko prawem strony (art. 211 k.p.c.) i nie 
pociąga za sobą w zasadzie obowiązku stawiennictwa. Zwłaszcza że 
sąd pierwszej i drugiej instancji kilkukrotnie uwzględniał wnioski stro-
ny i odraczał rozprawę. Postępowanie w sprawie trwało już wiele lat i ze 
względu na uzasadniony interes drugiej strony i zasadę równouprawnie-
nia stron, wykluczone jest, aby długotrwała choroba, której czasu trwa-
nia, aczkolwiek udokumentowanego stosownymi zaświadczeniami, nie 
można przewidzieć, może całkowicie tamować bieg procesu. Strona, nie 
mogąc uczestniczyć w rozprawie, powinna zapobiegać wyłączeniu lub 
ograniczeniu jej prawa do obrony przez ustanowienie pełnomocnika pro-
cesowego z wyboru lub z urzędu.

Prowadzenie rozprawy pod nieobecność strony nie będzie prowadzić 
do naruszenia jej prawa do obrony, o ile wcześniej sąd pouczy stronę, 
w świetle art. 212 § 2 k.p.c., o możliwości czy wręcz potrzebie ustanowie-
nia pełnomocnika w sprawie, z równoczesnym zagrożeniem prowadze-
nia postępowania pod jego nieobecność. 

W sytuacji, gdy żądanie odroczenia rozprawy przez stronę powołują-
cą się na okoliczności usprawiedliwiające jej niestawiennictwo, jest doko-
nywane notorycznie, strona cofa upoważnienie pełnomocnikowi i upor-
czywie domaga się osobistego udziału w rozprawie, uznać można, że jest 
to wyraz nadużycia jej uprawnień procesowych i może uzasadniać od-
mowę ochrony w procesie praw tej strony. Jednakże tak może być tylko 
wówczas, gdy sąd ma pewność, że działanie strony podyktowane jest za-
miarem przewleczenia postępowania bądź stanowi szykanę w stosunku 
do strony przeciwnej. Postulat szybkości postępowania jako istotnej idei, 
która powinna być realizowana w świetle art. 6 k.p.c. w każdym procesie, 
nie może przesłaniać prawa strony do obrony i prowadzić do pozbawie-

67 Tamże.
68 Uchwała SN z dnia 11 grudnia 2013 r., III CZP 78/13, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 

2013, nr 12, poz. 14.
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nia lub ograniczenia tego prawa. Zatem należy przychylić się do poglądu, 
że długotrwała choroba strony uniemożliwiająca osobisty udział w roz-
prawie po zwróceniu jej uwagi przez przewodniczącego na celowość usta-
nowienia pełnomocnika (art. 212 § 2 k.p.c.) nie uzasadnia odroczenia roz-
prawy w świetle art. 214 § 1 k.p.c. i może być traktowana jako nadużycie 
prawa procesowego. 

Słowa kluczowe: efektywność postępowania, odroczenie rozprawy, osobiste 
uczestnictwo, prawo do obrony, nieważność postępowania
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THE EFFECTIVENESS OF JUDICIAL PROTECTION AND A LACK  
OF THE POSTPONE OF THE HEARING DESPITE BEING INFORMED 

OF THE POSSIBILITY OF ACTION BY PROXY IN THE LIGHT DEFEND 
THEIR RIGHTS

S u m m a r y

Although only some reasons of postponing the hearing and treat them in 
a narrow way, there is a big discretion of the court. The legislature, allowing 
the option of postponement of the hearing, he decided, however, that this 
is an exception to the rule, according to which the court should adjudicate 
at the first hearing. There are different reasons of an absence caused by an 
extraordinary event page, or other known by court obstacles that can not be 
overcome, but it causes an extensive interpretation of such reasons by the 
parties. Conducting the trial in the absence of party will not lead to a breach 
of its rights of defense, unless the court shall instruct the party earlier, in the 
light of Art. 212 § 2 k.p.c. about the possibility, or even the need to appoint an 
attorney in the case, with the simultaneous information about the possibility 
od conducting the proceedings in his absence. It can be also an expression 
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of party’s procedural rights abuse and may justify a refusal of protection of 
the rights of this party. Thus, long-term illness that prevented page personal 
participation in the trial after its attention by the President of the advisability 
of appointing a representative (Art. 212 § 2 of the CCP) does not justify the 
postponement of the trial in light of Art. 214 § 1 k.p.c. and it can be regarded 
as an abuse of procedural law.

Key words: postponement of the hearing, the right to defense, nullity of the 
proceeding, establishing of a proxy

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ И ОТЛОЖЕНИЕ СЛУШАНИЯ ПРИ 
СООБЩЕНИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ В СВЕТЕ 

ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ

Р е з ю м е

Несмотря на примерное указание условий для отложения слушания, 
существует большая свобода действий суда, но не должно это быть по-
спешным действием. Это является исключением из правила, согласно 
которому суд должен стремиться к тому, чтобы принять решение на пер-
вом заседании. Прямое указание причин отсутствия стороны из-за чрез-
вычайных событий, или другого известного суду препятствия, по-преж-
нему вызывает трудности в интерпретации и широкое использование 
сторонами своих прав. Проведение судебного слушания в отсутствии 
стороны, не приведет к нарушению его права на защиту, если суд до того 
проинструктировал сторону, в соответствии с ст. 212 § 2 г.п.к. о возмож-
ности или даже необходимости назначить адвоката по делу. В ситуации, 
когда требование отсрочки слушания подает сторона дела, которая ссы-
лается на обстоятельства, оправдывающие ее отсутствие, можем пред-
положить, что это является выражением ее злоупотреблений процес-
суальными правами и может оправдать отказ от защиты этой сторонe. 
Таким образом, дольносрочная болезнь, которая помешала сторонe лич-
нo участвовать в судебном процессе, после обращения внимания судьей 
на установление адвоката, не оправдывает отсрочку судебного слушания 
согласно ст. 214 § 1 г.п.к. и может быть рассмотрена как злоупотребление 
процессуальным законом. 

Ключевые слова: эффективность производствa, отложениe слушания, 
личное участие, право на защиту, недействительность разбирательства 
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Paulina Konarska*

Rewolucja w prawach konsumenta? –  
analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach 

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Wstęp

Unia Europejska w zakresie swojej działalności dąży „do osiągnię-
cia wysokiego poziomu ochrony [praw – P.K.] konsumentów”1, głównie 
poprzez zapewnienie równowagi „pomiędzy wysokim poziomem ochro-
ny konsumentów i konkurencyjnością przedsiębiorstw”2. Obowiązujące 
do tej pory przepisy dotyczące praw konsumentów i sprzedaży konsu-
menckiej zostały ostatnio znowelizowane na skutek wprowadzenia przez 
ustawodawcę unijnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. dotyczącej praw konsumentów. 
Dyrektywa UE nr 83 wprowadziła zmiany w poprzednio obowiązującej 
dyrektywie Rady 93/13/EWG i dyrektywie 1999/44/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady oraz uchyliła dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 
97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Zastąpienie wskazanych wyżej aktów prawa europejskiego Dyrekty-
wą UE nr 83 miało na celu przede wszystkim uproszczenie oraz aktuali-
zację obowiązujących przepisów, eliminację niespójności oraz likwidację 
powstałych w prawie luk3. Zasadniczym celem przyświecającym usta-
wodawcy unijnemu było ujednolicenie przepisów dotyczących umów 

* Mgr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; e-mail: paulina.konarska@gmail.
com

1 Ust. 3 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 
25 października 2011 r. (Dz. Urz. UE L 304/64 z 22.11.2011), [dalej: Dyrektywa UE nr 83].

2 Ust. 4 preambuły Dyrektywy UE nr 83.
3 Ust. 2 preambuły Dyrektywy UE nr 83.
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konsumenckich (zawieranych zarówno w lokalu przedsiębiorstwa, jak 
i poza nim) we wszystkich państwach członkowskich; doprecyzowanie 
przepisów dotyczących obowiązku informacyjnego spoczywającego na 
przedsiębiorcy oraz uporządkowanie przepisów dotyczących odpowie-
dzialności za jakość rzeczy sprzedanej4. Pełna harmonizacja prawa obo-
wiązującego w państwach członkowskich UE przyczynia się bowiem do 
likwidacji barier, rozwoju rynku wewnętrznego oraz zwiększenia pewno-
ści prawa wśród uczestników transakcji handlowych5. Na mocy postano-
wień omawianej dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane zostały 
do przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
niezbędnych do wykonania dyrektywy do dnia 13 grudnia 2013 r.6

W dniu 30 maja 2014 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę 
o prawach konsumenta7, która dokonuje w zakresie swojej regulacji trans-
pozycji omówionej wyżej Dyrektywy UE nr 83. Ustawa o prawach kon-
sumenta została uchwalona w Polsce z ponad półrocznym opóźnieniem, 
a co za tym idzie „konsumenci, którzy będą w stanie wykazać, że ponieśli 
szkodę na skutek (...) opóźnienia we wdrażaniu dyrektywy nr 2011/83/UE, 
będą mogli kierować w stosunku do państwa polskiego żądania o napra-
wienie poniesionej szkody”8. Transpozycja Dyrektywy UE nr 83 do pol-
skiego porządku prawnego dokonana została w formie odrębnej ustawy 
oraz dodatkowo nowelizacji niektórych przepisów kodeksu cywilnego9. 
Uchwalenie ustawy o prawach konsumenta wymagało również uchyle-
nia obowiązującej dotychczas ustawy o szczególnych warunkach sprze-
daży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego 10, a także ustawy 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 11 transponującej „do 

4 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu Ustawy o prawach 
konsumenta, druk nr 2076, http://orka.sejm.gov.pl/, s. 1-2 [dostęp: 17.01.2015 r.].

5 Ust. 7 Dyrektywy UE nr 83.
6 Art. 28 Dyrektywy UE nr 83.
7 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), 

[dalej: ustawa o prawach konsumenta].
8 M. Kozłowska, P. Trębicki, Nowe prawa konsumentów: od teraz czy po świętach. Teza  

nr 1, LEX nr 212682/1.
9 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 

121).
10 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176).
11 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn.  
Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
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prawa polskiego dyrektywę o umowach zawieranych na odległość oraz 
dyrektywę o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa”12.

Ustawa o prawach konsumenta w swoim obecnym kształcie reguluje 
przede wszystkim obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, prawo kon-
sumenta do odstąpienia od umowy oraz zawierane na odległość umowy 
dotyczące usług finansowych. W art. 2 ustawodawca zawarł szereg defi-
nicji najważniejszych pojęć (m.in. definicję umowy zawartej na odległość, 
umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, lokalu przedsiębiorstwa 
oraz trwałego nośnika), tym samym likwidując niepewność w zakresie 
stosowania prawa (dotychczas bowiem brak było np. definicji legalnej po-
jęcia trwałego nośnika w prawie konsumenckim, co z kolei wywoływa-
ło wiele wątpliwości interpretacyjnych). Wytyczne co do sformułowania 
niektórych definicji zawarte zostały w postanowieniach Dyrektywy UE 
nr 83, z tego względu ustawodawcom krajowym państw członkowskich 
UE nie pozostawiono wiele swobody w tym względzie. Co więcej, polski 
ustawodawca zrezygnował z definiowania niektórych pojęć bezpośred-
nio w niedawno uchwalonej ustawie ze względu na fakt zawarcia części 
definicji w odrębnych przepisach prawnych (np. definicja przedsiębiorcy) 
bądź ze względu na niezgodność z systematyką umów przyjętą w pol-
skim porządku prawnym13. 

Artykuły 3 i 4 ustawy o prawach konsumenta zawierają katalog wyłą-
czeń przedmiotowych, wśród których wypada wymienić chociażby usługi 
socjalne, usługi dotyczące przewozu osób, umowy zawierane za pomocą 
automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzeda-
ży; umowy o imprezę turystyczną, umowy timeshare, umowy dotyczą-
ce nieruchomości oraz niektóre umowy dotyczące usług finansowych. 
Wyłączone spod regulacji ustawowej zostały również umowy, w których 
konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej  
50 złotych (ustawodawca unijny w art. 3 ust. 4 Dyrektywy UE nr 83 umoż-
liwił „państwom członkowskim niestosowanie jej regulacji do umów za-
wieranych poza lokalem przedsiębiorstwa o wartości przedmiotu umowy 
do 50 euro lub innej niższej kwoty ustalonej przez dane państwo”14). 

Ustawodawca dostrzegając słabszą pozycję konsumenta w relacji 
z przedsiębiorcą postanowił nadać przepisom ustawy o prawach kon-
sumenta charakter semiimperatywny (ius semidispositivum). Zgodnie bo-
wiem z art. 7 powołanej ustawy „konsument nie może zrzec się praw 

12 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 3.
13 Tamże, s. 4.
14 Tamże, s. 5.
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przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla 
konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce sto-
suje się przepisy ustawy”15. Jak widać na przykładzie powyższego przepi-
su, stronom nie pozostawiono pełnej swobody w kształtowaniu stosunku 
prawnego. Nowa ustawa wprowadza jedynie minimalny zakres ochrony 
praw konsumenta, zaś strony układające stosunek prawny mogą zadecy-
dować o przyznaniu konsumentowi większego zakresu ochrony niż prze-
widziany przez ustawodawcę. Co więcej, „ustanowiony w ustawie (...) 
zakaz umownego kształtowania praw konsumenta w sposób mniej ko-
rzystny niż w ustawie o prawach konsumenta ma zastosowanie także do 
przepisów innych ustaw z zakresu prawa prywatnego (...) jeżeli przepisy 
te, zmienione lub dodane przez ustawę o prawach konsumenta, stano-
wią jednocześnie implementację prawa wspólnotowego (obecnie prawa 
unijnego)”16.

1. Rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego nałożonego  
  na przedsiębiorcę

W ustawie o prawach konsumenta nałożono na przedsiębiorcę liczne 
obowiązki o charakterze informacyjnym. Zgodnie z art. 8 ustawy przed-
siębiorca najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli zwią-
zania się umową ma obowiązek poinformować go m.in. o: głównych 
cechach świadczenia; swoich danych identyfikujących; łącznej cenie lub 
wynagrodzeniu za świadczenie (cena lub wynagrodzenie powinna obej-
mować należny podatek); wszystkich kosztach, które konsument zobo-
wiązany będzie ponieść; sposobie i terminie spełnienia świadczenia; 
stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji oraz o czasie trwania 
umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy17. Wyżej 
wskazanego artykułu nie stosuje się jednak do drobnych umów życia 
codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu (o tyle, o ile 
zawarte zostały w lokalu przedsiębiorstwa)18. Powyższe obowiązki infor-
macyjne przedsiębiorcy dotyczą umów „zawieranych w sytuacjach typo-

15 Art. 7 ustawy o prawach konsumenta.
16 J.W. Kocot, M.J. Kondek, Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta,  

cz. I. Teza nr 1, LEX nr 209013/1. 
17 Art. 8 ustawy o prawach konsumenta.
18 J.W. Kocot, M.J. Kondek, Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta,  

cz. I. Teza nr 8, LEX nr 209013/8. 
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wych – nie dotyczą więc obowiązków informacyjnych odnoszących się 
do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość”19, 
które zostały uregulowane w dalszej części ustawy. Wprowadzenie wska-
zanych obowiązków jest istotnym novum w porównaniu do poprzednio 
obowiązujących przepisów, które nie nakładały na przedsiębiorcę tak licz-
nych obowiązków informacyjnych w sytuacji zawarcia umowy w lokalu 
przedsiębiorstwa. Dokonanie powyższych zmian miało na celu przede 
wszystkim wzmocnienie pozycji konsumenta, ułatwienie mu zidentyfiko-
wania przedsiębiorcy oraz umożliwienie w pełni świadomego podjęcia 
decyzji co do zawarcia umowy (nie tylko poza lokalem, lecz również w lo-
kalu przedsiębiorstwa). 

W sytuacji, gdy umowa zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa 
lub na odległość, na przedsiębiorcę nałożono dodatkowe obowiązki in-
formacyjne. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ustawy o prawach konsumenta 
zawierając umowę nietypową przedsiębiorca zobowiązany jest poinfor-
mować konsumenta również o: adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty 
elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod 
którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przed-
siębiorcą; kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odle-
głość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane 
zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się; sposobie i ter-
minie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formula-
rza odstąpienia od umowy; kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstą-
pienia od umowy, które ponosi konsument; ewentualnym braku prawa 
odstąpienia od umowy; obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy 
bez wad; kodeksie dobrych praktyk; minimalnym czasie trwania zobo-
wiązań konsumenta wynikających z umowy itd.20 

Nawiązując stosunek umowny przedsiębiorca ma również obowiązek 
wydać konsumentowi dokument umowy bądź potwierdzić jej zawarcie 
na innym trwałym nośniku (np. w formie papierowej, na płycie CD, na 
pendrivie, w formie wiadomości e-mail). Wprowadzenie powyższego 
obowiązku wydaje się być niezbędne ze względu chociażby na dużą ilość 
nadużyć podczas zawierania umów w sytuacjach nietypowych („w pierw-
szym półroczu 2013 r. UOKiK w sprawach dotyczących tego typu nadu- 
żyć wszczął postępowania przeciwko 7 operatorom w oparciu o ok. 200 
skarg zgłoszonych przez konsumentów”21). Na przedsiębiorcę nałożono 

19 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 5.
20 Art. 12 ustawy o prawach konsumenta.
21 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 20.
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również obowiązek poinformowania konsumenta w sposób jasny i pre-
cyzyjny o wszystkich kosztach związanych z zawarciem umowy. Ustawo-
dawca przewidział, że „konieczne będzie uzyskanie wyraźnej zgody kon-
sumenta na wszelkie dodatkowe płatności. W przypadku braku wyraźnej 
zgody konsumenta będzie on uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej 
płatności dodatkowej”22.

Ciężar dowodu uczynienia zadość wskazanym w ustawie o prawach 
konsumenta obowiązkom informacyjnym nałożonym na przedsiębiorcę 
podczas zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub zawierania 
umów na odległość spoczywa na przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy przed-
siębiorca nie uczyni zadość wskazanym w ustawie obowiązkom infor-
macyjnym „zastosowanie znajdą przepisy o odpowiedzialności ex delicto  
(art. 415 i n. k.c.)”23. Jak słusznie wskazuje się w doktrynie, „takie rozwią-
zanie wydaje się redukować ochronę konsumenta, gdyż o ile udowodnie-
nie faktu udzielenia informacji obarcza przedsiębiorcę (ale tylko w przy-
padku umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość 
– art. 24 [ustawy z 2014 r. o prawach konsumenta – P.K.]), o tyle ciężar do-
wodu winy będzie już w myśl zasad ogólnych spoczywał na konsumencie  
(art. 6 k.c.)”24. 

Przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów podczas zawierania 
umów nietypowych (umowy zawierane na odległość i umowy zawiera-
ne poza lokalem przedsiębiorstwa) zostały ujednolicone, co należy oce-
nić pozytywnie. Ustawodawca zobowiązał przedsiębiorcę do udzielania 
konsumentowi wyczerpujących, jasnych i rzetelnych informacji dotyczą-
cych stron umowy, jej przedmiotu, treści, sposobu wykonania oraz innych 
istotnych elementów, zanim konsument podejmie decyzję o związaniu się 
stosunkiem umownym25. To z kolei umacnia pozycję konsumenta w rela-
cji z przedsiębiorcą i pozwala mu lepiej chronić swoje interesy. Obowiąz-
ki informacyjne ciążące na przedsiębiorcy w sytuacji zawierania umowy 
nietypowej mają również „zrekompensować konsumentowi brak bezpo-
średniego kontaktu z drugą stroną umowy oraz ułatwić dokonanie oceny 
i weryfikacji przedmiotu umowy i jej warunków”26.

22 M. Koczan, Ustawa o prawach konsumenta – co się zmieni?, http://blogowiskoprawne.
pl/ [dostęp: 17.01.2015 r.]. 

23 J.W. Kocot, M.J. Kondek, Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta,  
cz. I. Teza nr 10, LEX nr 209013/10.

24 Tamże.
25 Ust. 34 Dyrektywy UE nr 83.
26 W. Baranowska-Zając, Glosa do wyroku TS z dnia 5 lipca 2012 r., C-49/11, LEX  

nr 157406/2.
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2. Prawo do odstąpienia od umowy w brzmieniu nadanym  
  przez ustawę o prawach konsumenta

W rozdziale 4 ustawy o prawach konsumenta uregulowano prawo 
do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 27 konsument, który zawarł 
umowę w sytuacji nietypowej może odstąpić od niej bez podawania przy-
czyny w zawitym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wskazanego 
szczegółowo w kolejnym przepisie ustawy27. Ustawodawca krajowy opie-
rając się na wytycznych zawartych w Dyrektywie UE nr 83 zdecydował 
się na wydłużenie terminu na wykonanie prawa do odstąpienia od umo-
wy (do tej pory termin ten wynosił 10 dni, po wejściu w życie ustawy 
– 14 dni), co należy uznać za zasadne. Samo prawo do odstąpienia od 
umowy powszechnie uznawane jest za uprawnienie prawnokształtujące. 
Konsument decydując się na skorzystanie z powyższego uprawnienia jed-
nostronnie doprowadza do wygaśnięcia zobowiązania i to ze skutkiem ex 
tunc. Tak zwane odstąpienie konsumenckie wprowadzono, by ochronić 
„konsumenta przed skutkami pochopnego zawarcia umowy”28 w sytuacji 
zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawodawca ponow-
nie „przyznaje [konsumentowi – P.K.] stosowny «czas do namysłu», «czas 
na zastanowienie się», «czas do kalkulacji prawno-ekonomicznej» zawar-
tej transakcji (francuskie: le delai de reflexion)”29.

Co istotne, „termin odstąpienia (...) nie jest terminem przedawnienia, 
lecz terminem zawitym (prawo odstąpienia jako prawo podmiotowe, a nie 
roszczenie, nie ulega, zgodnie z art. 117 k.c., przedawnieniu), a zatem jego 
upływ prowadzi do wygaśnięcia konsumenckiego prawa odstąpienia. Ter-
min ten nie ulega zatem – co do zasady – ani przerwaniu, ani zawieszeniu, 
a jego upływ uwzględniany jest z urzędu”30. Ustawodawca zdecydował 
się również na wprowadzenie pewnego rodzaju sankcji, w sytuacji gdy 
przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od 
umowy. W takim przypadku uprawnienie konsumenta wygasa dopiero 
po upływie 12 miesięcy (wcześniej 3 miesięcy) od dnia upływu terminu, 
chyba że przedsiębiorca poinformuje konsumenta o przysługującym mu 

27 Art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
28 M. Wojewoda, Odstąpienie od umowy – teoria, praktyka i orzecznictwo, s. 3, http://www.

oirplodz.pl/ [dostęp: 17.01.2015 r.].
29 M. Bączyk, Dziesięć dni czy mniej? Teza nr 1, LEX nr 29429/1.
30 J.W. Kocot, M.J. Kondek, Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. II. 

Teza nr 1, LEX nr 213657/1.
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prawie (wtedy termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od 
udzielenia konsumentowi informacji)31. 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy konsument wykonuje skła-
dając przedsiębiorcy oświadczenie na formularzu załączonym do usta-
wy bądź w formie elektronicznej. Ustawodawca przewidział „możliwość 
skorzystania z jednolitego formularza odstąpienia od umowy zawartej 
w okolicznościach nietypowych, którego wzór ujęty [jest – P.K.] w przepi-
sach – [z całą pewnością – P.K.] przyczyni się to do redukcji kosztów zwią-
zanych z odstąpieniem od umowy”32. W razie wykonania uprawnienia do 
odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą (ze skutkiem 
ex tunc), zaś strony zobowiązane są wzajemnie do zwrotu świadczeń. 
W doktrynie przyjmuje się, że „oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
powinno dotrzeć do przedsiębiorcy przed upływem terminu, po upływie 
którego prawo do jego złożenia wygasa. W konsekwencji, oświadczenie 
o odstąpieniu wysłane przed upływem terminu, które dotarło jednak 
do przedsiębiorcy po jego upływie, nie może być uznane za skutecznie 
złożone”33.

W ustawie o prawach konsumenta ustawodawca zdecydował się 
również zawrzeć dość obszerny katalog wyłączeń przedmiotowych 
dotyczących prawa do odstąpienia od umowy. Lista zawarta w art. 38 
ustawy o prawach konsumenta stanowi katalog zamknięty, w związku 
z czym poza wymienionymi przypadkami konsumentowi zawsze bę-
dzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji zawar-
cia umowy nietypowej. Należy zwrócić również uwagę na fakt, że lista 
wyłączeń została nieznacznie rozszerzona w porównaniu do tej wska-
zanej w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o od-
powiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
Pozycję konsumenta umacnia również postanowienie, zgodnie z którym 
w przypadku odstąpienia od umowy „konsument będzie zwolniony od 
obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy (...), je-
żeli nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku ponie-
sienia tych kosztów”34.

31 Art. 29 ustawy o prawach konsumenta.
32 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 20.
33 M. Łaszczuk, J. Szpara, Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektó-

rych praw konsumentów. Teza nr 1, LEX nr 29704/1.
34 M. Koczan, Ustawa o prawach konsumenta...
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3. Umowa dotycząca usług finansowych jako szczególna forma  
  zawierania umów na odległość

W rozdziale 5 ustawodawca zawarł przepisy regulujące zawierane na 
odległość umowy dotyczące usług finansowych. W piśmiennictwie traf-
nie wskazano, że o zawarciu umowy na odległość można mówić jedynie 
wtedy, gdy wszystkie czynności dotyczące jej zawarcia odbywają się bez 
jednoczesnej obecności stron, a co za tym idzie, aby umowa mogła być 
uznana za zawartą na odległość nie wystarczy wykorzystanie środków 
porozumiewania się na odległość tylko w fazie przedkontraktowej35. Re-
asumując, umowa zawarta na odległość to „umowa zawarta (...) między 
przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu 
sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, wyłącznie przy użyciu jed-
nego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (...) aż 
do momentu zawarcia umowy włącznie”36.

Artykuł 39 ust. 1 ustawy zawiera wykaz obowiązków informacyjnych 
ciążących na przedsiębiorcy, wśród których należy wymienić chociaż- 
by obowiązek: podania informacji umożliwiających identyfikację przed-
siębiorcy, przedstawiciela przedsiębiorcy oraz podmiotu świadczącego 
usługi finansowe; wskazania istotnych właściwości świadczenia i jego 
przedmiotu; określenia ceny lub wynagrodzenia oraz zasad ich zapłaty; 
wskazania ryzyka związanego z usługą finansową, określenia wszystkich 
(w tym dodatkowych) kosztów, które zobowiązany będzie ponieść konsu-
ment i inne. Powyższe informacje powinny być przekazane konsumento-
wi jeszcze przed zawarciem umowy, na trwałym nośniku37. Dodatkowo, 
„w czasie trwania umowy konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej 
treści na piśmie. Konsument ma także prawo żądać zmiany środka poro-
zumiewania się na odległość, chyba że stosowanie takiego środka nie jest 
przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej 
usługi”38. Konsument może odstąpić od umowy dotyczącej usług finanso-
wych zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni 
(30 dni w przypadku umowy ubezpieczenia) od dnia zawarcia umowy. 
W takim przypadku umowa uznana będzie za niezawartą ex tunc, jednak-
że, jeśli usługi za zgodą konsumenta były świadczone przed upływem 

35 M. Fabjańska, P. Litwiński, Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych. 
Teza nr 3, LEX nr 44732/3.

36 Ust. 20 Dyrektywy UE nr 83.
37 Art. 39 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta.
38 Art. 39 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta.
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terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca może zażądać zapłaty 
ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną39.

W uzasadnieniu projektu ustawy o prawach konsumenta słusznie 
wskazano, że „przepisy zawarte w (...) rozdziale [5 ustawy o prawach kon-
sumenta – P.K.] są zasadniczo tożsame z przepisami, które obecnie znaj-
dują się w rozdziale 2a ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, 
a które stanowią transpozycję dyrektywy 2002/65/WE dotyczącej sprze-
daży konsumentom usług finansowych na odległość. «Przeniesienie» 
tych przepisów do niniejszej ustawy jest konsekwencją przewidzianego 
w niniejszym projekcie uchylenia ustawy o ochronie niektórych praw 
konsumentów”40.

4. Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi i gwarancji  
  wprowadzone na skutek uchwalenia ustawy o prawach  
  konsumenta

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza również istotne zmiany 
w k.c. Nowelizacja, której należy poświęcić najwięcej uwagi, dotyczy od-
powiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Do tej pory w polskim po-
rządku prawnym funkcjonowały dwa reżimy odpowiedzialności za jakość 
rzeczy sprzedanej – jeden dotyczący rękojmi za wady fizyczne i prawne 
towaru uregulowany w k.c., drugi dotyczący niezgodności towaru z umo-
wą uregulowany w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży kon-
sumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Wraz z wejściem w życie 
ustawy o prawach konsumenta nastąpiło ujednolicenie przepisów doty-
czących odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej, które od tej pory 
zawarte będą już tylko w k.c. 

Na skutek nowelizacji art. 556 k.c. otrzymał brzmienie: „sprzedawca 
jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma 
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”. Dalej ustawodawca zawarł nową 
definicję pojęcia wady fizycznej rzeczy sprzedanej wskazując, że jej isto-
ta polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową41. O niezgodności 
rzeczy sprzedanej z umową można mówić, gdy rzecz „nie ma właści- 
wości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umo-

39 Art. 40 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta.
40 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 7.
41 Art. 5561 § 1 k.c.
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wie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma 
właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym 
przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym kupu-
jący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie 
zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia [bądź – P.K.] została 
kupującemu wydana w stanie niezupełnym”42. Dodatkowo o wadzie fi-
zycznej rzeczy sprzedanej można mówić, gdy sprzedawca, osoba trzecia 
przez niego wyznaczona lub konsument, który postąpił według instruk-
cji otrzymanej od sprzedawcy nieprawidłowo rzecz zamontował i uru-
chomił43. Jak widać na powyższym przykładzie, „katalog przypadków, 
w których rzecz zostanie uznana za wadliwą”44 został znacznie poszerzo-
ny w porównaniu do dotychczas obowiązującego stanu prawnego. 

Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca ponosić będzie odpowie-
dzialność względem kupującego także za wady prawne rzeczy (wada 
prawna rzeczy występuje, gdy „rzecz sprzedana stanowi własność oso-
by trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli 
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji 
lub orzeczenia właściwego organu”45. Jeśli przedmiotem umowy sprzeda-
ży jest prawo, sprzedawca będzie odpowiedzialny także za istnienie tego 
prawa46.

Nowelizacja z 30 maja 2014 r. znacząco rozszerza również uprawnie-
nia konsumenta w sytuacji nabycia rzeczy obciążonej wadą fizyczną lub 
prawną. Wtedy, zgodnie z art. 560 k.c., konsument może żądać obniżenia 
ceny lub odstąpić od umowy, „chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez 
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na 
wolną od wad albo wadę usunie”47. Co ważne, uprawnienie sprzedawcy 
do wymiany rzeczy lub usunięcia wady przysługuje tylko raz. Jeśli „rzecz 
była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca 
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub 
usunięcia wady”48, kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od 
umowy. 

42 Tamże.
43 Art. 5561 § 2 k.c.
44 G. Witczak, Zmiany przepisów w sprzedaży B2B – Ustawa o prawach konsumentów 2014, 

http://portalsprzedazy.pl/2014/09/20/zmiany-przepisow-w-sprzedazy-b2b-ustawa-o-pra-
wach-konsumentow-2014/ [dostęp: 17.01.2015 r.].

45 Art. 5563 k.c.
46 Tamże.
47 Art. 560 § 1 k.c.
48 Tamże.
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Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługu-
je jednak, gdy wada rzeczy sprzedanej jest nieistotna49. Ustawodawca 
upoważnił konsumenta do żądania wymiany rzeczy zamiast zapropono-
wanego przez sprzedawcę usunięcia wady bądź alternatywnie do żąda-
nia usunięcia wady zamiast wymiany rzeczy50. Jak trafnie wskazuje się 
w piśmiennictwie, takie posunięcie „może (...) ukrócić częste zjawisko 
spirali napraw, czego efektem był brak realnej możliwości odstąpienia 
od umowy przez konsumenta”51. Niestety, wprowadzenie omówionego 
rozwiązania może mieć również „dalekosiężne konsekwencje dla przed-
siębiorców i może doprowadzić do wzrostu kosztów prowadzenia ich 
działalności. Nie można wykluczyć, że za wyższą jakość obsługi posprze-
dażnej końcowy klient zapłaci więcej przy zakupie, ale za to zaoszczędzi 
na naprawach”52.

W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub 
obniżeniu ceny konsument może również „żądać naprawienia szkody, 
którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, 
choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności”53. Kupujący jest uprawniony do żądania 
zwrotu wszystkich kosztów, które poniósł w związku z zawarciem umo-
wy (w szczególności kosztów odebrania rzeczy, jej przewozu, przechowa-
nia oraz zwrotu nakładów na rzecz uczynionych)54. Może również żądać 
naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność z tytułu 
rękojmi podmioty stosunku prawnego mogą rozszerzyć, ograniczyć lub 
wyłączyć, jednakże jeśli kupującym jest konsument, ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko 
w przypadkach określonych w przepisach szczególnych55.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza również istotne zmiany 
w zakresie terminów obowiązywania rękojmi. Od grudnia sprzedawca 
odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna rzeczy sprzedanej zo-
stanie stwierdzona przed upływem dwóch lat (wcześniej był to rok), zaś 
gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat (wcześniej 
trzy lata)56. Terminy powyższe liczone będą od dnia wydania rzeczy ku-

49 Art. 560 § 4 k.c.
50 Art. 560 § 2 k.c.
51 A. Kunkiel, H. Romańczuk, Rękojmia wraca do kodeksu – zmiany w prawach konsumen-

ta, http://prawo.gazetaprawna.pl/ [dostęp: 17.01.2015 r.]. 
52 Tamże.
53 Art. 566 § 1 k.c.
54 Tamże.
55 Art. 558 § 1 k.c.
56 Art. 568 § 1 k.c.
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pującemu57. Następnie „od stwierdzenia wady zacznie biec roczny termin 
przedawnienia roszczeń o dokonanie naprawy lub wymiany rzeczy, jak 
również taki sam termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umo-
wy lub obniżeniu ceny”58. Zmiany wprowadzone w zakresie terminów 
obowiązywania rękojmi będą bardzo korzystne dla konsumentów, którzy 
od momentu wejścia w życie nowelizacji będą uprawnieni do dochodze-
nia roszczeń związanych z wadliwością towaru przez dłuższy czas niż 
w dotychczas obowiązującym stanie prawnym.

Podsumowując, w nowym stanie prawnym to konsument ma moż-
liwość wyboru konkretnego roszczenia, gdy rzecz sprzedana ma wady 
fizyczne lub prawne – może bowiem żądać naprawy, wymiany, obniżenia 
ceny lub odstąpić od umowy. Wprowadzone rozwiązanie eliminuje po-
jawiające się dotąd nagminnie sytuacje, gdy rzecz posiadająca wady była 
wielokrotnie naprawiana, zaś kupujący nie mógł zrealizować uprawnie-
nia w postaci odstąpienia od umowy lub żądać obniżenia ceny. Gdy kon-
sument zdecyduje się odstąpić od umowy „realizacja [tego – P.K.] upraw-
nienia [wymagać będzie – P.K.] złożenia oświadczenia woli sprzedawcy, 
co może być połączone z zawiadomieniem o wadzie”59.

Dodatkowo, omawiana nowelizacja kodeksu „doprowadzi (...) do 
wyrównania poziomu ochrony na obszarach, gdzie w chwili obecnej 
konsument jest upośledzony w porównaniu do kupujących przedsię-
biorców i osób nie będących konsumentami”60. Konsumentowi bowiem, 
jako podmiotowi bezsprzecznie znajdującemu się w gorszej pozycji niż 
profesjonalny uczestnik obrotu, jakim jest przedsiębiorca, należy przy-
znać szczególną ochronę. To konsument powinien być wyposażony przez 
ustawodawcę w największą wiązkę uprawnień, które realizować może 
w sytuacji, gdy towar, który zakupił jest wadliwy.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza również nowe upraw-
nienia po stronie sprzedającego (przedsiębiorcy). Zgodnie z art. 5761 § 1 
k.c., w sytuacji gdy rzecz sprzedana miała wady, „sprzedawca, który po-
niósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej 
szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działa-
nia lub zaniechania rzecz stała się wadliwa”61. Odszkodowanie, którego 

57 Tamże.
58 G. Witczak, Zmiany przepisów w sprzedaży...
59 B. Książek, Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości i lo-

kalu będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa. Teza nr 2, LEX nr 53623/2.
60 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 21.
61 Art. 5761 § 1 k.c.
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może żądać sprzedawca obejmie „zwrot wydatków niezbędnych w celu 
realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymia-
ną lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem 
i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona 
cena rzeczy, oraz utracone korzyści”62. Omawiane zagadnienie obejmujące 
roszczenie regresowe finalnego sprzedawcy do poprzednich sprzedaw-
ców umożliwi temu pierwszemu dochodzenie zwrotu kosztów poniesio-
nych w związku z realizacją uprawnień przyznanych konsumentom, zaś 
samo roszczenie powstanie już w momencie zaspokojenia kupującego. 

W ustawie o prawach konsumenta przyjęto „domniemanie istnie-
nia wady na każdym etapie łańcucha sprzedaży”63, co ułatwi finalnemu 
sprzedawcy dochodzenie regresu. Z drugiej strony jednak, „roszczenia 
te będą miały bardzo krótki, bo jedynie sześciomiesięczny termin prze-
dawnienia. W momencie zatem, gdy łańcuch sprzedawców będzie długi, 
ostatni z nich, który pokrył koszty realizacji uprawnień z rękojmi przez 
konsumenta, może mieć problem z ustaleniem osoby odpowiedzialnej 
za wady rzeczy”64. Na obecnym etapie nie sposób jednoznacznie ocenić 
powyższej regulacji. Praktyka pokaże, czy wprowadzony przez ustawo-
dawcę regres przysługujący sprzedawcy umożliwi mu rzeczywistą reali-
zację jego uprawnień. 

Ustawa o prawach konsumenta przewiduje również nowelizację prze-
pisów dotyczących gwarancji przy sprzedaży. Zgodnie z nowym brzmie-
niem art. 577 k.c.: „udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświad-
czenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia 
kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości okre-
ślonych w tym oświadczeniu”65. Co istotne, zakres obowiązków gwarant 
określa dobrowolnie i samodzielnie w oświadczeniu gwarancyjnym66. 
Czyniąc zadość swoim zobowiązaniom gwarant może w szczególności 
zwrócić kupującemu zapłaconą cenę, rzecz wymienić lub naprawić bądź 
zapewnić inne usługi67. Jednakże „propozycja naprawy rzeczy może być 
(...) nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych lub niemożliwa do zrea-
lizowania z powodu faktycznej nieusuwalności wady. W tych sytuacjach 
kupujący pomimo otrzymania generalnie wiążącej go oferty naprawy rze-

62 Art. 5761 § 3 k.c.
63 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja, Uzasadnienie projektu..., s. 22.
64 G. Witczak, Zmiany przepisów w sprzedaży...
65 Art. 577 § 1 k.c.
66 UOKiK, http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/gwarancja/ [do-

stęp: 17.01.2015 r.].
67 Art. 577 § 2 k.c.
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czy przez gwaranta może skutecznie domagać się wymiany rzeczy wadli-
wej na wolną od wad”68.

W przeciwieństwie do dotychczas obowiązujących przepisów, po no-
welizacji doszło do uniezależnienia „udzielenia gwarancji od wydania 
przez sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego, co obecnie jest warun-
kiem udzielenia gwarancji”69. Oświadczenie gwarancyjne zobowiązany 
może złożyć w dowolnej formie. Od 25 grudnia 2014 r. „oświadczenie 
gwarancyjne może zostać złożone [także – P.K.] w reklamie”70. Oświad-
czenie gwarancyjne powinno być jednak sformułowane w języku pol-
skim w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały71. Zgodnie z brzmieniem  
art. 5773 k.c. „sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną 
dokument gwarancyjny [utrwalony na piśmie lub innym trwałym nośni-
ku – P.K.] oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń 
z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i in-
nych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń”. 

Gwarant zobowiązany jest w ciągu terminu określonego w oświad-
czeniu gwarancyjnym (co do zasady dwa lata, chyba że strony ustalą 
inaczej) do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad72. Tak jak dotychczas okres trwania „gwarancji zależy od 
woli gwaranta, może więc ona trwać np. rok lub 5 lat bądź zostać udzielo-
na dożywotnio”73. Dookreśleniu uległ również termin, w którym gwarant 
obowiązany jest wykonać swoje obowiązki. Po wejściu w życie ustawy 
obowiązuje termin określony w treści oświadczenia gwarancyjnego, zaś 
jeśli go nie określono, gwarant obowiązany będzie wykonać omówione 
wyżej czynności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni74. 
W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na skorzystanie z gwarancji, 
bieg terminu do wykonania wobec rzeczy sprzedanej uprawnień z tytułu 
rękojmi ulegnie zawieszeniu75. Jednakże „w razie pozytywnego rozpa-
trzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której gwarant 
wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin 
gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub 
naprawionego produktu”76.

68 M. Manowska, Rękojmia i gwarancja. Teza nr 5, LEX nr 15808/5.
69 G. Witczak, Zmiany przepisów w sprzedaży...
70 Art. 577 § 1 k.c.
71 Art. 5771 § 1 k.c.
72 Art. 577 § 3 i 4 k.c.
73 UOKiK.
74 Art. 580 § 2 k.c.
75 Art. 579 § 3 k.c.
76 K. Lehmann, Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa 2014, s. 50.
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Ustawodawca chcąc lepiej chronić interesy konsumenta przewidział, że 
wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie uchyli możliwości skorzysta-
nia z uprawnień z tytułu rękojmi. Należy bowiem pamiętać, że „rękojmia 
zapewnia minimum ochrony interesów kupującego, a gwarancja jakości 
nie jest jej modyfikacją, lecz odrębną, dodatkową formą zabezpieczenia 
interesów kupującego”77. Zatem jeśli gwarant nie dokona naprawy lub 
wymiany wadliwej rzeczy konsument będzie miał możliwość zwrócić się 
do sprzedającego z roszczeniem z tytułu rękojmi. Istotne, że „wymiana 
lub naprawa przedmiotu w ramach gwarancji nie wpływa na możliwość 
późniejszego skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi w stosunku do 
wad ujawnionych w tym towarze”78. 

Zakończenie

Ustawa o prawach konsumenta weszła w życie stosunkowo nie-
dawno, a co za tym idzie, obecnie nie sposób dokonać jej jednoznacznej, 
kompleksowej oceny. Ze względu na stały wzrost sprzedaży interneto-
wej i telefonicznej konieczne stało się zagwarantowanie konsumentom 
wzmocnionej ochrony prawnej. Zawieranie umów na odległość i poza lo-
kalem przedsiębiorstwa związane jest bowiem z możliwością naruszenia 
praw przysługujących kupującym, co do tej pory, niestety, nader często 
miało miejsce. Poszerzenie obowiązku informacyjnego z pewnością przy-
czyni się do lepszego zabezpieczenia praw konsumentów. Dokonując 
transpozycji Dyrektywy UE nr 83 do polskiego porządku prawnego usta-
wodawca zdecydował się na rozszerzenie obowiązków informacyjnych 
przedsiębiorcy w sytuacji zawarcia umowy w lokalu przedsiębiorstwa, co 
jest istotnym novum w porównaniu do poprzednio obowiązującej regu-
lacji. Rzetelne i jasne informacje dotyczące stron umowy, jej przedmio-
tu, warunków wykonania, kosztów oraz innych elementów niewątpliwie 
są podstawą do realizacji dalszych uprawnień kupujących, takich jak np. 
prawo do odstąpienia od umowy lub rękojmia. Poszerzony obowiązek 
informacyjny wyrównuje również dysproporcje pomiędzy stronami umo-
wy – sprzedawcą będącym profesjonalnym uczestnikiem transakcji han-
dlowych oraz konsumentem będącym słabszą stroną stosunku prawnego, 

77 Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2012 r., V CSK 166/11, LEX nr 1211176.
78 K. Lehmann, Przepisy konsumenckie..., s. 50.
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narażoną na różnego rodzaju niedogodności związane z brakiem wiedzy 
fachowej i doświadczenia w tego rodzaju stosunkach.

Ujednolicenie i uproszczenie przepisów dotyczących zawierania 
umów konsumenckich poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość na-
leży ocenić pozytywnie. Od tej pory konsument nie będzie zobligowany 
do poszukiwania właściwego reżimu prawnego w zależności od rodzaju 
zawartej umowy. Ujednolicenie przepisów przyczyni się również do obni-
żenia kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Zniesie-
nie różnic w ustawodawstwach poszczególnych państw UE dotyczących 
praw konsumentów może wpłynąć pozytywnie na tak zwaną transgra-
niczną sprzedaż na odległość. Do tej pory bowiem, ze względu na bariery 
(zwłaszcza o charakterze prawnym), rozwój transgranicznej sprzedaży 
na odległość był ograniczony i nie notował tak wysokich wzrostów jak 
sprzedaż krajowa79. Harmonizacja przepisów we wszystkich państwach 
członkowskich z całą pewnością doprowadzi do rozwoju sektora sprze-
daży transgranicznej i może przyczynić się do wzrostów gospodarczych 
w państwach członkowskich UE. Wprowadzenie zbliżonych regulacji 
prawnych w państwach członkowskich umożliwi przedsiębiorcom lepsze 
zabezpieczenie swoich interesów, od tej pory bowiem nie będą oni zmu-
szeni dostosowywać regulacji do poszczególnych systemów prawnych. 

Zawierając umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 
konsument może od niej odstąpić. Termin na wykonanie uprawnienia, 
zgodnie z brzmieniem nowej ustawy, został wydłużony z 10 do 14 dni, co 
umożliwia kupującemu jeszcze dłuższe niż w poprzednim stanie praw-
nym przetestowanie zakupionej rzeczy lub usługi oraz dokonanie analizy 
ekonomiczno-prawnej zawartej transakcji. Termin na wykonanie prawa 
do odstąpienia od umowy od tej pory będzie identyczny we wszystkich 
państwach członkowskich, co ograniczy niepewność kupującego co do 
właściwego zastosowania prawa, sam kupujący zaś będzie mógł skorzystać 
z jednolitego wzoru odstąpienia od umowy zawartego nie tylko w ustawie 
o prawach konsumenta, lecz także w Dyrektywie UE nr 83.

Ustawodawca krajowy transponując omawianą dyrektywę unij-
ną zdecydował się na wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisów 
dotyczących gwarancji za jakość rzeczy sprzedanej oraz zintegrowanie 
ich z przepisami dotyczącymi rękojmi80. Od wejścia w życie ustawy po-
wyższe przepisy będą zawarte już tylko w kodeksie cywilnym, co ułatwi 

79 Ust. 5 Dyrektywy UE nr 83.
80 A. Mokrysz-Olszyńska, Dyrektywa 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

praw konsumentów jako kolejny etap na drodze tworzenia jednolitych reguł konkurencji na unijnym 
rynku, http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/13/pdf/78.pdf, s. 87 [dostęp: 22.01.2014 r.].
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konsumentom korzystanie z przyznanych im uprawnień i ograniczy nie-
pewność w zakresie stosowania prawa. Uregulowanie wzajemnych sto-
sunków pomiędzy gwarancją a rękojmią należy uznać za zasadne. Aktu-
alnie „zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy powinni skorzystać na 
uporządkowaniu regulacji, w szczególności dotyczącej rękojmi za wady 
towaru i wprowadzeniu regulacji odpowiedzialności za zgodność towaru 
z umową do kodeksu cywilnego (z badań wynika, że około 80% konsu-
mentów nie rozróżnia rękojmi od niezgodności towaru z umową)”81.

Obecnie polskie regulacje prawne dotyczące ochrony praw konsu-
menta nie odbiegają w istotny sposób od obowiązujących w pozostałych 
państwach członkowskich UE. Transpozycja Dyrektywy UE nr 83 do 
krajowego porządku prawnego przyczyniła się do ujednolicenia i upo-
rządkowania przepisów dotyczących omawianej materii. Ustawodawca 
zadbał o to, by zabezpieczyć uprawnienia przysługujące konsumentom 
i wzmocnić ich pozycję w stosunkach z przedsiębiorcami. Jedyna wątpli-
wość jaka może pojawić się w omawianej kwestii, to czy regulacja doty-
cząca praw konsumentów będzie rzeczywiście przestrzegana i przyczyni 
się do realnego polepszenia sytuacji nieprofesjonalnych uczestników ob-
rotu towarami i usługami. Na odpowiedź na to pytanie jest jednak zdecy-
dowanie za wcześnie.

Słowa kluczowe: prawa konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy, rę-
kojmia, gwarancja, sprzedaż
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REVOLUTION IN CONSUMER RIGHTS? – ANALYSIS OF CHANGES  
IMPLEMENTED WITH THE ACT ON CONSUMER RIGHTS

S u m m a r y

The Parliament enact new Act on consumer rights on 30 may 2014. This act 
transpose the Directive of the European Parliament and of the Council num-
ber 2011/83/UE into polish law. The essential aims of the Act is to unify the le-
gal provisions, provide better protection of weaker participants of the market 
and widen the responsibilities of seller. The Act on consumer rights mainly re-
gulate informational responsibilities of seller, the right of withdrawal which is 
owed to consumer and off – premises contracts concerning financial services. 
The Act modify also many of Polish Civil Code provisions. In this article new 
polish act on consumer rights has been analyzed and carefully assessed.

Key words: consumer rights, right of withdrawal, guarantee, sale
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РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? – AНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВНЕСЕННЫХ В ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ 30 МАЯ 2014 Г.

Р е з ю м е

30 мая 2014 года Сейм принял закон о правах потребителей, кото-
рый выполняет транспозиции Директивы Европейского Парламента и 
Совета 2011/83/ЕС от 25 октября 2011 г. о правах потребителей. Среди 
основных целей введения вышеуказанного Закона являются: необходи-
мость унификации положений потребительских договоров, заключен-
ных как на территории предприятия, так и за его пределами; уточнение 
положений, касающихся информационных обязательств, возложенных 
на предпринимателя и упорядочение правил об ответственности за ка-
чество продаваемых товаров. Закон прав потребителей в его нынешнем 
виде регулирует, в первую очередь, обязательства предпринимателя, 
право потребителя расторгнуть договор и заключить его на расстоянии 
относительно финансовых услуг. Рассматриваемое положение ст. 44 вво-
дит также ряд изменений в действующий Гражданский кодекс. В этой 
статье, основанной на положениях закона о защите прав потребителей, 
проанализировано изменения, внесенные в Гражданский кодекс и сдела-
но попытку оценить поправку, которая вступила в силу 25 декабря 2014 
года. 

Ключевые слова: права потребителей, право отменить договор, залог, 
гарантия, продажа
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Dyskurs prawniczy ze szczególnym uwzględnieniem 
argumentu a cohaerentia, a completudine  

oraz argumentu systematycznego

W myśl głoszonej przez Gorgiasza opinii, każdą tezę, nawet najbardziej 
absurdalną, można udowodnić, jeśli się potrafi obmyślić zręczną argu-
mentację1. Wydaje się, że teza ta nie straciła na swej aktualności, pomimo 
upływu czasu od jej pierwszego wygłoszenia. W sądownictwie szczegól-
ną rolę odgrywa dyskurs prawniczy. J. Stelmach zauważa, że często praw-
nicy nie są świadomi stosowanych przez siebie metod argumentacji, czy 
samych argumentów2. W wyniku braku wiedzy w tym zakresie postępują 
intuicyjnie, nieraz popełniając błędy, które powodują w następstwie roz-
bieżności w interpretacji i rozumieniu przepisów prawa. Niniejszy arty-
kuł stanowi próbę odtworzenia, w oparciu o przeanalizowaną literaturę, 
etapów kształtowania dyskursu prawniczego. Następnie przedstawiona 
zostanie kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 
1997 r.3, ze szczególnym uwzględnieniem argumentu a cohaerentia, a com-
pletudine oraz argumentu systematycznego. 

Zagadnieniami przekonywania, wywierania wpływu na postępowa-
nie, ukierunkowywania na określony tok rozumienia i myślenia zajmuje 
się retoryka. W literaturze przedmiotu określana jest jako sztuka, a zara-
zem umiejętność rzetelnego, atrakcyjnego, ekspresyjnego, a nade wszystko 
przynoszącego oczekiwane rezultaty przekonywania zarówno w mowie, 
jak i piśmie. Retoryka koncentruje się na kwestii kreowania wypowiedzi 
w taki sposób, aby wypowiedź ta pełniła funkcję sugestywną. Od ponad 
dwóch i pół tysiąca lat problematyce tej przygląda się nauka i praktyka 

* Mgr, Uniwersytet w Białymstoku; e-mail: renata.tanajewska@gmail.com
1 M. Kuziak, S. Rzepczyński, Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2005, s. 44.
2 J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003, s. 12.
3 Sygn. akt III CZP 28/97, OSNC 1997, nr 10, poz. 141, s. 3.
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w celu jej doskonalenia, wzbogacenia i uzupełnienia. Ostatnie dwieście lat 
analiz doprowadziło retorykę do utraty swojej autonomii. Dorobek w tym 
zakresie został podzielony na teorię argumentacji, etykę, wiedzę o argu-
mentacji godziwej, socjologię i psychologię – teorie kontekstu wypowie-
dzi i wiedzę o odbiorcy perswazji, filologię – wiedzę o wysławianiu4. 

W retoryce znajduje potwierdzenie zjawisko wzajemnego przenikania 
się różnych metod i technik argumentacyjnych. Jako pierwotna filologicz-
na dyscyplina, stosowana w filozofiach interpretacyjnych, obok dialektyki 
i topiki, staje się trzecim wśród najważniejszych elementów w budowie 
teorii argumentacji. Do najwybitniejszych twórców starożytnej retory-
ki zalicza się m.in. wspomnianego już Gorgiasza, Demetriusza z Falero-
nu, Hermogenesa z Tarsu oraz Arystotelesa5. Wówczas dostrzeżono, że  
rodzaj czy sposób przeprowadzenia wypowiedzi ostatecznie decyduje 
i wskazuje na środki retoryczne, których użycie zwiększa gwarancje wy-
wołania oczekiwanej reakcji audytorium6.

Od początku pojawienia się zagadnienia retoryki, podkreślano odręb-
ność języka ustawodawcy. Należy przy tym wskazać, że Arystoteles, jako 
pierwszy, zwrócił uwagę na komunikacyjne aspekty języka prawnego, 
określając charakter dyskursu związanego z prawem7. Podkreślił funkcjo-
nowanie dwóch odmian wypowiedzi, tj. stanowiącej prawo i interpretują-
cej prawo w obrocie. W rezultacie swoich badań połączył kunszt retorycz-
ny z poprawnością reguł rozumowania w zakresie podobieństwa8. Przyjął, 
że logika i analityka służy do wysuwania wniosków prawdziwych, dia-
lektyka, którą stale łączył z retoryką ma za zadanie wysuwanie wniosków 
ocenianych za słuszne, erystyka operuje prawidłowymi formami wnio-
skowania, mimo że stawiane twierdzenia nie są prawdziwe, natomiast 
sofistyka kieruje się błędnymi formami wnioskowania, ale wyglądać ma 
na prawdziwą9. 

4 J. Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002, s. 38-39.
5 J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika, analiza, argumentacja, hermeneutyka, 

Kraków 2006, s. 167.
6 Szerzej: K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001, 

s. 286-288.
7 M.T. Lizisowa, Retoryczne aspekty dyskursu prawnego, [w:] A. Choduń, S. Czepita 

(red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, 
Szczecin 2010, s. 827.

8 Szerzej: Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tłum. H. Podbielski, 
Warszawa 2008, s. 55.

9 A. Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. B. Konorski, War-
szawa 1987, s. 25.
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Podsumowania dokonań filozofów starożytnych dokonał Kwintylian, 
w swoim traktacie składającym się z 12 ksiąg zatytułowanym O kształceniu 
mówcy, stwierdzając, że nauka o sztuce wymowy złożona jest z pięciu czę-
ści, mianowicie: inventio10, dispositio11, elocutio12, memoria13, pronuntiatio14. 
Podział ten zachował swoją aktualność do dzisiejszych czasów. Następ-
nie akt mowy dzielono na wstęp (exordium), przedstawienie stanu rzeczy 
(narratio), argumentację (argumentatio) oraz zakończenie (peroratio). Część 
argumentacyjna dzielona była na argumentację na rzecz własnej tezy (pro-
batio) oraz zbijanie argumentów strony przeciwnej (refutatio)15.

W okresie średniowiecza filozofia argumentacyjna rozwija się szcze-
gólnie intensywnie w zakresie hermeneutyki biblijnej, logiki oraz topiki. 
Degradacji ulega sama retoryka, która pozostaje jedynie częścią składową 
scholastycznej gramatyki. Ostatecznie teoria racjonalnego, praktycznego 
dyskursu argumentacyjnego przeżywa rozkwit w XX-wiecznej filozofii 
interpretacyjnej16. Wzmożone badania pragmatycznych zjawisk języko-
wych były konsekwencją rozszerzenia zainteresowań językowych i wy-
kroczenia poza granice analizy składniowej. Różnice pomiędzy zjawi-
skami społecznymi a językowymi uległy zatarciu. Aktualna stała się teza 
o zmianach społecznych, których przejawem było pojawienie się nowych 
instytucji społecznych będących wynikiem porozumiewania się i działań 
komunikacyjnych społeczeństwa dążącego do zbierania informacji i wy-
miany doświadczeń. Pojawiło się zagadnienie dyskursu społecznego17.

Badania nad dyskursem społecznym w przedmiocie roli, jaką peł-
ni w społecznej komunikacji, prowadził J. Habermas. Punktem wyjścia 
jego analizy jest rozróżnienie dwóch rodzajów działań, tj.: celowo-racjo-

10 Etap przygotowania aktu wypowiedzi, w którym dokonuje się podporządkowania 
przedmiotu sprawy do odpowiedniego typu stosowanej wypowiedzi retorycznej. W kon-
sekwencji w zależności od istoty sprawy, stosuje się adekwatny typ argumentacji i styl 
mowy.

11 Etap polegający na uporządkowaniu treści w taki sposób, aby konstrukcja i schemat 
wypowiedzi odpowiadał typowi i celom perswazji.

12 Etap ten poświęcony jest opracowaniu stylu i słownictwa tak, aby dwie poprzednie 
fazy mogły w pełni prawidłowo funkcjonować i móc wpłynąć na audytorium celem wy-
wołania oczekiwanego rezultatu.

13 Etap polegający na znalezieniu spersonalizowanego, najlepszego sposobu zapamię-
tania i opanowania wypowiedzi.

14 Najważniejsza faza stanowiąca moment wygłoszenia przemówienia.
15 J. Jabłońska-Bonca, Prawnik…, s. 46-47.
16 J. Stelmach, Współczesna filozofia interpretacji prawniczej, Kraków 1995, s. 116.
17 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 94.
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nalnych oraz komunikacyjnych18. Do działań celowo-racjonalnych zalicza 
się czynności instrumentalne oraz strategiczne. Cechą charakterystycz-
ną takich działań jest oparcie na regułach technicznych, będących kon-
sekwencją wiedzy empirycznej. Celem takich działań jest realizacja za-
miaru czy planu. Czynności strategiczne mają przy tym na celu analizę 
i ocenę alternatywnych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia danego 
celu przy zachowaniu określonego porządku wartości19. Natomiast przez 
działania komunikacyjne rozumie połączenie trzech rodzajów światów 
(mówiących i słuchających, odnoszących się do świata obiektywnego, 
społecznego i subiektywnego i podnoszących wzajemne roszczenia do 
ważności twierdzeń, które mogą być uznane lub kwestionowane)20. Nale-
ży podkreślić, że zgodnie z teorią J. Habermasa wypowiedzi uczestników 
działań komunikacyjnych powinny szanować trzy roszczenia do ważno-
ści. Pierwszym jest zapewnienie prawdziwości21 wypowiadanych zdań 
w odniesieniu do świata obiektywnego. Drugie roszczenie wskazuje na 
powinność uwzględnienia zgodności z obowiązującymi normami regu-
latywnymi. Trzecie roszczenie dotyczy uwzględnienia zgodności intencji 
z tym, jak została ona wyrażona w stosunku do tego roszczenia22.

Jednakże J. Habermas, będąc świadomym, że stworzone przez nie-
go założenie działania komunikacyjnego jest idealizujące, gdyż odnosi 
się do zgodnego przyjmowania roszczeń do ważności przez obie strony 
komunikacji, jest w praktyce mało realistyczne, opracował rodzaj argu-
mentacji określonej przez niego dyskursem. Zgodnie z przyjętym założe-
niem, przedmiotem dyskursu mogą być albo problematyczne twierdzenia 
– wówczas zastosowanie znajdzie dyskurs teoretyczny, albo problema-
tyczne normy – wtedy pojawi się zagadnienie dyskursu praktycznego. 
Za podstawowy cel dyskursu J. Habermas stawia doprowadzenie do po-
rozumienia między stronami przy zachowaniu wszystkich roszczeń do 
ważności. Zgodnie z prezentowaną teorią każdy dyskurs musi spełniać 
następujące warunki: a) w zawieranym porozumieniu należy przestrze-
gać zasad etyki mowy; b) obustronne działania muszą być motywowane 
przez koordynacyjne nastawienia uczestników; c) dyskurs musi realizo-
wać warunek tzw. idealnej sytuacji mowy. Teoria dyskursu opracowana 

18 J. Habermas, Technika i nauka jako ideologia, [w:] J. Szacki (red.), Czy kryzys socjologii, 
Warszawa 1977, s. 342-396.

19 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie…, s. 94.
20 G. Osika, Procesy i akty komunikacyjne. Koncepcje klasyczne i współczesne, Kraków 2011, 

s. 122-128.
21 Szerzej: J. Stelmach, B. Brożek, Metody..., s. 176.
22 G. Osika, Procesy..., s. 122-128.
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przez J. Habermasa jest teorią argumentacji. Oznacza to, że przy zachowa-
niu perspektywy pragmatycznej, stanowi łańcuch aktów mowy, jednak-
że nie istnieje możliwość sprowadzenia do postaci ciągu zdań. Zdaniem 
J. Habermasa moc perswazyjna argumentów związana jest ze spójnością 
systemu językowego, w którym argumentacja jest formułowana23.

Podsumowując poglądy J. Habermasa należy zauważyć, że poddaje on 
osobnej analizie dyskurs teoretyczny oraz dyskurs praktyczny. W zakre-
sie dyskursu teoretycznego zwraca szczególną uwagę na twierdzenia do-
tyczące działania interpretowanego w określonym kontekście. Uczestnicy 
prezentują odmienne zdania w danej kwestii. Takie stanowiska są konse-
kwencją braku utrzymania przez nich roszczenia do ważności, a przez to 
ich poglądy stają się przedmiotem dyskursu. Stanowi to pierwszy etap. 
Drugim jest próba wytłumaczenia problematycznych twierdzeń, która 
wymaga uznania przez strony co najmniej jednego argumentu potwier-
dzającego. Jest to faza, w której uczestnicy przyjmują język, jakim będą 
się posługiwać. Następny etap, tzw. metateoretyczny, polega na ustaleniu 
uzasadnienia dla stosowanego systemu językowego. Ostatnim etapem jest 
refleksja nad zmianą języka służącego do argumentacji24. 

W literaturze podkreśla się, że przedmiotem dyskursu praktyczne-
go nie jest ustalenie prawdziwości lub fałszywości określonych zdań, ale 
wyznaczenie zakresu ich akceptacji przez audytorium25. Zgodnie z kon-
sensualną teorią prawdy wypracowaną przez przedstawicieli Szkoły Er-
langskiej, m.in. P. Lorenzen i O. Schemmer, wypowiedź należy uznać za 
prawdziwą, jeżeli wszyscy kompetentni uczestnicy dialogu przyznają jej 
rację. W myśl teorii J. Habermasa za kompetentnego uczestnika uważano 
takiego, który mówi tym samym językiem, w jakim została wypowiedzia-
na dana kwestia oraz posiada wiedzę, w zakresie której jest wypowiedź, 
a nadto jest rozsądny26.

Idealna sytuacja komunikowania się jest koniecznym warunkiem 
umożliwiającym przeprowadzenie dyskursu praktycznego. Polega to na 
tym, że każdy z uczestników dyskursu musi posiadać możliwość zapre-
zentowania swych interesów oraz uzasadnienia ich słuszności za pomo-
cą argumentów. Procedura powinna przebiegać tak długo, aż zostanie 
osiągnięty konsensus co do generalnego charakteru interesów oraz poro-

23 Tamże, s. 139-148.
24 Tamże, s. 148.
25 K. Kukuryk, Kilka uwag o sposobie rozstrzygania dyskursu prawnego, „Annales UMCS. 

Sectio G” 2012, vol. LIX, s. 19.
26 Szerzej: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, s. 87.
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zumienie w kwestii norm odnoszących się do zaspokojenia tych potrzeb 
i interesów27. 

R. Alexy, budując swoją teorię argumentacji, za punkt odniesienia 
ustala twierdzenia stawiane przez J. Habermasa i w oparciu o jego pra-
ce wyprowadził dla filozofii prawa rozróżnienie dyskursu praktycznego 
i prawniczego. Zgodnie z jego poglądem dyskurs prawniczy jest rodza-
jem szczególnym dyskursu praktycznego. Należy przez to rozumieć, 
że prawnicze założenie dyskursu wymaga stworzenia idealnej sytuacji 
komunikowania się w dyskursie praktycznym, ale przy uwzględnieniu 
cech założeń charakterystycznych wyłącznie dyskursowi prawniczemu,  
np. zastosowanie wykładni językowej, przekroczenie granic czysto języ-
kowych (działania ponad kategorię lingwistyczną)28.

Sam R. Alexy podkreśla, że jego teoria stanowi konsekwencję idei ta-
kich filozofów, jak: J. Habermas, K.O. Apel czy I. Kant. Biorąc pod uwagę, 
że główną podstawę merytoryczną R. Alexy’ego stanowi dorobek nauko-
wy J. Habermasa, należy zwrócić szczególną uwagę na elementy, które 
on sam uszczegóławia bądź pojmuje odmiennie. Zwraca się uwagę na 
próbę „wyprostowania” teorii komunikacji J. Habermasa, polegającej na 
przekazaniu w prosty sposób zasad prawidłowego dyskursu, aby uniknąć 
błędu w komunikacji. Zadaje przy tym pytanie, kiedy dana decyzja prawna 
może zostać uznana za racjonalną. Odpowiedzią na sformułowane pytanie 
jest odniesienie do uniwersalizmu. Każda praktyczna decyzja jest racjonal-
na czy uzasadniona, jeżeli jest uniwersalna. Natomiast staje się uniwersal-
na wówczas, gdy jest wynikiem racjonalnego dyskursu toczonego wedle 
zasad ogólnego dyskursu praktycznego. R. Alexy, w celu uszczegółowie-
nia swojej teorii, tworzy następujące reguły29: a) żaden uczestnik dyskusji 
nie może sobie przeczyć; b) każdy uczestnik dyskusji może twierdzić tyl-
ko to, w co rzeczywiście wierzy; c) każdy uczestnik dyskusji, który stosuje 
orzecznik F do przedmiotu a, musi być gotowy zastosować orzecznik F do 
każdego przedmiotu, który jest taki sam jak a, pod wszystkimi względa-
mi30; d) każdy, kto potrafi mówić, może wziąć udział w dyskusji; e) każdy, 
kto proponuje potraktować osobę A inaczej niż osobę B, musi uzasadnić 
takie postępowanie.

27 M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie…, s. 99.
28 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, s. 246.
29 B. Brożek, Normatywność prawa, Warszawa 2012, s. 88.
30 Zasady a, b, c. Zob. A. Szahaj, Krytyka, emancypacja, dialog: Jürgen Habermas w poszu-

kiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej, [w:] Praca Kolegium Otryckiego, t. IV, Poznań 
1990, s. 129.
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Zgodnie z teorią R. Alexy’ego uzasadnienie w dyskursie prawniczym 
składa się z dwóch elementów, tj. po pierwsze przeprowadza się rozumo-
wanie transcendentalno-pragmatyczne, którego celem jest wskazanie, że 
jeżeli wygłaszane są sądy o charakterze praktycznym, to oznacza to, że 
podnoszone są roszczenia do poprawności tych sądów, a jeżeli taka sytua-
cja ma miejsce, to muszą istnieć reguły, które określałyby, na czym popraw-
ność winna polegać. Drugim elementem jest Kantowski charakter słuszno-
ści31, w celu którego formułuje się argument oparty na idei maksymalizacji 
użyteczności, głoszący, że w niektórych okolicznościach stosowanie się do 
reguł ogólnego dyskursu praktycznego jest nieracjonalne32.

W zakresie uzasadnienia koncepcji racjonalności wykorzystywane są 
reguły innej koncepcji racjonalności – Hobbesowskiej racjonalności in-
strumentalnej. Biorąc pod uwagę tego typu nieścisłość, reguły ogólnego 
dyskursu praktycznego zaproponowane przez R. Alexy’ego okazują się 
być iluzją, która ma przysłonić postulat maksymalizacji indywidualnych 
funkcji użyteczności. Następną wadą teorii R. Alexy’ego jest brak gwa-
rancji uniwersalizmu osiągniętego porozumienia. Oznacza to, że stosując 
jego reguły nie można przewidzieć, że porozumienie będzie ostateczne 
i nieodwracalne33. 

Obok teorii argumentacyjnej R. Alexy’ego rozwija się teoria Ch. Perel-
mana34. W jego pracach zaobserwować można renesans teorii głoszonej 
przez Arystotelesa. Retorykę uznał za podstawę w swojej teorii argumen-
tacyjnej, która, odnosząc się do języka prawniczego i uprawiana w innych 
naukach społecznych, uwzględnia tym samym dyskurs35. 

Próbując wykazać różnice w odniesieniu do teorii J. Habermasa i Ch. 
Perelmana, należy wskazać, że J. Habermas przypisuje wypowiedziom, 
które uzyskały aprobatę społeczną, przymiot prawdziwości. Ch. Perel-
man wcale nie zajmuje się prawdziwością czy fałszywością twierdzeń 
nawet wówczas, gdy tezy zostaną zaakceptowane przez obiektywne au-
dytorium. Za prawdę uznaje przekonania, które w chwili wygłoszenia zo-
stają zaakceptowane przez audytorium. Oznacza to, że prawdy takie są 

31 Szerzej: J. Stelmach, B. Brożek, Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011, s. 46, 
s. 179-180. 

32 B. Brożek, Normatywność prawa, Warszawa 2012, s. 89.
33 Szerzej: B. Brożek, Argumentacyjny model stosowania prawa, [w:] O. Nawrot, S. Sykuna, 

J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych, Warszawa 2012,  
s. 89-102.

34 Szerzej: J. Stelmach, B. Brożek, Metody..., s. 183-198; J. Stelmach, Współczesna...,  
s. 120-131; S. Czepita, B. Brożek, Stosowanie prawa: model sylogistyczny – model argumentacyj-
ny, [w:] O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja..., s. 75-103.

35 M.T. Lizisowa, Retoryczne aspekty..., s. 828.
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jedynie przesłankami argumentacji odnoszącej się do ocen i norm, nie są 
natomiast jej wynikiem36.

Dla Ch. Perelmana dyskurs powinien zakończyć się rozstrzygnięciem 
sporu w racjonalnym czasie. Audytorium powinno być określone w spo-
sób normatywny, by uniknąć sporów w zakresie jego właściwości. Ch. 
Perelman przywiązuje ogromną wagę do elementu audytorium, od niego 
wręcz uzależnia prawidłowe przeprowadzenie dyskursu37. Ch. Perelman, 
odmiennie niż R. Alexy, odchodzi od podejścia systemowego. Skupia 
się na rozważaniach dotyczących związku pomiędzy używanymi argu-
mentami a zmianą nastawienia adresatów tej argumentacji, tym samym 
zajmuje się także skutecznością38 prezentowanych argumentów39. Ch. 
Perelman, podobnie jak J. Habermas, jednakże odmiennie niż R. Alexy, 
uważa, że warunkiem skutecznego i pełnego uczestnictwa w dyskursie 
jest posiadanie kompetencji w zakresie przedmiotu dyskursu. Wynika to 
bezpośrednio z faktu, że za pomocą stosowanych środków językowych 
mówca lub piszący powinien wpływać na stanowisko adresata, który po-
trafi odczytać znaczenie symboli komunikacyjnych. Ch. Perelman stwier-
dza, że nie jest możliwe prawidłowe przeprowadzenie argumentacji, je-
żeli przedmiot dyskursu oderwany jest od metod argumentacyjnych40. 
Podąża on w swej teorii dalej niż R. Alexy, gdyż dochodzi do wniosku, za 
H.L.A. Hartem, że w sprawach trudnych sądy posiadają uprawnienie do 
kreowania prawa za pomocą odwoływania się do zasad słuszności. W ten 
sposób zaprzecza istnieniu uporządkowanego i powszechnie obowiązują-
cego zbioru priorytetów stanowionych przez prawo. Uzasadnia taką tezę 
tym, że sędziowie rozstrzygając określone sprawy muszą polegać jedynie 
na swoim rozumieniu tego, co najlepsze41.

Podsumowania w zakresie prowadzenia argumentacji dokonał J. Stel-
mach, który oparł możliwość przeprowadzenia dyskursu i skutecznej ar-
gumentacji na trzech katalogach. Katalog A stanowi zbiór reguł ogólnych, 
które określają kryteria akceptacji możliwego do przeprowadzenia dys-
kursu praktycznego. Warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania jest 
ich łączne zaistnienie, w przeciwnym zaś wypadku dyskurs posiada pod-
stawy do jego zawieszenia bądź odrzucenia. Katalog B zawiera zbiór re-

36 K. Kukuryk, Kilka…, s. 21.
37 Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, tłum. T. Pajor, Warszawa 1984,  

s. 166-167.
38 Szerzej: J. Stelmach, B. Brożek, Metody…, s. 180-181.
39 K. Kukuryk, Kilka..., s. 26.
40 Ch. Perelman, Logika…, s. 155-156.
41 Tamże, s. 79-84.
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guł prawniczych, które stanowią uzupełnienie reguł ogólnych. Charakter 
tych reguł wiąże się z zasadą, że specyfika dyskursu prawniczego wyma-
ga, by był on prowadzony w związku z obowiązującym prawem. Katalog 
C obejmuje argumenty i topiki prawnicze. 

Biorąc pod uwagę powyższe skrótowo omówione teorie oraz poglą-
dy przedstawicieli filozofii prawa, wydaje się zasadne podjęcie próby 
przedstawienia praktycznego aspektu dyskursu prawniczego w oparciu 
o trudną sprawę. Należy jednak zacząć od wskazania cech sprawy trud-
nej. B.H. Bix wyraził pogląd, że przypadek trudny (hard case) od łatwego 
przypadku (easy case) wyróżniają trzy aspekty, a mianowicie: stopień, czas 
i pewność porozumienia, które adekwatnie wykształceni i rozsądni praw-
nicy mają możliwość osiągnąć w konkretnej sprawie42. 

W literaturze wskazuje się, że pierwsze trudne przypadki, choć nie tak 
dosłownie określane, pojawiły się w pozytywizmie J. Austina, następnie 
w wersji zaproponowanej przez H.L.A. Harta. W odpowiedzi na pojawia-
jące się koncepcje hard case powstała koncepcja R. Dworkina43.

W obecnych pracach, które powołują się na dorobek R. Dworkina, spo-
tyka się następującą definicję hard case: „Trudny przypadek w najogólniej-
szym ujęciu występuje, gdy sędzia nie dysponuje jednoznaczną normą, 
która została wytworzona przez określony autorytet, ale to także przypad-
ki trudności decyzyjnych wynikające z braku zgody wśród prawników”44.

Proponowany na wstępie hard case odnosi się do treści art. 202 § 1 oraz 
369 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych45, 
w myśl których mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgro-
madzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 
pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Wyda-
je się, że przepisy nie powinny budzić wątpliwości. Jednakże na gruncie 
obu przepisów powstał spór, zarówno wśród przedstawicieli doktryny, 
jak i sądownictwa, dotyczący następującego problemu: czy długość man-
datu jest równa długości kadencji oraz w zależności od ustalenia tezy 
właściwej, jakie skutki prawne rodzi w stosunku do spółki, jak również 
w stosunku do członka zarządu. Na początku obowiązywania ustawy 

42 Szerzej: B.H. Bix, A dictionary of legal theory, Oxford 2004, s. 81.
43 Szerzej: J. Zajadło, Ekscytujące ścieżki filozofii prawa, Warszawa 2008, s. 8-18; M. Król, 

Koncepcje trudnych przypadków a prawomocność, [w:] M. Kocoł, W. Lang (red.), Teoria prawa. 
Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 97-109.

44 Za: J. Zajadło, Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008, s. 18; B. Wojciechow-
ski, Rozstrzyganie tzw. trudnych przypadków poprzez odwołanie się do odpowiedzialności moral-
nej, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2004, t. LXX, s. 11.

45 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 z późn. zm. [dalej: k.s.h.].
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przepisy te nie były przedmiotem głębszych analiz. Jednakże dużą dozę 
kontrowersji wprowadziły do omawianych regulacji prawnych orzecze-
nia Sądu Najwyższego w zakresie oceny skutków prawnych wygaśnięcia 
mandatu. Omawiana poniżej wykładnia Sądu Najwyższego odnosi się 
do mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
jednakże w tym zakresie regulacje prawne nie różnią się od uregulowań 
dotyczących spółki akcyjnej, stąd też przedstawienie poglądu judykatury 
uważa się za zasadne, jako analogiczne do omawianych zagadnień46. 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 czerwca 1997 r.47, stwierdził: 
„wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwier-
dzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni 
rok urzędowania, nie jest równoznaczne z zakończeniem kadencji tego 
zarządu”. Wobec powyższego należałoby uznać, że mandat członka za-
rządu może trwać dłużej niż sama kadencja. Stanowi to odstępstwo od 
konstrukcji zlecenia. Wprowadza także dysproporcję kompetencji, gdyż 
z uchwały można wnioskować, że pomimo wygaśnięcia mandatu człon-
ka zarządu, trwa kadencja zarządu. Powstaje pytanie, jakie umocowanie 
prawne do sprawowania swojej funkcji ma wówczas członek zarządu, 
którego mandat wygasł. 

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że może pojawić 
się sytuacja, w której mandat posiadać będzie dwóch członków zarządu, 
zarówno urzędujący członek zarządu, który pełni funkcję „piastuna” or-
ganu osoby prawnej, jak członek zarządu, którego prawo do prowadzenia 
spraw spółki i jej reprezentowania wygasło. Przy czym sytuacja taka może 
trwać nie dłużej niż do czasu odbycia walnego zgromadzenia48. 

Uchwała ta nie spotkała się z aprobatą doktryny. Sprzeciw wobec uję-
tego w uchwale stanowiska Sądu Najwyższego, argumentowano powołu-
jąc się na wyjaśnienie relacji mandatu członka zarządu z kadencją zarządu. 
Podniesiono, że okres trwania mandatu, czyli uprawnienia udzielanego 
członkom zarządu do pełnienia swych funkcji jako organu osoby praw-
nej, jest kompatybilny z wykonywaniem określonych funkcji. W konse-
kwencji sam okres kadencji nie może być wydłużony ponad dzień odbycia 
zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz 
rachunek zysków i strat za rok poprzedni. Tym samym w chwili wygaś-

46 T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1994, 
s. 227.

47 Sygn. akt III CZP 28/97, OSNC 1997, nr 10, poz. 141, s. 3.
48 Sygn. akt I UK 47/10, Legalis.
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nięcia mandatu wygaśnięciu ulega również legitymacja do wykonywania 
funkcji, czyli urzędowania przez członków zarządu49.

Ostatecznej klasyfikacji pojęć „mandatu” i „kadencji’ Sąd Najwyższy 
dokonał w wyroku z dnia 10 listopada 2006 r.50, gdzie stwierdził, że „man-
dat członka zarządu spółki akcyjnej jest uprawnieniem do sprawowania 
funkcji piastuna organu osoby prawnej, natomiast kadencja wyznacza 
okres pełnienia funkcji w zarządzie”. W uzasadnieniu wyroku odniesio-
no się do kontrowersyjnej uchwały z dnia 19 czerwca 1997 r.51 Zwrócono 
uwagę na fakt, że oceniając status osoby, której kadencja urzędowania jako 
członka zarządu zakończyła się, a osoba ta zachowała mandat w znacze-
niu przyjętym w uchwale, należy liczyć się z wieloma pojawiającymi się 
wątpliwościami. Proponowany w uchwale sposób rozróżnienia „manda-
tu” i „kadencji” jest nieczytelny i przysparza wielu nieścisłości interpreta-
cyjnych. Prezentowanym w wyroku przykładem omawianej trudności, do 
jakiej doprowadziła uchwała, jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listo-
pada 2002 r.52, w którym przez akceptacja kadencji i mandatu rozróżnienie 
w sposób dopuszczony uchwałą, wywnioskował, że w okresie, w którym 
członkowi zarządu przysługuje jedynie mandat, ma on prawo do skutecz-
nego ustanowienia pełnomocnika procesowego. W związku z powyższy-
mi błędnymi wnioskami ustalono, że „prostszym i zgodnym z przepisami 
kodeksu handlowego jest rozumienie mandatu jako uprawnienia do spra-
wowania funkcji piastuna organu osoby prawnej (spółki)”53. 

Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyro-
ku z dnia 2 czerwca 2010 r.54, gdzie zwrócił uwagę na fakt, że rozważa-
nia literatury, jak i judykatury oparte były na próbie określenia znaczenia 
wzajemnej relacji pojęcia mandatu i czasu sprawowania funkcji członka 
zarządu (kadencji) przez pryzmat skuteczności czynności prawnych po-
dejmowanych za spółkę przez członka zarządu, gdy upłynął okres, na jaki 
członek zarządu był powołany do pełnienia funkcji w spółce. Jak podkre-
ślono w uzasadnieniu wyroku, „trwanie mandatu po zakończeniu kaden-
cji oznaczało jednak wyłącznie obowiązek złożenia sprawozdania z dzia-
łalności za okres urzędowania w ostatnim roku, natomiast nie wiązało 

49 Krytyczne glosy do uchwały SN z dnia 19 czerwca 1997 r., sygn. akt III CZP 28/97: 
A. Jakubecki, J. Palinka, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 5, s. 31; K. Kruczalak, 
„Rejent” 1998, nr 3, s. 171; A. Gburzyńska, „Przegląd Prawa Handowego” 1998, nr 9, s. 44.

50 Sygn. akt I CSK 246/06, OSNC 2007, nr 7-8, poz. 124, s. 163.
51 Sygn. akt III CZP 28/97.
52 Sygn. akt I CKN 1279/02, Legalis.
53 Sygn. akt I CSK 246/06, Legalis.
54 Sygn. akt I UK 47/10, Legalis.
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się z dalszym wykonywaniem funkcji członka zarządu, co uzasadniało 
potraktowanie go jako członka zarządu nieurzędującego”.

Potwierdzenie prezentowanego stanowiska znajduje swoje odzwier-
ciedlenie także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2009 r.55 
Odnosi się on do zasad funkcjonowania organu stowarzyszenia, jednakże 
zbliżona jest materia ściśle związana z mandatem członka zarządu spółki 
prawa handlowego. W wyroku stwierdza się, że w przypadku, gdy za-
rząd stowarzyszenia powołano niezgodnie z przepisami, faktyczne peł-
nienie funkcji członka zarządu przez osobę ujawnioną w takim charakte-
rze w Krajowym Rejestrze Sądowym nie decyduje o odpowiedzialności tej 
osoby za składki nieuiszczone przez stowarzyszenie na podstawie art. 116 a  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa56 w związku 
z art. 31 i 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych57. Należy w konsekwencji uznać, że nie ma znaczenia dla wy-
wołania skutków prawnych członkostwo w zarządzie, ale członkostwo 
powiązane z mandatem, rozumianym jako upoważnienie do pełnienia 
obowiązków i wykonywania praw członka zarządu58. Jedynie wówczas 
w pełni realizowana jest norma kompetencyjna wynikająca z art. 368 § 1 
k.s.h.

Podsumowania i usystematyzowania tej materii dokonuje m.in. 
A. Opalski, który stwierdza, że mandat stanowi umocowanie do pełnienia 
funkcji59. Z tego umocowania wynika obowiązek zarządcy i kompatybilna 
kompetencja do prowadzenia spraw spółki60. Kadencja członka zarządu 
stanowi podstawę do ustalenia długości okresu, w którym członkom za-
rządu przysługuje mandat. W myśl art. 369 § 1 k.s.h. okres sprawowania 
funkcji przez członka zarządu nie może być dłuższy niż pięć lat (kadencja). 
Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne 
na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie 
wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu. 
Przepis ten określa prawne zasady funkcjonowania zarządu w oparciu 
o wyznaczenie granic możliwej modyfikacji. Zostaje podany zakres przez 
użycie zwrotów „nie może być dłuższy” czy „nie wcześniej niż za rok”. 

55 Sygn. akt I UK 123/08, OSNAPiUS 2010, nr 13-14, poz. 171, s. 586.
56 Tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
57 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.
58 I UK 47/10, Legalis.
59 A. Opalski, Kontrowersje wokół kadencji i mandatu w spółkach kapitałowych, „Monitor 

Prawniczy” 2011, nr 17, s. 910.
60 Zob. S. Sołtysiński, System prawa prywatnego. Prawo spółek kapitałowych, t. 17B, War-

szawa 2010, s. 486; A. Kidyba, Prawo spółek, Warszawa 2013, s. 1441.



Dyskurs prawniczy ze szczególnym uwzględnieniem argumentu a cohaerentia 193

Wydaje się, że sformułowany w ten sposób przepis nie budzi wątpliwości 
w kwestii jego stosowania. Jednakże praktyka pokazuje, że jest to błędnie 
postawiona teza, gdyż ustawowa definicja terminu „kadencja” wprowa-
dza w błąd61. 

A. Opalski zauważa, że niebudzące wątpliwości i aprobowane przez 
większość autorów jest stanowisko, zgodnie z którym członek zarządu 
może sprawować funkcję dłużej niż trwa kadencja. W zasadzie sytuacja 
ta jest typowa dla funkcjonowania spółek w obecnej przestrzeni gospo-
darczej. Wiąże się to głównie z zaufaniem do członków zarządu, którzy 
pełniąc swoje funkcje poznają spółkę i jej uwarunkowania. Jeżeli wspólni-
cy są zadowoleni z podejmowanych przez nich działań, wówczas zależy 
im, aby zachować niezmienność członków zarządu, a tym samym zapew-
nić dalszy, prawidłowy rozwój spółki. Podkreśla także, że teoretycznym 
założeniem jest równość okresu sprawowania funkcji członka zarządu 
z długością kadencji. W celu urzeczywistnienia tego założenia należało-
by doprowadzić do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak-
cjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 
rok obrotowy pełnienia funkcji na termin odpowiadający dacie powołania 
członka zarządu. W praktyce taka precyzja mogłaby być kłopotliwa do 
osiągnięcia, gdyż czas pełnienia funkcji członka zarządu trwa od chwili 
powołania do chwili wygaśnięcia mandatu, który może odbiegać od okre-
su kadencji. W myśl art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa 
najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 
członka zarządu. Częstym zjawiskiem jest modyfikowanie tego okresu, 
ze względu na sformułowanie „najpóźniej”. W konsekwencji A. Opalski 
podnosi, że właściwą definicją okresu sprawowania funkcji jest właśnie 
art. 369 § 4 k.s.h., nie zaś, jak powszechnie przyjęto, art. 369 § 1 k.s.h. Wy-
nika to z faktu, że mandat stanowi umocowanie do sprawowania funkcji, 
natomiast okres, w którym mandat przysługuje, to czas pełnienia funkcji. 
Ustawodawca nieprecyzyjnie nazwał ten okres „kadencją”62.

Upływ kadencji członka zarządu, uznany za okres sprawowania przez 
niego funkcji, powoduje paradoks prawny w chwili, gdy kadencja jest 
krótsza niż czas, na który udzielono mandatu do pełnienia funkcji członka 
zarządu. Jeżeli członkowi zarządu w dalszym ciągu przysługuje mandat, 
czyli jest umocowany do pełnienia swojej funkcji, nie można stwierdzić, że 

61 Tak np.: A. Opalski, Kontrowersje…, s. 910; K. Rudnicki, Ustanie funkcji i wygaśnięcie 
mandatu członka zarządu spółki kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 9, s. 5.

62 A. Opalski, Kontrowersje…, s. 910.



194  Renata Tanajewska

okres sprawowania jego funkcji upłynął w chwili upływu okresu kadencji. 
Okres sprawowania funkcji nie może upłynąć, jeżeli osoba uprawniona do 
sprawowania funkcji w dalszym ciągu jest do tego umocowana i co więcej, 
zobowiązana na podstawie mandatu. Wydaje się właściwym stanowisko, 
zgodnie z którym okres sprawowania funkcji jest zawsze równy okreso-
wi, w którym członek zarządu posiada mandat. Zatem okres sprawowa-
nia funkcji upływa wraz z wygaśnięciem mandatu członka zarządu, nie 
zaś z upływem kadencji. Stąd uznaje się, że definicja terminu „kadencja” 
z art. 369 § 1 k.s.h. powoduje zatarcie różnicy pomiędzy pojęciami „ka-
dencja” i „mandat”63. 

Prezentowany dyskurs opiera się m.in. na trzech głównych argumen-
tach, tj.: argument a cohaerentia, argument a completudine oraz argument 
systematyczny. 

Argument a cohaerentia wskazuje, aby dyskurs prawniczy przeprowa-
dzony został w możliwie wysokim stopniu w sposób niezaprzeczalny. Po-
zwala tym samym na sformułowanie żądania usunięcia każdej tezy, któ-
rej treść stoi w sprzeczności z dotychczas przyjętymi i zaakceptowanymi 
przez uczestników64. 

W przedstawionej kontrowersyjnej uchwale Sąd Najwyższy podważył 
obowiązującą praktykę, a także zgromadzoną i utrwaloną przez przedsta-
wicieli doktryny wiedzę. Zgodnie z definicją J. Stelmacha, uchwała mo-
głaby obalić stanowisko doktryny i praktyki, jeżeli argumentacja prezen-
towana w uzasadnieniu uchwały miałaby cechy słuszności i racjonalności. 
Jednakże, w oparciu o zgromadzony materiał, uwidacznia się błędnie 
zbudowana argumentacja uzasadnienia uchwały. Z tego powodu utrwa-
lone poglądy przedstawicieli doktryny oraz praktyki za pomocą przepro-
wadzonej argumentacji wyparły tezę, stojącą w sprzeczności z dotychcza-
sowym dorobkiem.

Argument a completudine wskazuje, że dyskurs prawniczy powinien 
być w jak najwyższym stopniu zupełny. Tym samym za pomocą tego 
argumentu możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia każdej tezy, 
która stwarza zagrożenie dla spójności całego dyskursu prawniczego. 
Argument ten jest jednak rzadko stosowany ze względu na kwestię 
zupełności, która przysparza kolejnych wątpliwości. Trudno jest mówić 
o zupełności w odniesieniu do obowiązującego prawa65.

63 A. Opalski, Kadencja i mandat członka zarządu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, 
nr 10, s. 38.

64 J. Stelmach, Kodeks…, s. 81-82.
65 Tamże, s. 82.
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W omawianym stanie faktycznym uchwała Sądu Najwyższego, gdy-
by nie została zanegowana, mogłaby spowodować nieodwracalne zmiany 
w interpretacji prawa, a w dalszej kolejności błędne przeprowadzanie pro-
cedur związanych z odbywaniem walnego zgromadzenia wspólników. 
Kwestia ta jest na tyle doniosła, że wymagane jest dla niej wypracowanie 
jednolitego stanowiska, zwłaszcza w praktyce sądowej. Tym samym, jako 
teza zagrażająca prawidłowemu funkcjonowaniu spółek (zarówno z o.o., 
jak i S.A.), została odrzucona.

Argument systematyczny jest w zasadzie uznawany za uzupełnienie 
dwóch poprzednio omówionych argumentów. Zakłada, że dyskurs praw-
niczy powinien stanowić uporządkowaną, koherentną i konsystentną ca-
łość. Oznacza to, że powinien być systemem. Za pomocą tego argumentu 
uczestnicy mają prawo usunąć z dyskursu każdą tezę, której ze wzglę-
du na jej treść bądź znaczenie nie można w dyskursie przyjąć. Usunięcie 
w przypadku tego argumentu najczęściej wiąże się z zaistnieniem dwóch 
poprzednio omówionych argumentów66. W związku z tym argumenty zo-
stały omówione łącznie.

W tym przypadku do całości systemu teza zawarta w kontrowersyjnej 
uchwale Sądu Najwyższego nie mogła znaleźć miejsca, gdyż zasadniczo 
odstępuje od przyjętej interpretacji przepisów k.s.h. oraz przyjętych przez 
doktrynę założeń.

Podsumowując, odnosząc się do poglądu Gorgiasza przytoczonego na 
wstępie, w oparciu o dokonaną powierzchowną analizę rozległego ma-
teriału z zakresu teorii argumentacji, należy uznać, że jego pogląd w od-
niesieniu do zasad funkcjonowania dyskursu praktycznego, a w szczegól-
ności prawniczego, utracił aktualność. Czy prezentowana uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 19 czerwca 1997 r. miała szansę stać się konsensusem 
dyskursu? Niezaprzeczalnym błędem w prowadzonej argumentacji było 
oderwanie przedmiotu sprawy od obowiązującego prawa, a także utrwa-
lonego w środowisku poglądu. Spowodowało to naruszenie spójności sy-
stemu, a w konsekwencji obalenie tezy. 

Słowa kluczowe: dyskurs, dyskurs praktyczny, dyskurs prawniczy, argu-
mentacja

66 Tamże, s. 82-83.
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THE LEGAL DISCOURSE WITH PARTICULAR EMPHASIS  
ON ARGUMENT A COHAERENTIA AND A COMPLETUDINE  

AND SYSTEMATIC ARGUMENT

S u m m a r y

The judiciary performs a special role in legal discourse, as one of the meth-
ods of argumentation. J. Stelmach notes that lawyers often are not aware of 
the methods used by each other’s arguments. As a result of the lack of knowl-
edge they act intuitively, sometimes committing errors that cause the follow-
ing differences in interpretation and understanding of the law. This article is 
an attempt to recreate based on the parsed literature forming steps of legal 
discourse. Furthermore, this analysis will be used in presenting the dispute 
in the case law, which was created in connection with the resolution of the 
Supreme Court of 19 June 1997, file no. III CZP 28/97.

Key words: discourse, practical discourse, legal discourse, argumentation

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА АРГУМЕНТАЦИИ 
COHAERENTIA И COMPLETUDINE И СИСТЕМАТИЧЕСКОГО АРГУМЕНТА

Р е з ю м е

В судебной системе особую роль играет правовой дискурс, в качестве 
одного из методов аргументации. Я. Стельмах отмечает, что часто 
юристы не осознают лично использованых методов аргументации. 
В результате из-за отсутствия знаний действуют интуитивно, иногда 
совершая ошибки, вызывающие в результате различия в толковании 
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и понимании закона. Эта статья является попыткой воспроизвести на 
основе литературного анализа этапы формирования правового диспута. 
Кроме того, этот анализ будет использован в представлении спора в 
прецедентном праве, которое было создано в связи с постановлением 
Верховного Суда от 19 июня 1997 г. (код. III CZP 28/97). 

Ключевые слова: диспут, диспут практический, правовой диспут, 
аргументация



Materiały źródłowe  
do studiów nad prawem





UMOWA  
między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Rumunii  

o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, 
sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r.1

Rząd Federacji Rosyjskiej i Rząd Rumunii,
kierując się zasadami i celami Aktu Końcowego Konferencji Bezpie-

czeństwa i Współpracy w Europie, dokumentami końcowymi Spotkania 
Madryckiego i Wiedeńskiego, postanowieniami Paryskiej Karty Nowej 
Europy i dokumentu Sympozjum Krakowskiego na temat dziedzictwa 
kulturalnego, pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki, istniejące 
między obu Państwami, biorąc pod uwagę przemiany społeczno-politycz-
ne, gospodarcze i socjalne w obydwu Państwach, w celu wspierania wza-
jemnie korzystnej współpracy i wymiany między instytucjami kultural-
nymi, naukowymi i oświatowymi oraz nadania szczególnego znaczenia 
bezpośrednim kontaktom międzyludzkim, uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

Strony będą wspierać wzajemną współpracę w dziedzinie kultury, na-
uki i oświaty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2

Strony będą popierać rozwój dwustronnej współpracy kulturalnej 
i wymiany na wzajemnie korzystnych zasadach. Każda ze Stron będzie po-
dejmować wysiłki mające na celu popularyzację osiągnięć artystycznych 

1  Coглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Румынии о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, cовершено 
в г. Москве 27 сентября 1993 года. Tekst w języku rosyjskim został opublikowany w: 
Бюллетень международных договоров 1995, № 12. Umowa weszła w życie w dniu  
30 stycznia 1995 r.
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i kulturalnych drugiej Strony, zapewniając swobodny dostęp do nich swo-
im obywatelom, wspierając kontakty państwowe, społeczne i prywatne.

ARTYKUŁ 3

Strony będą z odpowiednim wyprzedzeniem informować się o mię-
dzynarodowych konferencjach, konkursach, festiwalach i innych impre-
zach w dziedzinie kultury i sztuki, które odbywają się w ich Państwach.

ARTYKUŁ 4

Strony będą popierać nawiązywanie bezpośrednich kontaktów w dzie-
dzinie kultury, udzielać pomocy w realizacji występów gościnnych pro-
fesjonalnych, teatralnych, muzycznych i innych zespołów artystycznych 
i solistów, zarówno na komercyjnych, jak i niekomercyjnych warunkach, 
na zasadzie wzajemności.

ARTYKUŁ 5

Strony będą sprzyjać współpracy między państwowymi muzeami, 
bibliotekami, archiwami, udzielając gwarancji rządowych, łącznie z od-
powiedzialnością finansową, przy realizacji przedsięwzięć związanych 
z przemieszczaniem dóbr kultury.

ARTYKUŁ 6

Strony będą sprzyjać rozwojowi bezpośrednich kontaktów i współ-
pracy między związkami twórczymi, organizacjami, fundacjami i insty-
tucjami kulturalnymi obu krajów na podstawie zawartych między nimi 
programów, protokołów i innych roboczych dokumentów.

ARTYKUŁ 7

Strony będą sprzyjać wzajemnej wymianie doświadczeń w dziedzinie 
kultury, sztuki i literatury przez organizowanie konferencji, sympozjów 
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i innych spotkań naukowych oraz przez wymianę specjalistów i realizację 
wspólnych działań naukowo-badawczych. 

ARTYKUŁ 8

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kinematografii i przy-
czyniać się do popularyzacji sztuki filmowej swoich krajów przez wy-
mianę filmów na zasadach handlowych i niehandlowych. Będą popierać 
spotkania między twórcami filmowymi i przedstawicielami kinematogra-
fii obu krajów, a także organizację imprez filmowych, w szczególności ty-
godni filmów drugiej Strony.

ARTYKUŁ 9

Strony przeprowadzą rozmowy na temat otwarcia na zasadzie wza-
jemności ośrodków informacyjno-kulturalnych. Działalność tych ośrod-
ków będzie regulowana odrębną umową międzyrządową.

ARTYKUŁ 10

Strony będą podejmować wysiłki na rzecz zachowania zabytków 
kulturalno-historycznych i innych obiektów kultury materialnej i ducho-
wej jednej Strony na terytorium drugiej Strony. Przedmiotem szczególnej 
uwagi będzie zachowanie pomników i miejsc pamięci, związanych z hi-
storią obu narodów, i zapewnienie do nich swobodnego dostępu.

Zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym i zobowiązania-
mi międzynarodowymi będą podejmować działania w celu zapobieżenia 
bezprawnemu wwozowi i wywozowi dóbr kultury każdej ze Stron, za-
pewniać współdziałanie kompetentnych organów Stron w celu wymiany 
informacji i podejmowania działań związanych z przywróceniem słusz-
nych praw do własności dóbr kultury oraz ich zwrotu.

ARTYKUŁ 11

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie środków masowego 
przekazu, w szczególności przez zawieranie bezpośrednich porozumień 
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między odpowiednimi instytucjami i organizacjami zawodowymi, wspól-
ne wydawnictwa i audiowizualne produkcje, wymianę specjalistów, or-
ganizację wystaw i targów.

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między rosyjskimi 
i rumuńskimi państwowymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi, jej for-
my i warunki będą określone w bezpośrednich porozumieniach między 
nimi.

ARTYKUŁ 12

Strony będą sprzyjać dalszej współpracy między instytucjami archi-
walnymi w takich podstawowych obszarach, jak wymiana informacji, 
specjalistów, kopii dokumentów archiwalnych, pomoc badaczom w ich 
pracy w archiwach, wydawanie wspólnych zbiorów dokumentów.

Współpraca ta będzie odbywać się na zasadzie wzajemności, zgodnie 
z ustawodawstwem wewnętrznym i odrębnym porozumieniem między 
Stronami.

ARTYKUŁ 13

W zakresie kultury Strony będą rozwijały współpracę między swoimi 
przedstawicielami w ramach UNESCO i innych międzynarodowych or-
ganizacji.

ARTYKUŁ 14

Strony będą popierać współpracę i wymianę doświadczeń w zakresie 
edukacji  poprzez:

a) wymianę ekspertów, naukowców, nauczycieli, studentów i ucz-
niów,

b) rozwój bezpośrednich kontaktów pomiędzy szkołami wyższymi, 
średnimi i zawodowymi, instytucjami i organizacjami naukowymi, 
kultury i sztuki,

c) zapewnienie, w miarę możliwości, miejsc i stypendiów na uczel-
niach wyższych, studiach podyplomowych i doktoranckich,

d) promowanie współpracy w dziedzinie szkolenia zawodowego 
i podwyższania kwalifikacji kadr,
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e) rozwój współpracy w zakresie kształcenia pozaszkolnego,
f) wymianę dokumentów i materiałów, jak również utworzenie 

wspólnych komisji dla wypracowania podręczników szkolnych 
i programów akademickich z historii, geografii i rozwoju społecz-
no-gospodarczego.

ARTYKUŁ 15

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie nauki na podstawie 
przyjętych porozumień między właściwymi organizacjami i agencjami.

ARTYKUŁ 16

Strony będą współdziałać w dziedzinie ochrony praw dzieci i nielet-
nich zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka z 1989 r.

ARTYKUŁ 17

Strony będą współdziałać na rzecz wzajemnego uznawania dokumen-
tów o wykształceniu, dyplomów, stopni i tytułów naukowych i w tym 
celu zostaną przeprowadzone rozmowy o zawarciu nowego porozumie-
nia w tym zakresie.

ARTYKUŁ 18

Strony, uznając, że rozszerzenie znajomości języka innego państwa 
jest ważnym czynnikiem współpracy, będą popierać naukę i upowszech-
nianie języka rosyjskiego w Rumunii i języka rumuńskiego w Rosji. 

Będą one stwarzać dogodne warunki dla zachowania języka ojczyste-
go, kultury i tradycji narodowych stale zamieszkałych na ich terytoriach 
obywateli, odpowiednio, rosyjskiego i rumuńskiego pochodzenia. 

ARTYKUŁ 19

Strony będą popierać rozwój wzajemnie korzystnej współpracy mię-
dzy Rosyjską Akademią Nauk i Rumuńską Akademią Nauk.
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ARTYKUŁ 20

Strony będą realizować współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia 
i nauk medycznych między właściwymi organizacjami i instytucjami na 
podstawie bezpośrednich porozumień.

ARTYKUŁ 21

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie ochrony praw autor-
skich i pokrewnych. Tryb i warunki takiej współpracy będzie określać od-
rębne porozumienie.

ARTYKUŁ 22

Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu oraz przyczyniać się do bezpośrednich kontaktów między spor-
towcami, trenerami, działaczami i drużynami sportowymi obu krajów.

ARTYKUŁ 23

Strony będą rozwijać współpracę między młodzieżowymi organiza-
cjami i stowarzyszeniami, a także popierać bezpośrednie kontakty między 
młodzieżą obu krajów. 

ARTYKUŁ 24

Strony będą popierać rozwój wymiany turystycznej w celu zapozna-
nia się z kulturą obu krajów.

ARTYKUŁ 25

W celu realizacji niniejszej Umowy Strony będą regularnie podpisy-
wać Programy współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, w któ-
rych będą określać konkretne działania, a także warunki finansowe ich 
realizacji.
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W tym celu zostanie utworzona Wspólna Rosyjsko-Rumuńska Komi-
sja Robocza, która będzie zbierać się na przemian w Moskwie i Bukaresz-
cie.

ARTYKUŁ 26

Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu ostatniego pisemnego za-
wiadomienia potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów we-
wnętrznych, niezbędnych dla jej wejścia w życie.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat i ulega automa-
tycznie przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron 
nie powiadomi pisemnie drugiej Strony, co najmniej na sześć miesięcy 
przed upływem pięcioletniego okresu, o swoim zamiarze jej wypowie-
dzenia.

Sporządzono w Moskwie dnia 27 września 1993 roku w dwóch eg-
zemplarzach w językach rosyjskim i rumuńskim, przy czym obydwa teks-
ty mają jednakową moc.
 

tłum. Wojciech Szczepan Staszewski*2

∗ Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.





UMOWA  
między Rządem Federacji Rosyjskiej  

i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy  
w dziedzinie turystyki,  

sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r.1

Rząd Federacji Rosyjskiej i Rząd Republiki Węgierskiej, 
zwane dalej Umawiającymi się Stronami, pragnąc przyczyniać się do 

rozszerzenia przyjacielskich kontaktów między narodami Federacji Rosyj-
skiej i Republiki Węgierskiej, zapoznania się z życiem, historią i spuścizną 
kulturalną obu państw, mając świadomość, że turystyka stanowi ważny 
instrument umacniania wzajemnego zrozumienia, wyrażania dobrej woli 
i rozszerzania kontaktów między narodami, uzgodniły, co następuje:

ARTYKUŁ 1

Umawiające się Strony będą umacniać i rozwijać współpracę w dzie-
dzinie turystyki na zasadach równości, wzajemnych korzyści oraz zgod-
nie z prawem Umawiających się Stron i międzynarodowymi umowami, 
którymi są one związane.

ARTYKUŁ 2

Umawiające się Strony będą popierać działalność swoich organów 
państwowych zarządzających turystyką w zakresie tworzenia i rozwoju 
współpracy między rosyjskimi i węgierskimi organizacjami turystyczny-
mi, zaangażowanych inwestycyjnie w branżę turystyczną, a także wspól-
ne przedsięwzięcia w celu obsługi turystów.

1  Coглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Венгерской Республики о сотрудничестве в области туризма, cовершено в Москве 
20 декабря 2002 г. Tekst w języku rosyjskim został opublikowany w: Бюллетень 
международных договоров 2003, №8, стр. 49. Umowa weszła w życie w dniu 23 kwietnia 
2003 r.
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ARTYKUŁ 3

Umawiające się Strony będą dążyć do uproszczenia granicznych, cel-
nych i innych formalności związanych z wymianą turystyczną między 
obydwoma państwami.

ARTYKUŁ 4

Umawiające się Strony będą wspierać zarówno turystykę w formie 
zorganizowanej, jak i indywidualnej, a także wymianę grup wyspecjalizo-
wanych, łącznie z przybywającymi w celu wzięcia udziału w imprezach 
sportowych, muzycznych, teatralnych i festiwalach folklorystycznych, jak 
również w wystawach, sympozjach i kongresach dotyczących turystyki.

ARTYKUŁ 5

Umawiające się Strony będą zachęcać i popierać realizowaną przez or-
gany państwowe zarządzające turystyką wymianę informacji statystycz-
nych, przewodników, materiałów reklamowych i innych w zakresie tury-
styki, w tym informacji:

o aktach normatywnych regulujących działalność turystyczną w obu 
państwach, a także związanych z ochroną i zachowaniem zasobów natu-
ralnych oraz obiektów kulturalnych, będących atrakcjami turystycznymi,

o możliwościach obu krajów w dziedzinie turystyki,
o hotelach i innych miejscach zakwaterowania turystów.

ARTYKUŁ 6

Umawiające się Strony będą wspierać organy państwowe zarządza-
jące turystyką w okazywaniu wzajemnej pomocy w szkoleniu profesjo-
nalnych kadr w zakresie turystyki, wymianie pracowników naukowych, 
specjalistów i dziennikarzy, specjalizujących się w tematyce turystycznej 
i podróżowania.

ARTYKUŁ 7

Organy państwowe zarządzające turystyką Umawiających się Stron 
będą koordynowały współpracę w ramach Światowej Organizacji Tury-
styki i innych międzynarodowych organizacji turystycznych.
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ARTYKUŁ 8

Umawiające się Strony będą wspierać organy państwowe zarządzają-
ce turystyką w otwarciu oficjalnych przedstawicielstw do spraw turystyki 
na terytorium Umawiających się Stron.

Zagadnienia związane z otwarciem i działalnością wspomnianych 
przedstawicielstw będą koordynowane przez organy państwowe zarzą-
dzające turystyką Umawiających się Stron oraz podlegać prawu państwa, 
na którego terytorium się znajdują.

ARTYKUŁ 9

Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniego pisem-
nego zawiadomienia o spełnieniu przez Umawiające się Strony wszystkich 
wewnętrznych wymogów, niezbędnych dla jej wejścia w życie.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres pięciu lat i automatycznie 
ulega przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna z Umawia-
jących się Stron nie powiadomi pisemnie drugiej Strony, nie później niż 
na sześć miesięcy przed upływem kolejnego okresu, o swoim zamiarze jej 
wypowiedzenia.

Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie wpływać na realizację 
uzgodnionych podczas jej obowiązywania programów i projektów, chyba 
że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Sporządzono w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r. w dwóch egzempla-
rzach w językach rosyjskim i węgierskim, przy czym obydwa teksty mają 
jednakową moc.

tłum. Wojciech Szczepan Staszewski*2

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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Agata Barczewska-Dziobek, Katarzyna Kłosowska-Lasek (red.)
Administracja niewładcza
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 216

W literaturze powszechniejsze stają się głosy, że w działalności ad-
ministracji publicznej coraz więcej miejsca zajmują działania niewład-
cze1. Recenzowana monografia pt. Administracja niewładcza zredagowana 
przez Agatę Barczewską-Dziobek i Katarzynę Kłosowską-Lasek wpisuje 
się w ten trend. Poszczególne jej rozdziały prezentują nierówny poziom; 
na ujęcie w niej pewnych wątków recenzent spojrzał krytycznie, a swym 
wątpliwościom dał wyraz w przedkładanej recenzji.

Monografia zawiera siedemnaście rozdziałów pogrupowanych w pięć 
części, łącznie z częścią wprowadzającą, zawierającą jeden tekst. W spi-
sie treści nie wskazano danych autorów, ale redaktorki uczyniły to w sło-
wie wstępnym, prezentując także zamysł monografii i zamieszczając po-
dziękowania. Zabrakło recenzentowi zakończenia, w którym zebrano by 
najważniejsze wnioski z rozdziałów oraz podania stanu prawnego, jaki 
został w pracy uwzględniony. Na podstawie stopki redakcyjnej i dat do-
stępu do stron internetowych można się domyślać, że autorzy zakończyli 
prace nad tekstami wiosną 2013 r. Obowiązkiem redaktorów i wydawcy 
jest jednak podanie konkretnej daty, co w przypadku tej pracy było do-
tkliwym zaniedbaniem, gdyż utrudnia ocenę, czy autorzy wykorzystali 
aktualną literaturę przedmiotu.

W części wprowadzającej znalazł się tekst Iwony Niżnik-Dobosz,  
pt. Istota i znaczenie stosunków niewładczych w polskim prawie administracyj-
nym. Autorka przedstawiła w nim pojęcie prawa administracyjnego i jego 
norm, stosunku administracyjnoprawnego, przechodząc do niewładczych 
form działania administracji publicznej. Rozróżniła zjawiska publicyzacji 
i prywatyzacji prawa administracyjnego. Konkludując, w ocenie piszące-

1 Zob. cztery tomy publikacji ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyj-
nego w Białymstoku, 23-26 września 2012 r., pod wspólnym tytułem: Kryzys prawa admi-
nistracyjnego?
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go te słowa rozdział ten bardzo dobrze spełnia funkcję wprowadzenia do 
monografii. Recenzentowi nasuwa się jednak kilka uwag praktycznych.

Od strony teoretycznej rzeczywiście jest tak, jak napisała autorka, 
że „pojęcie stosunków niewładczych administracyjnych zakłada ideę 
kształtowania treści tego stosunku przez obie jego strony” (s. 18). Wystę-
puje – co autorka zaznaczyła – pewna dwoistość owych stosunków, gdyż 
z jednej strony „nawiązywane są przez strony na zasadzie pełnej dobro-
wolności”, a z drugiej „organ administracyjny będzie miał w określonym 
stanie prawnym i faktycznym obowiązek wejścia w niewładczy stosunek 
administracyjnoprawny” (s. 21). Rzeczywiście tak jest, ale wskutek tego, 
że wśród tych form znajdują się bardzo różne instytucje prawne (np. po-
rozumienie pomiędzy gminą a wojewodą w sprawie powierzenia zadań 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, partnerstwo 
publiczno-prywatne celem wspólnego budowy szpitala powiatowego, 
ugoda pomiędzy gminą a wspólnotą mieszkaniową co do dzierżawy 
gruntu w związku z termomodernizacją budynku) nie można ich trak-
tować identycznie. Ostatni przypadek może być interesujący, gdyż w tej 
sytuacji nie istnieje swoiście rozumiana „swoboda umów” (o ile moż-
na tę cywilistyczną terminologię w tym miejscu zastosować), natomiast 
wspólnota ma wybór: albo ugodę w treści przedstawionej przez gminę 
zawrzeć, albo nie. Przy czym nie można wykluczyć, że w razie odmowy 
wspólnota będzie musiała z inwestycji zrezygnować. Dobrowolność sto-
sunku prawnego może być zatem fikcyjna, a niewładcza forma działania 
administracji publicznej przypominać będzie wzorzec umowny. Mimo 
wszystko niekwestionowaną zaletą stosunków niewładczych jest przy-
spieszenie działania administracji publicznej zwłaszcza w sytuacji, gdy 
drugiej stronie stosunku prawnego zależy na szybkim uzyskaniu stano-
wiska organu administracyjnego.

Na część pierwszą, zatytułowaną Konsensualne formy działania admi-
nistracji publicznej złożyło się pięć rozdziałów. Ich autorzy skupili się 
na czterech obszarach: bezpieczeństwie i porządku publicznym, pra-
wie lotniczym (utrzymywanie połączeń lotniczych z obszarów peryfe-
ryjnych państwa), prawie cywilnym (użytkowanie wieczyste) i prawie 
oświatowym (przekazanie prowadzenia szkoły podmiotowi niepub-
licznemu).

Małgorzata Polinceusz i Marta Pomykała pisały o formach współdzia-
łania w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przystęp-
nie zaprezentowały, na czym polega współdziałanie w systemie admini-
stracji publicznej, za to zabrakło szerszego omówienia jego przykładów. 
Autorki wskazały trzy przejawy dotyczące służby celnej, straży gminnych 
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i imprez masowych, a jak same napisały występuje w „wielu innych re-
gulacjach z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”  
(s. 29). Wprawdzie taka egzemplifikacja ze względu na podręcznikowy 
charakter monografii może być uznana za uzasadnioną, ale nie zaszkodzi-
łoby ją rozbudować.

W kolejnym rozdziale Jakub Sznajder rzeczowo opisał, skomentował 
i poddał ocenie przepisy regulujące umowę z zarządzającym lotniskiem 
w zakresie wykonywania przez niego obowiązku użyteczności publicznej, 
celem utrzymywania lotniska o niedużym ruchu lotniczym, lecz ważnym 
dla miasta lub regionu tak, by ruch lotniczy na nim był regularny i cią-
gły (s. 36). Autor uświadomił czytelnikowi, jak wiele niuansów wiąże się 
z omawianą instytucją prawną w odniesieniu na przykład do dokumentów 
strategicznych miasta lub regionu (co chyba należy rozumieć jako strategie 
rozwoju miast lub województw) czy też relacji między zarządzającym lotni-
skiem, jednostką samorządu terytorialnego a Prezesem Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. Ewidentnie za to zabrakło przypisów do cytowanych unijnych 
aktów prawnych. Autor, przywołując dyrektywę, rozporządzenie, decyzję 
itp. powinien był wskazać publikator urzędowy lub inne oficjalne źródło.

O procedurze ustanawiania prawa użytkowania wieczystego pisała 
w sposób klarowny Dorota Kamuda. Po jej tekście występują dwa rozdziały 
z zakresu prawa oświatowego. Pierwszy, autorstwa Iwony Lubimow-Bu-
rzyńskiej, ma charakter ogólny i nosi tytuł: Obszary administracji niewładczej 
w realizowaniu usług oświatowych przez gminy. O ile do warstwy merytorycz-
nej niżej podpisany uwag krytycznych nie wnosi, o tyle dostrzega wad-
liwość struktury tego tekstu. Rozdział jest niewielki, liczy siedem stron, 
z czego większość zajmują rozważania ogólne. Trójstronicowe wprowa-
dzenie dotyczy pojęcia działań niewładczych i powiela rozdział I. Niżnik-
-Dobosz. Ponadto, jeśli I. Lubimow-Burzyńska wskazała, że „usługi pub-
liczne są instytucją odmienną niż zadania publiczne” (s. 63), to powinna 
była podać konkretne przykłady, potwierdzające jej tezę, a co za tym idzie 
zacytowany pogląd Adama Błasia, do przytoczenia którego się ograniczy-
ła. Następnie jedną stronę poświęciła na opisanie pojęcia i zastosowania 
umowy w działaniach administracji publicznej, czyli nadal pozostawała 
w sferze rozważań teoretycznych. Kolejne dwie i pół strony poświęciła na 
streszczenie zadań oświatowych, jako przykładu administracji niewładczej 
(o ile oczywiście można uznać tytuł podrozdziału jako logicznie popraw-
ny, tzn. jeśli „zadania” są „administracją”, gdyż takie aprioryczne założenie 
autorka postawiła). Ograniczyła się jedynie do przedstawienia przepisów, 
nie sięgając ani do komentarzy, ani do orzecznictwa, a jedyna pozycja z lite-
ratury szczegółowej to książka autorstwa Mikołaja Herbsta, Jana Herczyń-
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skiego i Anthony’ego Levitasa z 2009 roku2. Swoje rozważania zamknęła 
wnioskiem, który nie wynika z treści rozdziału, że środki, jakie samorządy 
otrzymują na cele oświatowe z budżetu państwa „są zdecydowanie niewy-
starczające” (s. 67). Gdyby autorka pokusiła się o przykładową analizę sta-
tystycznie relewantnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub 
chociaż przywołała fachowe opracowania, to taka teza byłaby metodolo-
gicznie uprawniona, a tak – w świetle przeprowadzonej wyłącznie analizy 
samego tekstu normatywnego – pozostaje w sferze wiedzy potocznej.

Część pierwszą zamyka tekst Elżbiety Małeckiej o administracyjno-
prawnych aspektach procedury przekazania prowadzenia szkoły przez 
jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi. Autorka celnie 
wskazała na obowiązki gminy i podmiotu, któremu szkoła jest przeka-
zywana, np. względem powiadamiania rodziców i nauczycieli. Autorka 
jednak – w odczuciu recenzenta – powinna jaśniej napisać, kto pozostaje 
organem prowadzącym szkołę w razie jej przekazania i na czym polega 
przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny. Ponadto zabrakło w wyko-
rzystanej przez autorkę literaturze wydanej w 2013 r. nowszej książki Da-
nuty Kurzyny-Chmiel pt. Oświata jako zadanie publiczne3.

W drugiej części monografii pojawiły się trzy rozdziały o relacjach ad-
ministracji publicznej z podmiotami niepublicznymi w sferze stanowie-
nia przepisów i planów działania (tekst Agaty Barczewskiej-Dziobek), 
podmiotach prywatnych w procesie prywatyzacji zadań publicznych 
jako przejawu niewładczej działalności administracji (Patrycji Jakubow-
skiej) oraz mediacji a ugody administracyjnej (Anety M. Arkuszewskiej). 
W ocenie piszącego te słowa tytuł pierwszego rozdziału tej części jest nie-
adekwatny do treści. Autorka nie wskazała w wyraźny sposób, dlaczego 
odróżniła stanowienie przepisów od stanowienia planów działania. Poza 
tym tytuł może nieco wprowadzać w błąd czytelnika, gdyż recenzent był 
przekonany, że autorka skupi się na udziale obywateli np. w kształtowa-
niu planów pracy, planów działalności urzędów miast i gmin, a może 
wręcz planów zagospodarowania przestrzennego czy strategii rozwoju 
i innych dokumentów określonych mianem „planów”. 

Recenzent zastrzega jednak, że być może po prostu nie zrozumiał in-
tencji autorki. Zaprezentowała ona bowiem bardzo dobry ogląd idei par-
tycypacji od strony teoretyczno-normatywnej. Krok po kroku wyszcze-
gólniła techniki, „których wspólnym mianownikiem jest doprowadzenie 

2 M. Herbst, J. Herczyński, A. Levitas, Finansowanie oświaty w Polsce. Diagnoza, dylema-
ty, możliwości, Warszawa 2009, ss. 285.

3 D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013, ss. 357.
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do jak najszerszego rozpropagowania informacji o planowanych działa-
niach i zebranie optymalnej liczby i jakości opinii” (s. 80) od obywate-
li. W świetle treści tego rozdziału partycypację w stanowieniu planów 
działania administracji rozumieć trzeba chyba bardzo szeroko, jako każdy 
udział obywateli w wykonywaniu funkcji planistyczno-prognostycznej 
przez administrację publiczną. Autorka szczególniejszą uwagę poświęciła 
wysłuchaniu publicznemu, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, resortowym i mię-
dzyresortowym gremiom opiniodawczym. Wątek dotyczący podmiotów 
tworzących segment niepubliczny dla niżej podpisanego był zbyt pobież-
ny i ogólnikowy (być może wręcz zbędny), zwłaszcza że zabrakło odwo-
łania do książki Anny Gronkiewicz, pt. Organizacja społeczna w ogólnym 
postępowaniu administracyjnym4. Na przyszłość warto sięgnąć do stojącego 
na wysokim poziomie podręcznika Kazimierza Bandarzewskiego o samo-
rządzie gospodarczym i nie pomijać w katalogu instytucji tegoż samo-
rządu Polskiej Izby Ubezpieczeń5. W 2013 r. ukazała się ponadto praca 
Kazimierza Ostaszewskiego poświęcona właśnie partycypacji6.

Drobne niedociągnięcia stylistyczne widoczne są również w rozdzia-
le Patrycji Jakubowskiej. Tytuł Podmioty prywatne w procesie prywatyzacji 
zadań publicznych jako przejaw niewładczej działalności administracji mógłby 
zostać doprecyzowany, gdyż nie tyle „podmioty” są „przejawem”, co na 
przykład angażowanie ich do wykonywania zadań z zakresu administra-
cji publicznej. Poza tym autorka nadużywa sformułowania „jak podkre-
śla”, a warto w języku polskim poszukać synonimów. Warto, aby autorka 
rozwinęła swoje badania nad udziałem podmiotów prywatnych w admi-
nistrowaniu sprawami publicznymi, ale to jest nadal szczebel pośredni 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i chyba rewolucyjna (którą re-
cenzent poleca w ramach literatury uzupełniającej) koncepcja Krzysztofa 
Księskiego zastąpienia organów władzy publicznej instytucjami społecz-
nymi mogłaby być – cytując autorkę – „dobrym rozwiązaniem dla współ-
czesnego państwa” (s. 93)7.

4 A. Gronkiewicz, Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, War-
szawa 2012, ss. 347.

5 K. Bandarzewski, Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne, Kraków 
2014, ss. 330.

6 K. Ostaszewski, Partycypacja społeczna w procesie podejmowania rozstrzygnięć w admini-
stracji publicznej, Lublin 2013, ss. 266.

7 K. Księski, Prawno-finansowe przeszkody w rozwoju polskich organizacji pozarządowych – 
zarys problematyki, „Rocznik Samorządowy” 2013, t. 2, s. 116-136.
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Aneta M. Arkuszewska pisząc o mediacji i ugodzie administracyjnej 
trafnie wskazała zaś na potrzebę rozróżnienia między procesami o cha-
rakterze niewładczym oraz niewładczych formach działania administracji 
(s. 103). Rzadziej w literaturze podnosi się, na co autorka zwróciła uwa-
gę, że organy administracji publicznej mają obowiązek ochrony reputacji 
wspólnoty, jaką reprezentują (s. 105-106). Opis związków pomiędzy me-
diacją a ugodą jej autorstwa jest wartościowy dla czytelnika. Zaciekawie-
nie recenzenta wzbudziło też zdanie autorki, że „prawo powinno nadążać 
za zmieniającymi się potrzebami i odpowiednio reagować na nowe zjawi-
ska, porządkując je i regulując” (s. 104). 

Trzecia część monografii posiada wysoką wartość egzemplifikacyjną, 
gdyż autorzy tekstów opisali niewładcze formy działania organów admi-
nistracji publicznej na konkretnych przykładach: inspekcji weterynaryj-
nej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Regulacji 
Energetyki. Dzięki temu ta część ma dużą wartość praktyczną dla czytel-
ników. W praktyce zawodowej niżej podpisany wielokrotnie zaś obser-
wuje, co ocenia wysoce krytycznie, instrumenty soft law w działaniach Ge-
neralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Recenzent podchodzi do tego zjawiska z dużą 
rezerwą, gdyż traktuje to jako wygodną ucieczkę osób na stanowiskach 
kierowniczych, a przede wszystkim sekretarzy stanu i kierowników de-
partamentów, przed wydaniem decyzji administracyjnej, która pozwoli-
łaby adresatowi pism lub okólników (gdyż nie wiadomo, jak traktować ta-
kie dokumenty władzy publicznej) na obronę przed samowolą biurokracji 
w postępowaniu sądowym. Nadawcy owych pism bardzo często nie po-
dają bowiem podstawy prawnej swego działania (gdyż ona nie istnieje), 
co przecież jest złamaniem konstytucyjnej zasady legalizmu. Recenzent 
chętnie zapoznałby się – gdyby redaktorki przygotowały kolejne wydanie 
– także z naukowym opisem działań niewładczych GIODO.

Główne ostrze krytyki piszący te słowa kieruje w związku z treścią roz-
działu o nowym publicznym zarządzaniu autorstwa Katarzyny Kułak-Krzy-
siak, zawartym w części czwartej książki. Najważniejsze jest to, że tekst ten 
bazuje na całkowicie nieaktualnym stanie wiedzy naukowej w tym temacie. 
Trzeba powiedzieć wprost: koncepcja nowego publicznego zarządzania prze-
stała być adekwatną teorią badawczą już w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. 
Gdyby w rozdziale wykorzystano prace chociażby Wolfganga Drechslera8, 

8 W. Drechsler, The Rise and Demise of the New Public Management, „Post-Autistic Eco-
nomics Review” 2005, nr 33, http://www.paecon.net/PAEReview/issue33/Drechsler33.htm 
[dostęp: 1.10.2014 r.].
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Larsa Holtkampa9 i Dawida Sześciły10, to zamiast powielać nieaktualne tezy 
można by było skoncentrować się na przykład na neoweberyźmie, admini-
stracji sieciowej czy zarządzaniu wielopłaszczyznowym. O tym, „na ile kon-
cepcja New Public Management może zwiększyć efektywność funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego” (s. 156) już dawno znaleziono w nauce 
odpowiedź, analizując choćby jednostronność tej koncepcji, trudność prze-
kształcenia urzędnika w menedżera, ogromne ryzyko społeczne dla obywa-
teli, a z drugiej zalety modelu tilburskiego, odchodząc od koncepcji Neues 
Steuerungsmodell, pracując nad teoriami Kontraktmanagement i Kommunale 
Steuerungsmodell11.

Niedopuszczalne jest pod kątem jakości aparatu naukowego zastępo-
wanie w przypisach pełnych danych bibliograficznych linkami do stron 
internetowych, a tym bardziej, gdy chodzi o artykuł z czasopisma zdigi-
talizowanego w bibliotece cyfrowej. Chodzi o prace Hanny Krynickiej12, 
Jerzego Supernata13 i Michała Ochnio14. Pobieżny referat M. Ochnio trud-
no zresztą traktować jako pełnoprawne naukowe źródło, a ponadto nosi 
on nieco inny tytuł niż podała autorka. Dziwne, że autorka skorzystała 
z artykułu J. Supernata z 2003 r., a nie z nowszego, odnoszącego się do 
tytułowej tematyki, z roku 200815, w którym ten wrocławski badacz opi-
sał koncepcję good governance. Powiększa to braki w zakresie literatury, 
gdyż pozycje wykorzystane w rozdziale pochodzą z lat 1991-2002, nato-
miast monografia została napisana w roku 2013, a wydana w 2014. Błędy 
zostały pogłębione przez popularnonaukowy styl autorki. Przykładowe 

9 L. Holtkamp, Das Scheitern des Neuen Steuerungsmodells, „Der Moderne Staat” 2008, 
nr 2, s. 423-446. Zob. też komentarz Gerharda Bannera na stronach 447-455 w tym samym 
numerze.

10 Oprócz tekstów sprzed roku 2013 na przyszłość należy polecić monografię D. Sześ-
ciły, Rynek – Prywatyzacja – Interes Publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, War-
szawa 2014, ss. 179, a dodatkowo rozprawę Michała Szewczaka, Administrowanie rozwojem 
regionalnym w systemie prawa administracyjnego, Lublin 2013, ss. 424.

11 Zob. np. A. Bury, Problemy zarządzania finansami publicznymi, „Acta Universita-
tis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2010, vol. 243, s. 5-18; S. Dorobek, Public Supply Chain 
Management. Steuerung öffentlicher Wertschöpfungsketten nach privatwirtschaftlichem Vorbild, 
Wiesbaden 2013, ss. 313.

12 H. Krynicka, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Manage-
ment), „Studia Lubuskie” 2006, t. 2, s. 193-202.

13 J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, „Ad-
ministracja Publiczna” 2003, nr 2, s. 28-46.

14 M. Ochnio, Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy 
modelu. Jego zastosowanie w Polsce, „Instytut Zmian Working Paper” 2012, nr 1.

15 J. Supernat, Administracja publiczna, „governance” i nowe publiczne zarządzanie, „Ad-
ministracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2008, nr 1, s. 5-16.
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zdanie brzmi: „Jak pisze M. Ochnio, Dunleavy i Hood wskazują pięć na-
jistotniejszych ich zdaniem cech New Public Management”. Pomijając brak 
interpunkcji oddzielających frazę „ich zdaniem” od reszty zdania i brak 
naukowego charakteru cytowania znanych anglojęzycznych specjalistów 
za pośrednictwem słabej jakości opracowania, to Patrick Dunleavy i Chri-
stopher Hood nie „wskazują pięciu cech”, gdyż oni je „wskazali” w roku 
1994, czyli dwadzieścia lat temu i współcześnie ich tezy nie są już aktu-
alne16. Poza tym M. Ochnio nie sięgnął do ich tekstu bezpośrednio, a za-
cytował ich za pośrednictwem publikacji Jerzego Hausnera. Korzystanie 
z takiego zapożyczania cytatów jest wadliwym sposobem uprawiania pro-
cesu naukowego. Paradoksem jest to, że nawet przywoływany M. Ochnio 
podał w swoim opracowaniu cytowanego W. Drechslera, którego publi-
kacji w komentowanym rozdziale zabrakło. Owe błędy może byłyby zro-
zumiałe, gdyby autorka bazowała na czołowej książce apologetów NPM 
– Davida Osborne’a i Teda Gaeblera, ale tego nie uczyniła, ograniczając 
się do korzystania z publikacji wtórnych17. Biorąc zaś pod uwagę, jakie 
szkody może przynieść schematyczne stosowanie założeń NPM można – 
odwołując się do zacytowanego przez autorkę Michała Kuleszy – cieszyć 
się, że „koncepcje nowoczesnego zarządzania publicznego i efektywnej 
administracji nie zostały jeszcze w Polsce w pełni zrealizowane” (s. 159).

Zdecydowanie wyższej jakości jest – w ocenie recenzenta – rozdział Ka-
milli Kurczewskiej, pt. Funkcje administracji publicznej w społeczeństwie wie-
dzy. Autorka perfekcyjnie zdiagnozowała stan współczesnej administracji, 
a jej sposób rozkładu funkcji administracji w kontekście zarządzania infor-
macją jest doskonały. Recenzent popiera tezę autorki, że w erze cyfrowej 
podziały doktrynalne definiujące czynności niewładcze są niewystarczające 
(s. 164). Koncepcje K. Kurczewskiej zmierzające do jak najszerszego włącze-
nia obywateli w życie państwa zasługują na pełną aprobatę i upowszech-
nienie. Piszący te słowa postulowałby wykonanie następnego kroku: skoro 
obywatele mogą efektywnie być informowani o planach władz (listy mai-
lingowe), mogą o nich dyskutować (fora dyskusyjne i komentarze), urucha-
miać referenda i dysponować swoimi głosami, tworzyć – trawestując hasło 
Wikipedii – sumę administracyjnej wiedzy, to nie ma żadnych przeszkód, 
aby ci sami obywatele decydowali o przeznaczeniu środków publicznych 
na określone projekty rządowe i samorządowe, a co więcej samodzielnie 
pisali akty prawne. Gdyby powiązać to z alternatywnymi – lepszymi, me-

16 Zob. P. Dunleavy, Ch. Hood, From old public administration to new public management, 
„Public Money & Management” 1994, vol. 14, nr 3, s. 9-16.

17 D. Osborne, T. Gaebler, Rządzić inaczej: jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształ-
ca administrację publiczną, tłum. A. Jankowski, Poznań 1995, ss. 511.
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todami głosowań, patrząc np. na projekty Piotra Faliszewskiego, to wów-
czas można by było „myśleć o partycypacji obywatelskiej na skalę wcześniej 
nie do wyobrażenia” (s. 172). Piszący te słowa pozwoli sobie tylko na trzy 
drobne uwagi redakcyjne: nie do końca zrozumiałe jest łączenie w jednym 
przypisie książki Alvina Tofflera oraz raportu Alexandra Kinga i Bertranda 
Schneidera18; dane księgi jubileuszowej prof. Jerzego Malca powinny być 
pełniejsze19; a w miejsce linku do biblioteki cyfrowej do tekstu Agnieszki 
Dobek20 trzeba było wskazać informacje bibliograficzne zdigitalizowane-
go czasopisma. Konkludując: podejście autorki jest niezwykle nowatorskie 
z punktu widzenia nauki prawa i jej rozdział jest jednym z najbardziej war-
tościowych w recenzowanej monografii.

Omawianą książkę zamykają dwa teksty: Zakres samodzielności decyzyj-
nej jednostek samorządu terytorialnego przy podejmowaniu współpracy Katarzy-
ny Kłosowskiej-Lasek oraz Wojewódzkie centra usług wspólnych Magdaleny 
Kisały. Z treści pierwszego z wymienionych rozdziałów przebija przydat-
ny katalog form współpracy JST z różnymi podmiotami. Recenzent poza 
tym potwierdza przypuszczenie K. Kłosowskiej-Lasek, że prezydencki 
projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz 
rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (projekt  
nr 1699) z pewnością doprowadzi do „przesytu” „wymuszania” i to nawet 
nie „twórczego” zarządzania sprawami publicznymi, ale nieracjonalnego 
zbiurokratyzowania tego procesu. Pozostaje mieć nadzieję, że projektowa-
ne, a mijające się z potrzebami lokalnymi i logiką, twory w stylu obligatoryj-
nych konwentów nie staną się elementem polskiej rzeczywistości. M. Kisa-
ła w swoim tekście zaprezentowała rzeczową krytykę koncepcji tworzenia 
centrów usług wspólnych. Jednak wydaje się, że jej spojrzenie na outsourcing 
może być zbyt jednostronne. Recenzent nie chciałby, aby ochrona i admini-
strowanie budynków publicznych było powierzane z pieniędzy podatni-
ków przedsiębiorstwom ochroniarskim angażującym ochroniarzy-emery-
tów na umowie o dzieło ze stawką poniżej 10 zł za godzinę, a konserwacja 
sieci teleinformatycznych przekazywana zewnętrznym informatykom, gdy 
chodzi o ochronę informacji niejawnych. Mimo że utrzymywanie sztabu 
pracowników administracyjno-informatycznych w urzędach podnosi kosz-

18 A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1997, ss. 662 oraz A. King, B. Schneider, Pierwsza 
rewolucja globalna. Raport Rady Klubu Rzymskiego, Warszawa 1992, ss. 242.

19 S. Grodziski, A. Dziadzio (red.), Regnare, gubernare, administrare. Z dziejów admini-
stracji, sądownictwa i nauki prawa. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-le-
cia pracy naukowej, Kraków 2012, ss. 374.

20 A. Dobek, Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia 
Erasmiana Wratislaviensia” 2008, z. 2, Państwo – koncepcje i zadania, s. 155-168.
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ty biurokracji, to przez wzgląd na czynniki pozafinansowe, w tym etyczne, 
czasem nie warto doprowadzać urynkowienia administracji publicznej za 
daleko. Granicą prywatyzacji musi być dobro ogólne i godność człowieka 
i nie można ona wywoływać negatywnych skutków społecznych. Hasło 
„potanienia” administracji korzystne dla elit, których tak naprawdę stać na 
utrzymanie państwa i które mają interes ekonomiczny w rozroście biuro-
kracji połączonym ze spadkiem ilości i jakości usług publicznych, uderza 
przede wszystkim w „szarego człowieka”21.

Zbierając uwagi krytyczne trzeba podkreślić, że redaktorki powinny 
dopracować w szczególności: cytowanie unijnych aktów prawnych; ak-
tualizację tekstów o najnowszą literaturę przedmiotu i co najważniejsze: 
dorobek nauki w zakresie kierunków badawczych w naukach administra-
cyjnych; dopracować styl, strukturę tekstów oraz dodać wykaz skrótów. 
Piszący te słowa zauważył też, że w wielu rozdziałach autorzy skupia-
ją swoją uwagę na definiowaniu działań niewładczych, mimo iż było to 
przedmiotem rozdziału z części wprowadzającej. Prowadzi to, owszem, 
do dublowania treści, ale dzięki temu rozdziały pełnią samodzielne funk-
cje pełnych tekstów naukowych, więc można uznać ten zabieg za dopusz-
czalny, o ile nie prowadzi do zaburzenia układu rozdziałów.

Monografię zamyka bibliografia podzielona na wykaz literatury (obej-
mujący co ważne łącznie publikacje zwarte i ciągłe), wykaz aktów norma-
tywnych (podzielony na: Prawo międzynarodowe i unijne i Prawo krajo-
we), wykaz orzecznictwa oraz pozostałe źródła, tj. dokumenty urzędowe 
upublicznione w Internecie. Wydaje się, że do źródeł powinno trafić uza-
sadnienie do projektu ustawy wymienione przy pozycji 227 wykazu lite-
ratury, jednak jest to jednostkowa uwaga, a pracę redaktorów nad skom-
pletowaniem jednolitej bibliografii należy w pełni docenić. Wygodne dla 
czytelnika jest również to, że pomimo ciągłej numeracji przypisów, każdy 
rozdział zachowuje własny ich układ. Dzięki temu odszukanie cytowa-
nych prac jest prostsze i szybsze.

Biorąc pod uwagę z jednej strony walory recenzowanej pracy, a z dru-
giej wskazane niedomagania, można mieć nadzieję, że redaktorki będą 
kontynuować podjętą pracę i do rąk czytelników trafi drugie, poprawio-
ne, wydanie.

rec. Karol Dąbrowski*22

21 Zob. R. Drozdowski, Władza państwowa a kryzys finansów publicznych, czyli o tym, że 
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
2011, z. 3, s. 125-136.

* Dr; Public Administration & Local Government Research Network.



Marek Stych 
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Część 2, 
OW Edytor. org, Częstochowa-Tczew 2013, ss. 269

Monografia autorstwa Marka Stycha jest kontynuacją opracowania 
naukowego poświęconego problematyce nadzoru i kontroli nad farmacją 
w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, a następnie w latach 1945-2001, czyli 
do uchwalenia ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. 
Regulacje prawne w zakresie farmacji mają bardzo duże znaczenie w za-
pewnieniu zdrowotnego bezpieczeństwa obywateli. Niezmiernie istotne 
jest w tym zakresie stworzenie spójnego systemu organów państwa oraz 
nadanie im kompetencji kontrolnych i nadzorczych w zakresie farmacji. 
Następstwem tego powinno być wypracowanie procedur, za pomocą któ-
rych organy te będą realizować swoje zadania. Autor omawianej monogra-
fii analizuje więc zagadnienia związane z prawem farmaceutycznym nie 
tylko z punktu widzenia prawa materialnego, ale też dużo uwagi poświęca 
kwestiom proceduralnym.

Monografia Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Część 2 stanowi próbę 
ujęcia w całość rozwiązań prawnych dotyczących szczególnej struktury 
administracji publicznej, jaką jest wskazana w tytule inspekcja (PIF). Ce-
lem opracowania było przedstawienie problematyki dotyczącej prawnych 
aspektów funkcjonowania tego pionu administracji publicznej. Praca skła-
da się z siedmiu rozdziałów. Całość rozważań otwiera rozdział I pt. Za-
gadnienia podstawowe, w którym autor przedstawia zagadnienia związane 
ze strukturą administracji publicznej oraz obrotem produktami leczniczy-
mi. Na uwagę zasługuje podjęcie przez autora próby zdefiniowania pojęć 
mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania PIF-u. W rozdziale 
II (Procedury rejestracyjne leków jako element polityki lekowej państwa) zosta-
ła przeprowadzona analiza procedur rejestracyjnych przy uwzględnieniu 
regulacji unijnych w tym zakresie. Autor w pełni uwzględnił fakt, że na 
procedury rejestracyjne wpływ ma nie tylko prowadzona polityka lekowa 
państwa, ale także struktura organów, które tworzą tę politykę. W kolej-
nym, III rozdziale, Źródła prawa dotyczące funkcjonowania Państwowej Inspek-
cji Farmaceutycznej, omówiona jest problematyka kształtowania w przepi-
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sach prawnych struktury PIF-u. Waga przeprowadzanych zmian została 
szczególnie podkreślona w podrozdziale 3.1. (Nowelizacje ustawy – Prawo 
farmaceutyczne). Rozdział IV, zatytułowany Organy posiadające kompetencje 
kontrolne i nadzorcze w zakresie farmacji, przedstawia przede wszystkim or-
gany funkcjonujące w samej strukturze PIF-u, takie jak: Główny Inspektor 
Farmaceutyczny oraz Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ale również 
w szerokim rozumieniu organy kontroli i nadzoru farmaceutycznego, np.: 
Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego czy też Główny 
Lekarz Weterynarii. Rozdział V, Zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycz-
nej, odnosi się do istoty funkcjonowania tej struktury, bowiem przybliża 
czytelnikowi zadania realizowane przez omawianą instytucję. Nałożone 
przez przepisy ustawy zadania decydują o bezpieczeństwie zdrowotnym 
obywateli, jak również przekładają się na politykę lekową prowadzoną 
przez organy państwa. Niezmiernie ciekawy jest rozdział VI: Organy posia-
dające kompetencje kontrolne i nadzorcze nad reklamą farmaceutyczną. Współ-
cześnie o sprzedaży części produktów leczniczych decyduje prowadzona 
przez producentów oraz sprzedawców reklama tych produktów. Stąd też 
w rozważaniach na temat działania PIF-u autor nie pominął zagadnienia 
związanego z reklamą farmaceutyczną, łącznie ze wskazaniem odrębności 
w tym zakresie oraz omówieniem sankcji, które mogą zostać wymierzone 
w przypadku naruszenia zakazów dotyczących reklamy tych produktów. 
W ostatnim, VII rozdziale, pt. Wybrane postępowania administracyjne prowa-
dzone przez organy inspekcji farmaceutycznej przedstawiono określone pro-
cedury, np. udzielania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej 
czy opiniowania lokalu przeznaczonego na hurtownię farmaceutyczną.

Istotnym uzupełnieniem monografii jest bibliografia wskazująca czy-
telnikowi pozycje literatury przedmiotu związanej z poszczególnymi za-
gadnieniami występującymi w inspekcji oraz wykaz orzecznictwa doty-
czącego bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Monografię autorstwa Marka Stycha należy potraktować przede 
wszystkim jako istotny głos w poszukiwaniu skutecznych prawnych in-
strumentów mających służyć ochronie zdrowotnego bezpieczeństwa oby-
wateli. Ponadto publikacja – oprócz swoich walorów naukowo-badaw-
czych – jest z pewnością także niezmiernie przydatnym przewodnikiem 
dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie farmacji.

rec. Stanisław Wrzosek*
1

  
  

* Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy  
oraz Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem  
do Unii Europejskiej  
Polsko-ukraińskie Konferencje Naukowe  zorganizowane  
pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku  
Lublin, 14-15 maja 2014 r.

W dniach 14-15 maja 2014 r. z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyły się 
dwie polsko-ukraińskie konferencje naukowe. Pierwsza, pt. Relacje poli-
tyczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia  i perspektywy, została zorga-
nizowana przez Katedrę Nauk o Polityce; druga, Wyzwania społeczno-go-
spodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, przez Katedrę 
Nauk o Polityce oraz Katedrę Nauki Administracji. 

Przewodnim tematem obu konferencji były relacje polsko-ukraińskie 
na tle historycznym, kulturalnym i gospodarczym oraz kwestie związa-
ne z integracją europejską Ukrainy. W obradach udział wzięli pracownicy 
naukowi oraz studenci z Polski i Ukrainy, a wystąpienia odbywały się za-
równo w języku polskim, jak i języku ukraińskim.

Powitania gości dokonała dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, Kierow-
nik Katedry Nauk o Polityce, natomiast konferencję otworzył dr hab. An-
drzej Herbet, prof. KUL, Prodziekan ds. nauki WPPKiA.

Podczas pierwszej konferencji odbyły się dwie sesje, dotyczące obszaru 
polityczno-prawnego oraz historyczno-społecznego relacji polsko-ukra-
ińskich. Zostały podjęte kwestie związane z umową stowarzyszeniową 
Ukrainy z Unią Europejską, zasadami organizacyjno-prawnymi integra-
cji europejskiej Ukrainy, jej integracją w prawne i kulturowe środowisko  
Europy, eurooptymizmem i europesymizmem w retoryce ukraińskiej po-
lityki zagranicznej. Historycznie odnoszono się do państwa kozackiego, 
niepowtarzalności wspólnoty polityczno-kulturowej Polski i Rusi-Ukrai-
ny w dziejach i jej współczesnych konsekwencji oraz wydarzeń Euromaj-
danu.

Pierwszą prelekcję wygłosił prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Wicemi-
nister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej); dotyczyła ona ko-
rzyści i kosztów umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. 
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W wystąpieniu została porównana obecna sytuacja gospodarcza na Ukra-
inie z sytuacją gospodarczą w Polsce przed przystąpieniem do Unii Euro-
pejskiej. Wskazano na konieczność przeorientowania gospodarki Ukrainy 
na zawiązanie więzi gospodarczych, społecznych i kulturalnych z Europą 
zachodnią, potrzebę zmiany struktur gospodarczych czy wprowadzenia 
nowoczesnych technologii know-how. W wystąpieniu prof. dra hab. Wik-
tora Hryszczuka (Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy 
we Lwowie) zaprezentowane zostały tematy związane z niestabilną sytu-
acją polityczną panującą obecnie na Ukrainie, realiami politycznymi i go-
spodarczymi,  a także problemem poparcia opozycji dla separatyzmu na 
wschodzie kraju. Prelegent zauważył wzrost apatii społeczeństwa z jed-
nej strony, i poparcie dla umowy asocjacji z Unią Europejską z drugiej 
strony, z występującymi równocześnie: stagnacją gospodarczą, spadkiem 
produkcji i eksportu. W prelekcji zostały omówione zasady organiza-
cyjno-prawne integracji wynikające z prawa unijnego oraz z Konstytucji 
Ukrainy. Sprawy związane z integracją w prawne środowisko Europy 
zaprezentował dr doc. Sergii Sztogun (Akademia Narodowa w Ostrogu). 
Wskazał na konieczność przeprowadzenia na Ukrainie reformy admini-
stracyjnej, sądownictwa, prokuratury i adwokatury oraz wprowadzenia 
standardów europejskich tworzonych przez Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości. Prof. dr hab. Mykola Getmańczuk (Lwowski Uniwersytet 
Spraw Wewnętrznych) przedstawił dane statystyczne dotyczące poparcia 
wśród obywateli Ukrainy dla Unii Europejskiej oraz NATO, a także kwe-
stii wielonarodowości i wielokulturowości państwa. Prof. dr hab. Petro 
Kraluk (prorektor Akademii Ostrogowskiej) znany w Polsce i w krajach 
zachodnich pisarz ukraiński, omówił sprawy integracji Ukrainy w euro-
pejską przestrzeń kulturową. Posłużył się przykładami wybitnych pisa-
rzy i poetów polskich oraz ukraińskich, którzy czerpali wzajemne inspi-
racje z obu kultur. W dalszej części konferencji prof. dr hab. Krzysztof 
Pietkiewicz (Dyrektor Instytutu Wschodniego na UAM) przypomniał 
historyczne powiązania Polski i Ukrainy oraz relacje obu krajów na prze-
strzeni wieków. Ksiądz prof. dr hab. Dominik Kubicki (UAM) odniósł się 
do kulturalnych korzeni koegzystencji narodów polskiego i ukraińskie-
go, wskazując na wiele historycznych zawiłości mających na nie wpływ.  
Dr Leon Popek (Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie) w swoim wystą-
pieniu zwrócił uwagę na nierozliczone relacje polsko-ukraińskie związane 
z masowymi mordami, ukazane na przykładzie wydarzeń dotyczących 
Wołynia podczas II wojny światowej. Zostały podane szacunkowe liczby 
ofiar konfliktu, a także wskazano na problemy w porozumieniu władz 
Polski i Ukrainy w kwestiach miejsc pochówku oraz godnego uczczenia 
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ofiar mordu. Przebieg opisanych sesji zakończył się przeprowadzeniem 
merytorycznych dyskusji dotyczących poruszonych tematów.

W dniu 15 maja 2014 r. odbyła się druga konferencja poświęcona sytu-
acji społeczno-gospodarczej oraz wyznaniowej na Ukrainie. Wystąpienia 
prelegentów dotyczyły spraw podziału budżetu na Ukrainie po „poma-
rańczowej rewolucji”, cywilno-prawnych problemów implementacji eu-
ropejskich standardów w ustawodawstwo Ukrainy, problemów współ-
pracy gospodarczej między Polską a Ukrainą, a także religii jako faktora 
w relacjach politycznych i roli Wszech-ukraińskiej Rady Kościołów i or-
ganizacji religijnych w procesie kształtowania polityki wyznaniowej na 
Ukrainie.

Dr Witalii Lebiediuk (Akademia Ostrogowska) przedstawił dane 
dotyczące podziału budżetu Ukrainy, mechanizmów jego dyspozycji, 
poziomu produktu krajowego brutto i dochodów ludności Ukrainy po 
„pomarańczowej rewolucji”. Została podkreślona decydująca rola oligar-
chów w tworzeniu modelu gospodarki na Ukrainie. Dr Halyna Janowicka 
(Uniwersytet Spraw Wewnętrznych we Lwowie) omówiła niespójne usta-
wodawstwo państwa i problemy związane z jego adaptacją do standar-
dów unijnych, a dr Jacek Szczot (KUL) wskazał na występujące problemy 
współpracy gospodarczej pomiędzy Polską  a Ukrainą, do których należy 
zaliczyć m.in. słabość i deformacje strukturalne gospodarki Ukrainy, sto-
sunki obu krajów z Rosją oraz fakt, że od 2004 r. granica Polski z Ukrainą 
jest jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej. Sesję kończyły wy-
kłady odwołujące się do spraw religijnych. O. dr hab. Wiesław Bar, prof. 
KUL i dr Jurij Hofman  (Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. 
Łesi Ukrainki w Łucku) wskazali, że duże znaczenie dla trudnych relacji 
ma dodatkowo podział narodu ukraińskiego na katolików i prawosław-
nych. Konferencję zakończyła dyskusja merytoryczna, w czasie której od-
niesiono się do przedstawionych referatów i omawianych problemów.

Podsumowania konferencji dokonała Beata Brzywczy (Konsul General-
ny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku) podkreślając, że bogactwo przedsta-
wionych wystąpień  w czasie obu konferencji ukazało, jak szerokim i waż-
nym tematem są kwestie związane  z relacjami polsko-ukraińskimi oraz 
relacjami Unii Europejskiej z Ukrainą. Zauważyła potrzebę przynaglenia 
do organizowania rozmów o trudnych sprawach i szukania porozumienia 
w drażliwych kwestiach, z myślą o lepszej wspólnej przyszłości.

Damian Kwiatkowski
Ewa Respond



SŁUŻĄC DOBRU WSPÓLNEMU  
Konferencja Jubileuszowa Ks. Prof. Sławomira Fundowicza 
Lublin, 15 listopada 2014 r.

 
W dniu 15 listopada 2014 r. odbyła się Jubileuszowa Konferencja Księ-

dza Profesora Sławomira Fundowicza, zatytułowana Służąc dobru wspól-
nemu. Okazją ku temu był jubileusz 20-lecia pracy naukowej Jubilata oraz 
25-lecie święceń kapłańskich.

 Sławomir Fundowicz urodził się 22 sierpnia 1964 r. w Starachowicach.  
Od 1 października 1994 r. pracował jako asystent w Katedrze Histo-
rii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, pro-
wadząc ćwiczenia z powszechnej historii państwa i prawa oraz z pra-
wa administracyjnego. Od tego samego roku prowadził wykłady  
z prawa kanonicznego w Radomskim Instytucie Teologicznym w Rado-
miu. W dniu 16 czerwca 1998 r. obronił pracę doktorską pt. Osoby praw-
ne prawa publicznego w prawie niemieckim  (promotor: prof. dr hab. Woj-
ciech Łączkowski, recenzenci: prof. dr hab. Teresa Rabska oraz prof. dr 
hab. Marian Zdyb). Od 1 maja 2001 r. był adiunktem w Katedrze Prawa 
Administracyjnego i Nauki Administracji (obecnie: Katedra Prawa Admi-
nistracyjnego). Od 10 września 2002 r. do 2013 r. Jubilat pełnił obowiąz-
ki Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej. Aktualnie piastuje stanowisko 
promotora sprawiedliwości przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej 
i wikariusza biskupiego ds. administracyjno-prawnych Kurii Diecezji Ra-
domskiej oraz dziekana dekanatu przytyckiego. W 2005 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: Decentralizacja 
administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005). Obecnie jest kierownikiem Ka-
tedry Prawa Administracyjnego KUL. Prowadzi zajęcia z prawa admini-
stracyjnego z elementami zarządzania, postępowania administracyjnego 
i sądowo administracyjnego, prawa sportowego, prawa działalności kul-
turalnej, a także seminaria magisterskie i seminarium doktoranckie.

Jako wybitny przedstawiciel nauki, 1 lipca 2008 r. został powołany 
na członka Rady Legislacyjnej X Kadencji przy Prezesie Rady Ministrów. 
Funkcję tę pełnił do zakończenia kadencji Rady w 2010 r. Od 2012 r. pełni 
funkcję Dyrektora Instytutu Prawa WPPKiA KUL. Jest członkiem: Stowa-
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rzyszenia Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenia Edukacji Admini-
stracji Publicznej (prezes w latach 2008-2011), Polskiego Stowarzyszenia 
Prawa Europejskiego (członek zarządu w latach 2008-2011), Polskiego To-
warzystwa Prawa Wyznaniowego, Polskiego Towarzystwa Prawa Spor-
towego. 

Ksiądz Profesor jest promotorem 19 obronionych prac doktorskich, 
recenzentem czterech prac habilitacyjnych, recenzentem 17 prac dok-
torskich oraz jednej oceny dorobku naukowego stanowiącego podstawę 
przyznania habilitacji. 

Z życiorysu Księdza Profesora wyłania się osoba niezwykle aktyw-
na społecznie, otwarta na współpracę (na uwagę zasługuje uczestnictwo 
w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych), służąca radą 
i doświadczeniem naukowym swoim wychowankom. 

Konferencja Jubileuszowa miała zasięg ogólnopolski. Uczestniczyło 
w niej 35 osób, w tym przedstawiciele nauki z takich ośrodków akade-
mickich, jak: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Akademia Obrony Naro-
dowej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politech-
nika Warszawska, Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna, 
a także pracownicy organów władzy publicznej i wymiaru sprawiedli-
wości. W trakcie obrad  przeprowadzone zostały trzy panele dyskusyj-
ne, w czasie których 12 prelegentów przedstawiło swoje referaty. Każda 
z sesji przerodziła się w ożywioną dyskusję, której przedmiotem były tezy 
przedstawione w wygłoszonych referatach. 

Moderatorem pierwszej sesji była dr hab. Joanna Smarż (Politechni-
ka Warszawska). Pierwszy referat, zatytułowany Prawo administracyjne 
w służbie dla dobra Rodziny Ludzkiej,  zaprezentował dr Dominik Tyrawa 
(KUL). Prelegent odniósł się do problematyki obowiązywania prawa 
administracyjnego na szczeblu ponadkrajowym. Omówił pojęcie mię-
dzynarodowego prawa administracyjnego, regionalnego prawa admi-
nistracyjnego, globalnego prawa administracyjnego, jak również pojęcie 
administracji międzynarodowej. 

W wystąpieniu zatytułowanym Pełnienie służby przez strażaków Pań-
stwowej Straży Pożarnej dr Mariusz Wieczorek (UMCS) przybliżył wybra-
ne problemy związane ze służbą strażaków Państwowej Straży Pożarnej 
w kontekście chronionego przez nich dobra wspólnego i ich dobra indy-
widualnego. Zwrócił uwagę na fakt, że strażacy pełniąc służbę, ratując 
inne dobro, narażają dobro indywidualne. W tym kontekście przywołał 
słowa prof. J. Bocia, zdaniem którego „sensem istnienia dobra wspólnego 
jest każdy człowiek”. 
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Autorem kolejnego referatu był dr hab. Mirosław Karpiuk (prof. Aka-
demii Obrony Narodowej). Przedmiotem swojego wystąpienia uczynił 
Kierowanie bezpieczeństwem narodowym przez wojewodę. Zwrócił uwagę na 
fakt, że wojewoda jest kierownikiem lokalnej i regionalnej polityki sa-
morządowej; na obszarze swojego działania jest również kierownikiem 
w kwestiach bezpieczeństwa. W tym aspekcie ważna jest możliwość wy-
dawania przez niego aktów porządkowych (aktów prawa miejscowego), 
które wkraczają w sferę ingerencji jednostki.  

Mgr Paweł Śwital wraz z mgr Magdaleną Machocką (KUL) zaprezen-
towali referat pt. Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy. 
Przeanalizowali m.in. relacje zachodzące pomiędzy konstytucyjną zasadą 
dobra wspólnego a przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym 
obowiązkiem podejmowania działań na rzecz dobra wspólnoty samorzą-
dowej. Zwrócili uwagę na kwestie dotyczące: współdziałania jednostek 
samorządu terytorialnego na rzecz dobra wspólnego oraz partycypacji 
mieszkańców gminy w zakresie dobra wspólnego.

Moderatorem kolejnej sesji był dr Jerzy Parchomiuk (KUL). Jako pierw-
sza głos zabrała dr Monika Żuchowska-Grzywacz (Uniwersytet Techno-
logiczno-Humanistyczny w Radomiu). Autorka uczyniła przedmiotem 
swojego wystąpienia Produkt regionalny w służbie bezpieczeństwa żywności. 
Wskazała m.in, że w prawie wewnętrznym i unijnym brak jest definicji le-
galnej tytułowego pojęcia. Produkt regionalny nie podlega regulacjom usta-
wowym, a w ramach produktu regionalnego istnieją derogacje. Szczegóło-
wo omówiła formy produktów regionalnych i przywołała ich przykłady. 

Kolejny referat, pt. Czy instytucja spółdzielni socjalnej jest dobrem dla 
osób wykluczonych społecznie?, wygłosił dr Tomasz Dąbrowski (Europej-
ska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna). Swoje wystąpienie prele-
gent rozpoczął od przedstawienia normatywnego uregulowania spół-
dzielni socjalnej. W dalszej części wskazał podmioty mające legitymację 
do założenia spółdzielni. Odniósł się również do kwestii dotyczącej or-
ganów omawianej instytucji. Zwrócił uwagę na fakt, że przepisy ustawy  
o spółdzielni socjalnej nie określają organów takiej spółdzielni, jak rów-
nież nie normują ich kompetencji. W związku z powyższym zastosowanie 
mają przepisy ustawy Prawo spółdzielcze. Kończąc wystąpienie prelegent 
stwierdził, że spółdzielnia socjalna jest dobrem dla osób wykluczonych 
społecznie. 

Dr Iwona Warchoł (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu) wygłosiła referat pt. Utwór jako dobro wspólne ludzkości. Przed-
stawiła znaczenie własności dla rozwoju ludzkości i poszczególnych jed-
nostek. Wskazała na fakt, że własność jest warunkiem istnienia wolności. 
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W interesie całej ludzkości leży zatem istnienie i ochrona prawa własno-
ści. Założenie, które przyświecało wystąpieniu sprowadzało się do wyka-
zania, że mimo istnienia prawa autorskiego utwór jest dobrem wspólnym. 

Ostatni w tej sesji referat, pt. Reprezentacja Polski w piłce nożnej jako dobro 
wspólne, zaprezentował mgr Dominik Borek (KUL). Prelegent rozpoczął 
swoje wystąpienie od pytania: która z reprezentacji stanowi dobro wspól-
ne? Następnie prowadził dywagacje dotyczące dobra wspólnego i dobra 
konsumpcyjnego. Przedstawił ponadto trzy kroki mające na celu uzdro-
wienie piłki nożnej. 

Dr Bartosz Kuś (KUL) moderował ostatnią sesję Konferencji, w której 
merytoryczną część wystąpień rozpoczął mgr Paweł Milaniuk w zastęp-
stwie mgra Łukasza Jurka (KUL) wygłaszając referat pt. System zabezpie-
czenia społecznego w służbie dobru wspólnemu. Stwierdził, że umożliwia on 
ochronę ubezpieczonych na wypadek różnego rodzaju ryzyk związanych 
w szczególności ze starością, chorobą czy też wypadkiem. Świadczenia 
z ubezpieczeń społecznych nie oddają wprost poniesionych nakładów,  
tj. składek na ubezpieczenia społeczne za ubezpieczonych finansowanych 
zarówno przez płatników składek, jak i też przez samych ubezpieczo-
nych. Związane jest to z solidaryzmem systemu zabezpieczenia społecz-
nego, gdzie osoby ponoszące większe nakłady nie otrzymują świadczeń 
w odpowiedniej do poniesionych nakładów wysokości, celem finansowa-
nia świadczeń za osoby ubogie. Temu celowi służy chociażby obowiązek 
opłacania składki zdrowotnej za każdy z rodzajów działalności, pomimo 
że ubezpieczony nie otrzymuje wyższego rodzaju świadczeń niż pozosta-
li ubezpieczeni. Solidaryzm przejawia się także w opłacaniu ze środków 
publicznych składek na ubezpieczenia społeczne za kobiety przebywające 
na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym, które czas urlopów 
związanych z rodzicielstwem poświęcają sprawowaniu osobistej opieki 
nad dzieckiem.

Dr Marcin Mazuryk (Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa) przed-
miotem swojego wystąpienia uczynił zagadnienie: Korpus służby cywilnej 
a realizacja zadań urzeczywistniających dobro wspólne. Zdaniem prelegenta, 
definicja dobra wspólnego jest nieostra co powoduje, że jest nośnikiem 
uniwersalnych wartości i wszechstronnie ubogaca publiczną płaszczyznę 
życia w Polsce. Referent wyraził pogląd, że dobro wspólne poprzez walor 
konstytucyjny i normatywny jest swego rodzaju drogowskazem dla reali-
zujących zadania państwa organów administracji publicznej.  

Dr Karol Pachnik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) wystą-
pił z referatem zatytułowanym Orzekanie o zgodności aktów prawnych. Uka-
zał, że w systemie prawa ustalonym przez regulacje Konstytucji z 2 kwietnia 
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1997 r. silnie zaakcentowano prawo Trybunału Konstytucyjnego do bada-
nia zgodności ustaw i umów międzynarodowych oraz przepisów prawa, 
wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją. Nie jest  
to jedyny podmiot mający uprawnienia do rozstrzygania o zgodności 
z Konstytucją aktów prawnych. Każdy skład orzekający w sądzie admini-
stracyjnym, powszechnym i wojskowym, a także w Sądzie Najwyższym 
i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, stosownie do treści art. 178 ust. 1 Kon-
stytucji, jest uprawniony do badania zgodności przepisu podustawowego  
z Konstytucją oraz ustawą i w przypadku negatywnej oceny, do odmowy 
zastosowania takiego przepisu w indywidualnej sprawie. Także sądy po-
wszechne mają kognicję do kontroli aktów prawa miejscowego. Z uwagi 
na podustawową rangę tego przepisu, ocena jego konstytucyjności i legal-
ności może być dokonana przez sądy rozpatrujące sprawy indywidualne, 
w których przepis ten mógłby być zastosowany. 

Ostania prelegentka, mgr Ewa Gwiazdowska (Sąd Rejonowy w Rado-
miu) wygłosiła referat Pojęcie i koncepcja dobra wspólnego w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. Autorka przedstawiła dotychczas prezentowane poglą-
dy dotyczące dobra wspólnego. Zwróciła uwagę na fakt, że konstytucyjna 
zasada dobra wspólnego wyrażona w art. 1 polskiej ustawy zasadniczej jest 
przepisem stosunkowo nowym i ciągle jeszcze nie do końca sprecyzowana 
jest jego treść normatywna. Analizując orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego, wskazała na możliwość ujednolicenia pojmowania dobra wspólne-
go w orzecznictwie tego organu, w duchu zapisów konstytucyjnych inter-
pretowanych zgodnie z klasycznym jego rozumieniem. 

Całość sesji naukowych zamknął Ksiądz Profesor Fundowicz, który 
podsumowując całą Konferencję odniósł się do poszczególnych wystą-
pień. Podziękował też wszystkim uczestnikom za przybycie, rzeczową 
dyskusję naukową i uświetnienie jego rocznicy. 

Wygłoszone referaty, jak również wiele innych artykułów naukowych, 
które ze względu na ograniczone ramy czasowe jednodniowej konferen-
cji, nie mogły zostać zaprezentowane, ofiarowane Jubilatowi, zostaną ze-
brane w księgę jubileuszową pt. Służąc dobru wspólnemu. Księga Jubileuszo-
wa Sławomira Fundowicza, wydaną nakładem Wydawnictwa Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Anna Dąbrowska*1 
Paweł Śwital**2∗

* Dr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
** Mgr, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
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Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanoniczne-
go  i Administracji KUL

październik – grudzień 2014 r. 

Październik 

11 października 2014 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, wy-
głosił wykład inauguracyjny pt. Synod jako obszar dialogu w Kościele 
podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie, afiliowanym do Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

14 października 2014 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został sto-
pień doktora habilitowanego dr Joannie Smarż w dziedzinie nauk 
prawnych, dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego  
pt. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jako samorząd zawodu za-
ufania publicznego). 

14 października 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. dra 
Grzegorza Wojciechowskiego zakończone nadaniem stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, w zakresie prawa ka-
nonicznego, rozprawa habilitacyjna pt. Znaczenie Synodu Monte Libano 
z 1736 roku dla Kościoła Maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne, 
specjalność: prawo katolickich Kościołów wschodnich. 

21 października 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Wojcie-
cha  Wytrążka zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyj-
na pt. Działalność artystyczna w sferze muzyki w ujęciu prawa publicznego, 
specjalność: prawo administracyjne. 

22 października 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. Rodzina i polityka w 20. rocznicę Międzynarodowego Roku 
Rodziny 1994-2014, zorganizowana przez Instytut Europeistyki – Ka-
tedrę Nauk o Polityce, Instytut Prawa Kanonicznego – Katedrę Histo-
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rii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów 
Świętych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Elżbie-
ta Szczot, prof. KUL, oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL. Pod-
czas konferencji referaty wygłosili: o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL,  
pt. Reguły islamskiego prawa rodzinnego a globalne transformacje, dr hab. 
Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Wyzwania wobec polityki rodzinnej w Pol-
sce, dr Lidia Fiejdasz-Buczek, pt. Wzory życia rodzinnego osób zaangażo-
wanych w politykę. Podsumowania oraz zamknięcia konferencji doko-
nał ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

22 października 2014 r. – podczas Uroczystości Dnia Patrona Świętego 
Jana Pawła II odbywających się w Liceum i Gimnazjum Sióstr Prezen-
tek im. Jana Pawła II w Rzeszowie, referaty wygłosili: mgr Andrzej 
Kukulski, pt. Cuda do Kanonizacji Jana Pawła II, oraz mgr Sebastian 
Margiewicz, pt. Studia w KUL.

24 października 2014 r. – w Lublinie odbyła się międzynarodowa kon-
ferencja naukowa pt. Religion in floating territories, zorganizowana 
przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL oraz EUREL (Sociological 
and legal data on religions in Europe). Konferencja obejmowała swym 
zasięgiem tematycznym cztery sesje, tj. sesję I pt. Transnational reli-
gion?, sesję II pt. Religious Bodies and State Systems, sesję III pt. Public 
regulation of religion, sesję IV pt. Religion in Regional, Transnational, and 
Comparative Contexts. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in. mgr 
Radosław Piestrak, pt. The registration of new religious groups in Poland,  
mgr Katarzyna Mastalerczyk, pt. The presence of the cross in the meeting 
room of the Polish parliament. Konferencja połączona była ze zjazdem 
korespondentów projektu EUREL. Obrady odbywały się w języku an-
gielskim i francuskim.

28 października 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej ks. mgra Pawła Orpika pt. Zarządzanie dobrami doczesnymi Sto-
warzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce. Promotor: ks. dr hab. 
Stanisław Dubiel, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. 
UWM i ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.  

Listopad 

4 listopada 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Hanny Witczak 
zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Wyłącze-
nie od dziedziczenia na mocy orzeczenia sądu, specjalność: prawo cywilne. 
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12-13 listopada 2014 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Ad-
ministracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mia-
ła miejsce międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obecność krzyża 
w przestrzeni publicznej państw europejskich, zorganizowana przez Kate-
drę Prawa Wyznaniowego KUL oraz Polski Instytut Katolicki Sursum 
Corda. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: ks. abp. prof. dr 
hab. Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL), 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński (Rektor KUL), oraz Grzegorz Bie-
lecki (Senator RP, Fundator i Członek Rady Polskiego Instytutu Ka-
tolickiego Sursum Corda). Konferencja obejmowała swym zasięgiem 
tematycznym cztery sesje, tj. sesję I pt. Perspektywa ogólnoeuropejska, se-
sję II pt. Rozwiązania stosowane w niektórych państwach europejskich (cz.I), 
sesję III pt. Rozwiązania stosowane w niektórych państwach europejskich 
(cz.II), sesję IV pt. Perspektywa polska. Podczas czwartej sesji konferen-
cji referaty wygłosili: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, pt. Obecność 
krzyża w przestrzeni publicznej a zasada bezstronności władz publicznych, 
ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Obecność krzyża w przestrzeni 
publicznej a wolność sumienia i religii. Podsumowania oraz zamknięcia 
konferencji dokonali: prof. dr hab. Henryk Cioch (Senator RP, Czło-
nek Rady Polskiego Instytutu Katolickiego Sursum Corda), oraz ks. dr 
hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji KUL).

15 listopada 2014 r. – na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II miała 
miejsce ogólnopolska konferencja naukowa pt. Służąc dobru wspólne-
mu, zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego KUL. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Sławomir 
Fundowicz, prof. KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.:  
dr Dominik Tyrawa, pt. Prawo administracyjne w służbie dla dobra Ro-
dziny Ludzkiej, mgr Łukasz Jurek, pt. System zabezpieczenia społeczne-
go w służbie dobru wspólnemu, mgr Magdalena Machocka, mgr Paweł 
Śwital, pt. Dobro wspólne jako czynnik determinujący działanie gminy, mgr 
Dominik Borek, pt. Reprezentacja Polski w piłce nożnej jako dobro wspól-
ne. Moderowanie poszczególnymi sesjami konferencji objęli: dr hab. 
Joanna Smarż (sesja I), dr Jerzy Parchomiuk (sesja II) oraz dr Lidia Ja-
skuła (sesja III). Podsumowania oraz zamknięcia konferencji dokonał 
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL.

18 listopada 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Ilony  Grądzkiej pt. Konsekwencje członkostwa Polski w Unii Eu-
ropejskiej dla funkcjonowania Parlamentu i systemu prawnego. Promotor: 
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dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Mirosław 
Granat (UKSW) i prof. dr hab. Artur Kuś (KUL). 

21 listopada 2014 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. O prawdzie 
w życiu publicznym. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko - w 30 rocznicę zbrodni, zorga-
nizowana przez Fundację Niepodległości i Instytut Europeistyki KUL. 
Konferencja obejmowała swym zasięgiem tematycznym dwa panele, 
tj. panel I pt. Czy prawda jest w nas? i panel II pt. Czy wolność jest w nas? 
Podczas konferencji referaty wygłosili m.in: dr hab. Mieczysław Ryba, 
prof. KUL, pt. Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce po stanie wojennym 
i dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, pt. Kontrowersje wokół spra-
wy zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

25 listopada 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Joanny Górskiej-Szymczak pt. „More perfect Union” versus „ever 
closer Union”. Rozwój unii międzypaństwowych w Stanach Zjednoczonych 
i Unii Europejskiej w pierwszych pięćdziesięcioleciach ich istnienia. Promo-
tor: dr hab. Katarzyna Maćkowska, recenzenci: dr hab. Andrzej Bryk, 
prof. UJ i dr hab. Pasquale Policastro, prof. USz. 

25 listopada 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Mirosławy Pytlewskiej-Smółki pt. Publicznoprawne aspekty wspie-
rania budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Promotor: ks. dr hab. Sławo-
mir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Andrzej Powałowski, 
prof. UG, i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL). 

Grudzień 

2 grudnia 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Artura Lisa pt. Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle 
wybranych źródeł polskich do 1320 roku. Promotor: dr hab. Marzena Dyja-
kowska, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Szpoper (UWM) 
i dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL. 

2 grudnia 2014 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Katarzyny Ożóg-Wróbel pt. Organy postępowania karnego wykonawcze-
go. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Migdał, recenzenci: dr hab. Wojciech 
Dadak (UJ) i dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (KUL). 

4-5 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od-
była się ogólnopolska konferencja naukowa „VII Warszawsko-toruńskie 
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kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa hu-
manitarnego”, zorganizowana przez Katedrę Praw Człowieka Wydzia-
łu Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Komisję Praw Człowieka 
Naczelnej Rady Adwokackiej. Podczas konferencji referaty wygłosiły 
m.in.: dr Kinga Stasiak pt. Podjęcie prac nad tematem zbrodni przeciwko 
ludzkości przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ – możliwe implika-
cje dla odpowiedzialności karnej jednostek oraz dr Anna Szarek-Zwijacz  
pt. Nowe protokoły wprowadzające zawiadomienia indywidualne w systemie 
traktatowym praw człowieka ONZ - rzeczywiste wzmocnienie ochrony?. 

5 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od-
była się II ogólnopolska konferencja naukowa pt. Aspekty społeczno- 
prawne rozwoju antycznego Rzymu, zorganizowana przez Koło Jurystów 
Prawa Rzymskiego i Kanonicznego Sapere Aude oraz Koło Naukowe 
Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Podczas konferencji referaty wy-
głosili: mgr Patrycja Kukulska pt. Zasada wolności rozwiązywania mał-
żeństw w prawie rzymskim oraz mgr Andrzej Kukulski pt. Ibi dos esse 
debet, ubi opera matrimonii sunt – posag w prawie rzymskim.

9 grudnia 2014 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień dokto-
ra habilitowanego dr. Adamowi Bieranowskiemu w dziedzinie nauk 
prawnych, dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego 
pt. Służebność mieszkania).

9 grudnia 2014 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień dok-
tora habilitowanego ks. dr. Krzysztofowi Mikołajczukowi w dziedzi-
nie nauk prawnych, dyscyplina – prawo kanoniczne (na podstawie 
osiągnięcia naukowego pt. Uprawnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa i Konferencji Epi-
skopatu Polski).

9 grudnia 2014 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Piotra Telusie-
wicza zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dzie-
dzinie nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna  
pt. Służebna rola zwrotu „rodzinny” w przepisach prawa polskiego, specjal-
ność: prawo rodzinne.  

9-10 grudnia 2014 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła 
II odbyły się XXXII Dni Praw Człowieka pt. Wojna na Ukrainie w per-
spektywie praw człowieka, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Pra-
wa i Moralności Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych 
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KUL. Podczas konferencji referaty wygłosiły m.in. mgr Iryna Kozak 
pt. Status prawny konfliktu we wschodniej Ukrainie i jego implikacje praw-
no-społeczne oraz dr Anna Szarek-Zwijacz pt. Struktura i skala naruszeń 
praw człowieka na Ukrainie w świetle raportów Biura Wysokiego Komisa-
rza ONZ ds. Praw Człowieka. Jednej z sesji konferencji przewodniczył  
dr Wojciech Sz. Staszewski. 

10 grudnia 2014 r. – w Stalowej Woli odbyła się III międzynarodowa kon-
ferencja naukowa pt. Ojcostwo rodzaje i formy, zorganizowana przez 
Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL przy współpracy z Interdyscy-
plinarnym Kołem Naukowym „Nowoczesne kształcenie” Studentów 
KUL w Stalowej Woli, Fundacja Campus. Podczas konferencji referaty 
wygłosili: mgr Patrycja Kukulska pt. Domniemanie pochodzenia dziec-
ka od męża matki - analiza przepisów KRO oraz mgr Andrzej Kukulski  
pt. Badania genetyczne jako dowód w sprawie o ustalenie ojcostwa.

12 grudnia 2014 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja nauko-
wa pt. W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego, zorganizowana 
przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, podczas której referaty 
wygłosili: dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek pt. Zmiany reguł obec-
ności oskarżonego na rozprawie, dr Grzegorz Skrobotowicz pt. Mediacja 
w sprawach karnych w Polsce po 1 lipca 2015 r., dr Damian Gil pt. Kon-
tradyktoryjność po przemodelowaniu kodeksowych postępowań szczególnych. 
W trakcie konferencji miał miejsce panel studencko-doktorancki. Pa-
tronat nad konferencją objęli: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL, Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński oraz Ra-
dio Centrum.

19 grudnia 2014 r. – na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ogólno-
polska konferencja naukowa pt. Obywatel dla państwa czy państwo dla 
obywatela, zorganizowana przez Naukowe Koło Postępowania Ad-
ministracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas której referat  
pt. Termin załatwienia spraw w postępowaniu administracyjnym wygłosił 
mgr Andrzej Kukulski.

oprac. Sławomir Graboń*1

Anna Szarek-Zwijacz**2

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 
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