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Grzegorz Wolak

Przedmowa

Szanowni Państwo,
Dopiero co niedawno oddawaliśmy w Państwa ręce nr 41 (4/2017) kwartalnika 
„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” a już czas na kolejny - 42 numer (1/2018) naszego 
czasopisma. Cóż tempus fugit….Z nie mniejszą przyjemnością pragnę zaprosić Pań-
stwa do lektury zbioru 17 artykułów w nim się znajdujących. 

Szczególnej Państwa uwadze polecić chcemy artykuł profesora zwyczajnego 
Andrzeja Świątkowskiego z Akademii Ignatianum w Krakowie zatytułowany „Spe-
cyficzne pojmowanie badań i metod empirycznych w prawie pracy” poświęcony 
problematyce badań empirycznych w obszarze prawa pracy jako stosunkowo młodej 
gałęzi systemu prawa. 

W numerze znajdziecie Państwo też m.in. artykuły z zakresu historii państwa 
i prawa oraz historii ekonomii. I tak są to następujące opracowania: „Metody i formy 
popierania polskiego eksportu w okresie międzywojennym. Bezpośrednie formy popie-
rania eksportu (część II)” autorstwa dra. hab. Zbigniewa Klimiuka, profesora nad-
zwyczajnego w  Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w  Warszawie; „Gdy bezprawie 
było prawem. Kilka przykładów dyskryminacji ludzi wierzących w Polsce Ludowej” 
autorstwa dra. hab. Andrzeja Szymańskiego profesora nadzwyczajnego UO. Z kolei 
o rozwoju regulacji dotyczących migracji zarobkowej w Polsce w okresie międzywo-
jennym traktuje artykuł Agaty Baran, doktorantki na Wydziale Prawa i Administracji 
UJ, specjalizującej  się w prawie pracy. 

Interesujące rozważania zawiera również artykuł dr. Edyty Sokalskiej z Kate-
dry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej 
Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, pt. „Policentryzm jako struk-
turalna podstawa amerykańskiego federalizmu w recepcji Vincenta Ostroma”. Po 
niedawnym 500-leciu Reformacji na uwagę zasługuje artykuł ks. dra. hab. Tomasza 
Rakoczego, profesora nadzwyczajnego UZ, pt. „Struktury prawne i organizacyjne 
Kościołów Ewangelickich w zakresie środków społecznego przekazu”, dotyczący prawa 
Kościołów Protestanckich do środków społecznego przekazu. 

O instrumencie wielostronnym MLI, jako doniosłym novum w zakresie mię-
dzynarodowego prawa podatkowego, piszą Bartosz Bacia, wiceprzewodniczący 
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Komitetu Ładu Korporacyjnego OECD oraz Patryk Toporowski, ekspert w zakresie 
międzynarodowych stosunków gospodarczych i wieloletni pracownik Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Pojęciu uprawnionego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 
r. o likwidacji niepodjętych depozytów poświęcony jest artykuł dra. hab. Grzegorza 
Wolaka. O ekonomiczno-prawnych aspektach upadłości konsumenckiej traktuje 
artykuł dr. Anny Wolskiej-Bagińskiej. Dr Bartłomiej Biga w swoim artykule zajmuje 
się zagadnieniem ekonomicznej analizy patentu w trzech wymiarach. Dr Sławomir 
Zwolak jest natomiast autorem glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 6 lipca  2017 r., II OSK 2766/15, traktującego o tym, czy stwierdzenie nieważ-
ności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. O przymusowym leczeniu osób chorych 
psychicznie i uzależnionych z perspektywy prawno – psychologicznej piszą w swoim 
artykule Marlena Stradomska i Tomasz Słapczyński. 

Warte lektury są także teksty napisane przez doktorantów prawa, a jest ich 
w numerze kilka. Artykuł pt. „Zagrożenie utraty stabilności systemu finansów publicz-
nych - system ochrony zdrowia w zestawieniu ze starzejącym się społeczeństwem” 
jest autorstwa Małgorzaty Chrostowskiej, doktorantki w Katedrze Prawa Karnego 
i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Kolejny tekst pt. „Kilka 
słów o racjonalnym przestępcy w świetle wybranych nowelizacji Kodeksu karnego 
z lat 2015 – 2017” napisał Michał Grudecki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego 
i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oceny 
instytucji ekstradycji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa dokonał w swoim 
artykule Tomasz Guzik, doktorant w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Strasburskie standardy 
rzetelnego przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych na przykładzie skarg wnie-
sionych przeciwko Polsce” to artykuł Katarzyny Siczek, doktorantki I roku studiów 
niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Wreszcie interesujące rozważania zawiera także opracowanie pt. „Przepisy karne 
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w kontekście standar-
dów ochrony danych osobowych w rozporządzeniu GDPR (RODO) z dnia 27 kwietnia 
2016 r.” autorstwa Adriana Romkowskiego, studenta V roku prawa na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W imieniu Redakcji Przeglądu Prawno-Ekonomicznego życzę Państwu owocnej 
lektury.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Grzegorz Wolak                                                                                                              

Redaktor numeru 



Andrzej Marian Świątkowski

Specyficzne pojmowanie badań i metod 
empirycznych w prawie pracy
Distinctive concept of empirical research orientations and methods 
in labour law

I. Prawno-dogmatyczne metody  badań w prawie 
pracy

Rodowód prawa pracy jako odrębnej gałęzi prawa nie jest długi, sięga począt-
ków XX wieku. Jako pierwsze prace odbiegającej od prawa cywilnego dziedziny 
prawa, jaką stało się prawo pracy, wymieniane są opracowania z lat 1902-1908 
niemieckiego prawnika P. Lotmara, poświęcone umowie o pracę w systemie 
prawa prywatnego1. Stosunki prawne między osobami fizycznymi, których 
treścią jest praca były regulowane w prawie rzymskim umowami cywilnopraw-
nymi – locatio conductio operarum. 

Prawo pracy zaczęło „wybijać się na niepodległość”, odrywając się od prawa 
cywilnego wówczas, gdy bardziej rozwinięte gospodarczo i cywilizacyjnie pań-
stwa europejskie zaczęły regulować warunki wykonywania pracy na podstawie 
umów o pracę. Wcześniejsze, XVIII wieczne restrykcyjne regulacje prawne 
zrzeszania się pracowników najemnych w organizacjach związkowych, a nawet 
późniejsze, XIX wieczne próby negocjowania warunków zatrudnienia w „umo-
wach zbiorowych pracy”, zwanych obecnie układami zbiorowymi pracy, nie 
przyczyniły się do usamodzielnienia prawa pracy. 

Emancypacja prawa pracy w Polsce, która miała miejsce w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego nie spowodowała ani nawet nie przyczyniła się 
do wypracowania metod badań odrębnych od tych, które od zarania dziejów 

 1 P. Lotmar, Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des Deutschen Reiches, t. I-II, 1902, 
1908, Berlin.
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stosowane były przez prawników zajmujących się wykładnią przepisów prawa 
prywatnego. Najbardziej znana metoda prawno-dogmatyczna sprowadzała się 
do kompilacji, oceny i interpretacji norm prawnych wydawanych przez właściwe 
w danym państwie instytucje, posiadające kompetencje prawodawcze. W tych 
przypadkach, kiedy normy stanowione przez władzę państwową nie regulowały 
aprobowanego przez władze zachowania uczestników stosunków pracy, przede 
wszystkim zbiorowych, prawnicy zajmujący się prawem pracy byli zmuszeni 
samodzielnie ustalać zwyczaje obowiązujące grupy podmiotów: zatrudniających 
oraz zbiorowości zatrudnionych, mających – jak powszechnie uważano – całko-
wicie odrębne, a nawet sprzeczne interesy. Metody stosowane przez prawników 
nie były jednak uzależnione od natury prawnej, urzędowej czy zwyczajowej 
norm wykorzystywanych dla regulowania relacji między wymienionymi wyżej 
podmiotami, zwanymi obecnie pracodawcami i pracownikami. Z perspektywy 
badań i metod stosowanych przez prawników analizujących zachowania stron 
stosunków pracy, indywidualnych i zbiorowych, nie mają znaczenia podstawy 
prawne i charakter prawny źródeł praw i obowiązków stron stosunków prawnych 
określonych przepisami danej gałęzi prawa. W tym przypadku jest to prawo 
pracy.

Z przedstawionych wyżej wywodów wyraźnie wynika, iż przedmiotem zain-
teresowania prawników specjalizujących się w prawie pracy były normy prawne 
zaliczane do tej dziedziny prawa. Podstawowa metoda badawcza w prawie pracy 
to metoda prawno-dogmatyczna. Nie ogranicza się ona wyłącznie do opisywania, 
analizowania i interpretacji obowiązujących przepisów. Istotnym elementem 
składowym tej metody badawczej nad obowiązującym prawem pracy jest meto-
dologia wykładni norm prawnych zaliczanych do tej dziedziny prawa. 

Prawnicy z reguły, z wyjątkiem sytuacji szczególnych w danym państwie i/lub 
społeczeństwie, polegających na wprowadzaniu radykalnych zmian ustrojowych, 
są  uważani za osoby konserwatywne. Powyższa opinia wynika z ich „przyro-
dzonego” nastawienia do przepisów ustanowionych przez organy legislacyjne, 
którym (władzom oraz stanowionym przez nie  normom) należy okazać wła-
ściwy szacunek. W związku z powyższym w prawie pracy obowiązuje zasada, 
że powszechnie zrozumiałe, a więc jednoznaczne normy prawne nie podlegają 
innej wykładni (clara non sunt interpretanda). Pozostałe przepisy powinny być 
poddane w pierwszej kolejności interpretacji przez organy legislacyjne, będące 
autorami tekstów prawnych, albowiem ten kto jest upoważniony do tworzenia 
prawa ma nie tylko naturalne uprawnienie do dokonania zmian w prawie (cuius 
est condere eius est abrogare), ale również do jego wykładni (cuius est condere eius 
est interpretari). Zainteresowane podmioty i osoby są uprawnione do korzystania 
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z technik wykładni gramatycznej (językowej), systemowej, funkcjonalnej (celo-
wościowej) stosowanej po to, aby potwierdzić (interpretatio declarativa), zawęzić 
(interpretatio restrictiva) albo rozszerzyć (interpretatio extensiva) znaczenie 
konkretnej normy prawnej. 

Ze względu na efekty wykładni normy prawnej prawnicy wyodrębniają 
interpretację według prawa (secundum legem), obok prawa (praeter legem) 
oraz niezgodną z prawem (contra legem). Interpretując normy prawne powinni 
kierować się zasadą nakazującą unikania dwuznaczności, a w razie niemożno-
ści stosowania się do tej zasady powinni unikać tego, co jest krepujące (talis in 
ambiguis semper est ut evitetur incoconveniens). Zważywszy, iż obowiązkiem 
organów orzekających, obecnie sądów, w starożytnym Rzymie – pretora, jest 
rozstrzyganie spornych spraw między stronami będącymi w konflikcie, nie 
trudno się domyślić, że prawnicy reprezentujący każdą ze stron postępowania 
są w ponadprzeciętnym stopniu poddani pokusie odmiennego interpretowania 
dwuznacznie sformułowanej normy prawnej z korzyścią dla strony, której są 
przedstawicielami. 

Ponieważ w procesach sądowych nie jest możliwe przyznanie racji oby-
dwu stronom sporu, przeto obowiązuje wykładnia sądowa (interpretatio foren-
sis). Ani sąd, ani żaden z pełnomocników reprezentujących przeciwne strony 
sporu nie prowadzą badań, do których realizacji konieczne byłoby korzystanie 
z metod empirycznych. Jedynie w niektórych systemach prawa biegli w prawie,  
powołani przez szczególny organ wymiaru sprawiedliwości,  są upoważnieni 
do dokonywania wykładni „jurydycznej” (interpretatio prudentium). W Polsce 
tego typu interpretacja prawa jest stosowana przez Trybunał Konstytucyjny, 
orzekający o zgodności z Konstytucją zaskarżonych przez właściwe podmioty 
przepisów, innych niż ustawa zasadnicza, a więc „zwykłych” ustaw oraz prze-
pisów wykonawczych. 

Stosunkowo często zdarza się, że sądy najwyższe poszczególnych państw 
korzystając z dorobku naukowego specjalistów z danej dziedziny prawa, w tym 
wypadku prawa pracy, powołują się na wykładnię doktrynalną (interpretatio 
doctrinalis). W orzecznictwie występują przypadki odmiennej wykładni kon-
kretnych przepisów (interpretatio duplex). W takich sytuacjach obowiązkiem 
najwyższego organu sprawiedliwości w danej kategorii spraw cywilnych, sądu 
najwyższego lub kasacyjnego, jest ujednolicenie orzecznictwa sądów orzekają-
cych w niższej instancji. Te ostatnie przypadki, dotyczące wykładni doktrynalnej 
i „dwojakiej”, a więc różnej wykładni przepisów prawa wymagają prowadzenia 
szczególnych badań empirycznych, polegających na analizie, w czasie i prze-
strzeni, judykatury różnych sądów. W praktyce stosowania prawa pracy przez 
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organy wymiaru sprawiedliwości metoda empiryczna przybiera szczególna 
postać badań nad rozstrzygnięciami sporów prawnych dotyczących określonej 
instytucji prawa pracy. Nie jest to jednak metoda empiryczna w takim znaczeniu, 
w jakim o badaniach tego typu wyraża się socjologia. 

II. Badanie wykładni jurydycznej

Prawnicy specjalizujący się w prawie pracy opracowywali w poprzednim stuleciu 
przeglądy orzecznictwa Sądu Najwyższego. Na przełomie lat 80-tych i 90-tych 
ubiegłego wieku byłem autorem takich przeglądów wydawanych w nakładzie 
ponad pięciu tysięcy egzemplarzy przez Wydawnictwo Prawnicze2, a następ-
nie w podobnym nakładzie przez prywatnego przedsiębiorcę krakowskiego3. 
Zapotrzebowanie w środowisku prawniczym wśród specjalistów z dziedziny 
prawa pracy na tego typu badania i empiryczne metody badawcze prawa pracy 
wkrótce  wygasło. Roczne lub dwuletnie przeglądy orzecznictwa wymagały od 
prawników, którzy z nich korzystali systematyzowania dostarczonych informa-
cji. Przeglądy orzecznictwa stanowiły kompendium wiedzy fachowej na temat 
kodeksowych instytucji i konstrukcji prawnych w stosunkowo krótkim, rocznym 
lub najwyżej dwuletnim, przedziale czasowym. Prawnicy praktycy, zawodowo 
interesujący się prawem pracy oczekiwali zwięzłej, zebranej w jednym tomie, 
prezentacji praktycznej wiedzy na temat wszystkich instytucji kodeksowych. 
Przeglądy orzecznictwa zostały zastąpione komentarzami do Kodeksu pracy 
opracowywanymi przez zespoły autorskie, czasami bardzo liczne4. Do wyjątków 
należały komentarze do Kodeksu pracy przygotowane przez jednego5 albo dwóch 
autorów6. Materia poddana analizie oraz – co istotniejsze – krytycznej ocenie 
była zbyt duża i nadmiernie skomplikowana. Należało nie tylko zaprezentować 
aktualne stanowisko Sądu Najwyższego w bardzo różnych i  odległych zagad-
nieniach prawnych, ale również przedstawić je w długiej, niekiedy prawie czter-
dziestoletniej, perspektywie. Wymagało to pogłębionej wiedzy na temat niemal 

 2 A. M. Świątkowski, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa 
pracy i prawa ubezpieczeń społecznych za rok 1985, Warszawa 1987.
 3 A. M. Świątkowski, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa 
pracy i prawa ubezpieczeń społecznych za rok 1986 i 1987, Kraków 1990; tenże Przegląd orzecznictwa 
Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych za rok 1988 
i 1989, Kraków 1990.
 4 Zob. Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, 3 wyd., Warszawa 2016, s.1635.
 5 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz,  5 wyd., Warszawa 2016, s. 1608.
 6 J.Iwulski, W.Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, wyd.2, Warszawa 2011, s. 1498.
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wszystkich instytucji indywidualnego prawa pracy uregulowanych w Kodeksie 
pracy. Przeglądy orzecznictwa oraz komentarze do Kodeksu pracy dostarczały 
wiedzy empirycznej na temat opinii centralnego, najważniejszego w kraju sądo-
wego organu wymiaru sprawiedliwości w sferze indywidualnych stosunków 
o roli  i funkcji przepisów tej gałęzi prawa zgromadzonych przez ustawodawcę 
w najważniejszym, podstawowym akcie prawnym tej gałęzi prawa, jakim jest 
ustawa – Kodeks pracy.        

W Polsce nie rozwinęły się, jak to miało miejsce znacznie wcześniej w RFN, 
badania empiryczne nad konstytucyjnymi aspektami problemów indywidu-
alnego i zbiorowego prawa pracy7.W dalszej części tego studium naukowo-
-badawczego na temat badań i metod badań wykorzystywanych w prawie pracy8 
zamieszczone zostały przykłady wzajemnego przepływu informacji między teorią 
a praktyką prawa pracy na najwyższych szczeblach rozwoju intelektualnego, 
nazwanego „osmozą prawną” (osmotic process) na temat zgodności z zachodnio-
-niemiecką ustawą  zasadniczą przepisów z 1976 r. o współzarządzaniu zakła-
dami pracy przedstawicieli pracowników z przedsiębiorcami (Mitbestimmung) 
oraz o porozumieniach socjalnych zawieranych przez partnerów społecznych 
(przedstawicieli pracowników i organizacji pracodawców) dotyczących świad-
czeń materialnych – odpraw pieniężnych należnych pracownikom zwalnianym 
z pracy przez bankrutujących przedsiębiorców. 

W powyższych sprawach rozstrzyganych przez Federalny Trybunał Kon-
stytucyjny RFN partycypowali na równych zasadach z sędziami orzekającymi 
w sprawie przedstawiciele środowiska prawniczego, profesorowie prawa publicz-
nego, gospodarczego i prawa pracy. Przedstawione przez badaczy wymienionych 
dziedzin prawa zapatrywania miały nie tylko walor  opinii prawnej. Zdaniem J. 
Heilmanna, spełniały wymagania, aby być uznane za modelowy przykład badań 
na temat pracy oraz przepisów  prawa regulujących następstwa ekonomiczne 
i społeczne likwidacji zakładów pracy9. Stanowią one asumpt do rozwoju badań 
naukowych nad prawem pracy w kontekście społeczno-ekonomicznym, mocno 
opartym na historyczno-politycznych i polityczno-gospodarczych uwarunkowa-
niach. Kontekst społeczno-historyczny oraz ekonomiczna analiza tekstów prze-
pisów prawa pracy nie zwalniają teoretyków prawa od powinności poszukiwania 

 7 Zob. J. Heilmann, Labour Law Research in the Federal Republic of Germany: Current Status 
and Future Trends (w:) Labour Law Research in Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish 
Work Environment Fund – The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 101 i n. 
 8 Zob. J. Heilmann, A German Speciality: The Links between Labour Law Research and High 
Court Case Law, (w:) Labour Law Research in Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Work 
Environment Fund – The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 115 i n. 
 9 J. Heilmann, A German…,  s. 117.
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sensu obowiązujących norm oraz przedstawiania propozycji zmian w prawie. 
Nowy wymiar prezentacji instytucji prawnych z dziedziny prawa pracy zostaje 
poszerzony o studia nad funkcjonowaniem norm prawnych, ale także umożliwia 
zapoznanie się z efektami stosowania tych przepisów oraz daje ustawodawcy, 
instytucjom państwowym stosującym obowiązujące przepisy wyobrażenie 
o wymiernych kosztach, jakie są ponoszone w procesie stosowania określonych 
norm prawnych. Sporadycznie wykorzystywana w prawie pracy technika ekono-
micznej analizy przepisów tej gałęzi prawa oparta jest na złożeniu, że wszystkie 
czynności i zdarzenie prawne mają swoją cenę. Tego typu hipoteza badawcza 
ma istotne znaczenie w procesie legislacyjnym. Pozwala bowiem uświadomić 
prawodawcy finansowe i gospodarcze następstwa realizacji określonej polityki 
- zatrudnienia, płacowej, zabezpieczenia społecznego realizowanej przy wyko-
rzystaniu przepisów i instytucji prawnych szeroko pojmowanego prawa pracy. 

III. Analiza prawna statusu pracy a ekonomiczna 
wykładnia pojęć prawnych  

Nie wszystkie jednak podstawowe pojęcia, instytucje i konstrukcje prawne mogą 
być poddane obiektywnej, ekonomicznej analizie. Spektakularnym przykła-
dem jest przypadek, który przydarzył się autorowi niniejszego opracowania 
w czasie analizy statusu pracy, a więc najważniejszego pojęcia regulowanego 
przepisami obowiązującego prawa pracy. Obserwując niezwykle dynamiczną, 
prowłasnościową politykę prowadzoną przez wszystkie instytucje prywatne 
i państwowe w Polsce, starające się diametralnie zmienić gospodarczy  ustrój 
państwa zastanawiałem się, czy praca może być potraktowana jako towar10. 
Wyraźnie sformułowaną w tytule wymienionego opracowania hipotezę  opa-
trzyłem znakiem zapytania. Artykuł wywołał dyskusję w środowisku naukowym 
specjalistów z dziedziny najszerzej pojmowanej pracy. Między inny zainspirował 
ekonomistów i polityków społecznych do postawienia pytania, czy w związku 
z tym, że praca ewentualnie może być uznana za przedmiot transakcji kupna-
-sprzedaży, wynagrodzenie płacone przez przedsiębiorcę pracownikowi lub 
innej osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej może zostać 
zakwalifikowane do kategorii ekonomicznej, jaką jest cena11.  

 10 A. M. Świątkowski, Praca towarem?, „Polityka Społeczna” 1992, nr 4, s. 18 i n.
 11 Z. Jacukowicz, Płaca ceną?, „Polityka Społeczna” 1992, nr 10, s. 69 i n.



 Artykuł prawniczy | 15

Niemal w ćwierć wieku od chwili zmiany charakteru krajowej gospodarki 
z socjalistycznej na kapitalistyczną problem powrócił na XX zjeździe prawników 
zajmujących się badaniami w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecz-
nego. Przypisana mi „towarowa” koncepcja pracy została totalnie skrytykowana 
przez organizatora i gospodarza sesji naukowej już w trakcie uroczystej, wpro-
wadzającej sesji plenarnej. Żartobliwie komentowałem pryncypialną krytykę 
mówiąc, że gdyby rejestrowano liczbę cytatów z mojego opracowania naukowego 
na temat statusu pracy, przeszedłbym do historii prawa pracy i polityki społecz-
nej. Karierę robił następujący cytat z mojego artykułu: „W warunkach gospo-
darki rynkowej pracownik jest sprzedawcą, pracodawca nabywcą siły roboczej. 
Wymiana pracy na pieniądze odbywa się w ramach określonych przez prawo na 
podstawie kontraktu (umowy o pracę) opartego na zasadach określonych w pra-
wie zobowiązań, które reguluje obrót towarowy”12.  Autorka tych krytycznych 
wypowiedzi stara się wzmocnić moje rozważania teoretyczne o tym, czym jest 
praca, podając w jednym przypisie tytuł mojego opracowania jako „Praca jest 
towarem”13. Opatrzyła wprawdzie powyższe twierdzenie znakiem zapytania, lecz 
nacisk wyraźnie został na słowo „jest”. Wywołany do odpowiedzi, wyjaśniłem 
wszelkie wątpliwości, jakie mnie nurtowały prawie dwadzieścia pięć lat temu, 
jak i obecnie. Napisałem artykuł na temat statusu pracy, który został po ponad 
półtora roku wydrukowany - „ jako dyskusyjny” - w miesięczniku „Polityka 
Społeczna”14. Mimo moich wyjaśnień przeszedłem do historii nauki prawa pracy 
jako zwolennik materialnego statusu pracy15. 

Nawiązując do ekonomicznej metody wykładni prawa pracy podkreśliłem, że 
praca była i nadal jest postrzegana jako dobro majątkowe oferowane przez osoby 
i/lub podmioty dysponujące kapitałem oraz środkami produkcji. Adresatami tej 
oferty były, są i będą osoby zdolne do pracy, posiadające określone umiejętności 
oraz chcące pracować. Ze względu na pożytki wynikające z pracy, materialne 
i inne, praca człowieka ma określoną wartość.  Praca nie może być jednak trak-
towana przez prawo i prawników jako własność towaru wprowadzanego do 
obrotu prawnego, poddanego regulacji przepisów prawa handlowego16. Nie jest 
bowiem rzeczą, nie może zatem być traktowana przez prawników, socjologów, 
polityków społecznych oraz ekonomistów w kategoriach własnościowych. Praca 

 12 A. M. Świątkowski, Praca.., s. 19.
 13 T. Liszcz, Praca nie jest towarem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio 
G Ius, Vol. LXII, 2, 2015, s. 118, przypis 8. 
 14 A.M. Świątkowski, Status pracy i jej pożytków, „Polityka Społeczna” 2017, nr 1, s. 9 i n.
 15 T. Liszcz, Etyczna natura pracy ludzkiej, (w:) System prawa pracy. T. I Część ogólna, red. 
K.Baran, Warszawa 2017, s. 331-332.
 16 A.M. Świątkowski, Status…, s. 11.
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jako dobro wspólne i jej aspekty socjalne oraz humanistyczne nie może być 
utożsamiana z towarem, ponieważ jej nadrzędnym celem pozostaje zawsze sam 
człowiek. W ten sposób ujmuje zjawisko pracy społeczna doktryna Kościoła17, 
Międzynarodowa Organizacja Pracy18 oraz doktryna prawa pracy19.

Zaprezentowane wyżej kontrowersje wokół podstawowego pojęcia prawa 
pracy świadczą o tym, iż w prawie pracy i polityce społecznej trudno stosować 
metodę ekonomicznej wykładni pojęć, instytucji, norm prawnych tej dziedziny 
prawa, ze względu na trudności łączące się z doszukiwaniem się własności, jej 
właścicieli lub posiadaczy oraz wymiernej wartości praw pracowników i innych 
osób zatrudnionych dobrowolnie i odpłatnie  świadczących pracę w ramach 
stosunków pracy, jak również zatrudnienia nie-pracowniczego, głównie 
cywilnoprawnego. 

IV. Socjologia i psychologia prawa pracy

Nie ma natomiast przeciwwskazań do wykorzystywania na potrzeby tej dzie-
dziny prawa empirycznych badań o charakterze socjologicznym. W doktrynie 
polskiego prawa pracy były wysuwane hipotezy o stosowaniu w dziedzinie prawa 
pracy - poza dogmatyką prawa – „socjologii” oraz „psychologii prawa pracy”20. 
Przedmiotem badań socjologii prawa pracy miały być badania nad zachowaniami 
ludzi, pracownikami i pracodawcami, funkcjonariuszami władzy publicznej 
– inspektorami pracy oraz działaczami organizacji związkowych, pozostające 
„w związku z funkcjonowanie prawa pracy w społeczeństwie”. Natomiast „psy-
chologia prawa pracy” winna badać „przeżycia psychiczne adresatów prawa 
pracy”21. Propozycja T. Zielińskiego nie została zaakceptowana przez doktrynę 
tej gałęzi prawa, ani też zrealizowana w stosunkach pracy. Nie podjęto próby 
wyodrębnienia osobnej nauki pod nazwą „socjologia prawa pracy” oraz „psycho-
logia prawa pracy”. Zdaniem cytowanego autora, badania nad funkcjonowaniem 
tej gałęzi prawa w społeczeństwie są prowadzone w ramach szerszej dyscypliny, 
jaką jest socjologia prawa22. 

 17 Encyklika Laborem Exercens (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2005, 
s. 157 i n.
 18 Deklaracja Filadelfijska, deklaracja dotycząca celów i zadań Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, załącznik do Konstytucji MOP, Część I, lit.”a”, Dz.U. z 1948 r., Nr 43, poz. 308.   
 19 S.Evju, Labour is not a Commodity, “European Labour Law Journal” 2013, Nr 3, s. 22 i n.
 20 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, Część I. Ogólna, Warszawa-Kraków 1986, s. 261.  
 21 T. Zieliński, Prawo…, s. 261.
 22 T. Zieliński, Prawo…, s. 262.
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W polskiej nauce prawa występowały trudności z klasyfikacją wymienio-
nego melanżu prawa i socjologii. Wybitny poznański teoretyk i filozof prawa, 
Z. Ziembiński zaliczył socjologię prawa do kategorii nauk prawnych23.  Część 
środowiska prawno-socjologicznego nie była jednak zdecydowana, do któ-
rego działu nauk społeczno-prawnych powinna być zakwalifikowana socjologia 
prawa24. Nie można dziwić się, że postulat wyodrębnienia z nauk prawnych 
odrębnej od prawa pracy gałęzi prawa, jaką miała być „socjologia prawa pracy” 
nie został nawet przedyskutowany przez zainteresowane i zarazem kompe-
tentne osoby. Mimo popularności w latach 60- i 70-tych studiów socjologicznych 
w środowisku prawników, znaczna część specjalistów z zakresu socjologii prawa 
nie ukończyła studiów socjologicznych. Trudno więc oczekiwać na pozytywną 
reakcję przedstawicieli zainteresowanych środowisk w odpowiedzi  na osobliwą 
propozycję, aby obok prawa pracy powołać do życia „socjologię” i „psychologię” 
tej gałęzi prawa. Szczególny, a nawet dziwaczny był pomysł wyróżnienia dwóch 
wersji socjologii prawa: socjologicznej i prawniczej25. Został on poddany krytyce 
w piśmiennictwie prawa pracy26.  Krytykujący tę koncepcję podnosili, iż bar-
dziej właściwe byłoby wyodrębnienie w socjologii prawa dwóch nurtów badań 
empirycznych: prawnego i socjologicznego. Nie wyjaśnili jednak w jaki sposób, 
charakterystyczny dla metod wypracowanych i stosowanych w prawie, można 
prowadzić badania prawno-empiryczne. Wszelkie bowiem badania empiryczne 
są niemal powszechnie identyfikowane z badaniami socjologicznymi. 

W literaturze prawa i nauk społecznych miało miejsce znaczne pomieszanie 
pojęć stosowanych w piśmiennictwie i praktyce do odróżnienia metody badań: 
empirycznej, dogmatycznej, historycznej, ekonomicznej (wówczas jeszcze nie-
znanej) działów nauk prawnych i społecznych. Badania i metody empiryczne 
opisywane i stosowane najpierw w socjologii, a później w innych dziedzinach 
nauk humanistycznych, prawnych i społecznych mogą być prowadzone nad róż-
nymi instytucjami życia publicznego: prawem, władzą, administracją, polityką. 
Badania empiryczne prowadzone w jakimkolwiek z wyżej wymienionych nurtów: 
prawa, administracji, polityki nie mogą być uznane za należące do socjologii 
lub psychologii. Są zaliczane do odpowiedniej z wymienionych dziedzin nauki: 

 23 Z. Zieliński, Socjologia prawa jako nauka prawna, Warszawa-Poznań 1975, s.7.
 24 J. Wróblewski, Socjologia prawa a prawoznawstwo, „Państwo i Prawo” 1967, z.12, s. 810 
i n.; A.Podgórecki, Zarys socjologii prawa, Warszawa 1971, s. 7 i n.; J. Szczepański, Socjologia. 
Rozwój problematyki i metod, Warszawa 1971, s. 468 i n.; M. Borucka-Arctowa, Socjologia prawa 
w Polsce powojennej, „Studia Socjologiczne” 1973, nr 4, s. 141 i n.
 25 Z. Ziembiński, Socjologia…, s. 7.
 26 Z. Kubot, W. Sanetra, Badania empiryczne w dziedzinie prawa pracy (w:) Poznanie prawa 
pracy, Wrocław 1981, s. 128.
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prawa, administracji, socjologii lub psychologii.  Nie uzasadniają więc składania 
propozycji tworzenia odrębnych dziedzin nauki: socjologii prawa, socjologii 
administracji, socjologii polityki, socjologii psychologii. Tym bardziej nie sposób 
przedstawić propozycji powołania do życia nowej dziedziny nauki jaką byłaby 
„socjologia socjologii”. Faktem jednakże jest, że badania empiryczne nad wszel-
kimi zjawiskami społecznym uważane są za równoznaczne z badaniami socjo-
logicznymi. Z tego względu, badania „prawno-empiryczne” to w rzeczywistości 
badania socjologiczne nad prawem. Ostatnie stwierdzenie jest równoznaczne 
z konkluzją, że badania socjologiczno-prawne nie istnieją, a metody badań: 
„prawno-empiryczna” i „socjologiczno-prawna” oznaczają badania socjologiczne 
(empiryczne) nad prawem. Mogą być prowadzone w ramach każdej dyscypliny 
prawniczej, pod warunkiem znajomości technik badawczych wykorzystywanych 
w badaniach przez socjologów. Nie trzeba więc być znawcą określonej dzie-
dziny prawa, aby podjąć badania socjologiczne27. Nie oznacza to, że specjalista 
z dziedziny socjologii prawa jest automatycznie upoważniony do prowadzenia 
badań empirycznych nad jakąkolwiek dziedziną prawa. Conditio sine qua non 
efektywnego  prowadzenia takich badań jest biegła znajomość metodologii 
technik badawczych opracowanych socjologów i wykorzystywanych w socjologii.  

V. Prawo pracy a świadomość prawna 
społeczeństwa

W Polsce najbardziej popularne były badania nad świadomością prawną społe-
czeństwa28. Nie jestem pewien czy te badania powinny być zaliczone do kategorii 
badań i metod badawczych z dziedziny socjologii, czy psychologii prawa. Przed-
stawiając istotę, przedmiot i strukturę prawa pracy, T. Zieliński jako jedyny przed-
miot badań z dziedziny „psychologii prawa pracy” podał „przeżycia psychiczne 
adresatów prawa pracy”29. Nie określił jednak ani nie zdefiniował „adresatów” 
tej gałęzi prawa. Nie wymienił ani nie scharakteryzował stron indywidual-
nych i zbiorowych stosunków pracy. W dalszym toku rozważań nad strukturą 
przedmiotu i nauki prawa pracy podważył celowość wyodrębnienia w ramach 
dyscypliny prawa pracy specjalności, której nadał nazwę „psychologia prawa 

 27 H. Rot, Elementy teorii prawa, Wrocław 1980, s. 31 i n. 
 28 Poglądy społeczeństwa polskiego na stosowanie prawa, red. M. Borucka-Arctowa, Ossoli-
neum, Wrocław 1978; G. Skąpska, Społeczne podłoże postaw wobec prawa, Ossolineum, Wrocław 
1981.
 29 T. Zieliński, Prawo…, s. 261.
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pracy”. Nie wyjaśniając powodów własnej decyzji zaczął używać przyjętego 
w literaturze określenia – psychologia prawa, którą pojmował jako „ogólną teorię 
zjawisk prawnych w ich aspekcie psychologicznym”30.  W przypadku konkretnej 
dyscypliny prawa, jaką jest prawo pracy stwierdził, że badania tego typu nie są 
prowadzone w ramach psychologii pracy. Ta ostatnia bowiem jest wyłącznie 
zainteresowana „skutkami regulacji prawnej w świadomości ludzi”. Jako przykład 
ilustrujący ogólniejszą hipotezę badawczą podał przypadek następstwa ocen, 
zastosowanych środków dyscyplinujących regulowanych przepisami Kodeksu 
pracy oraz wyróżnień, stosowanych w indywidualnych stosunkach pracy przez 
pracodawców, na świadomość pracowników. Zastrzegł jednak, że ewentualne 
badania, jakie mogłyby zostać przeprowadzone w tej sferze nie pomogłyby 
sformułować „wskazań o charakterze jurydycznym pod adresem pracodawców 
oraz innych podmiotów stosujących prawo pracy”. 

Przedstawioną hipotezę badawczą uważam za nielogiczną. Ani pracodawcy, 
ani inne podmioty stosujące przepisy prawa pracy o karach i wyróżnieniach 
regulowanych przepisami prawa pracy nie mogą być – z natury rzeczy –  adre-
satami postulatów „jurydycznych”, z wyjątkiem przedsiębiorców zarządzających 
„małymi” zakładami pracy, w których zatrudnionych jest mniej niż 20 pracow-
ników (art. 104 § 2 k.p.).  Nie oni bowiem upoważnieni do wydawania norm 
prawnych z dziedziny prawa pracy. Adresatem postulatów jurydycznych mogą 
być jedynie podmioty publiczne i – w ograniczonym zakresie – także prywatne 
upoważnione do uchwalania (organy legislacyjne) i wydawania (organy admi-
nistracji publicznej) oraz negocjowania i stanowienia (partnerzy społeczni) 
norm prawnych zaliczanych do dziedziny prawa pracy. Zatem psychologowie 
pracy, podobnie jak socjologowie, nie mają kompetencji do formułowania na 
podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych propozycji zmian 
w przepisach prawnych. Nie wiadomo jednak, czy socjologów prawa, którzy 
w większości przypadków mają – jak pisałem – wykształcenie prawnicze można 
uznać za merytorycznie uprawnionych do formułowania pod adresem wła-
ściwych organów legislacyjnych lub prawodawczych propozycji nowelizacji 
obowiązujących przepisów albo unormowania dotychczas nie uregulowanych 
zjawisk i procesów społecznych. W sferze zaliczonej do specjalności naukowej, 
jaką mogłaby być „psychologia prawa pracy” ustawodawca nie może zajmować 
się życiem wewnętrznym i procesami psychicznymi adresatów norm z dzie-
dziny prawa pracy. Może, a w niektórych przypadkach powinien, reagować na 
społeczne i ekonomiczne następstwa zachowania stron stosunków prawnych, 

 30 T. Zieliński,  Prawo.., s. 263.
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publicznych i prywatnych, należących do przedmiotu prawa pracy.  Badania z tej 
dziedziny być może są zaliczane przez psychologów do ogólniejszej specjalności, 
jaką jest – według T. Zielińskiego – psychologia społeczna, mająca „ścisłe związki 
z socjologią”31. Jednakże psychologia społeczna, dziedzina nauki z pogranicza 
psychologii i socjologii głównie bada w jaki sposób obecność innych ludzi i ich 
działania wpływają na psychikę jednostki. Ta sfera badań naukowych w ogra-
niczonym zakresie wiąże się z prawem pracy, które reguluje relacje między 
stronami, z natury rzeczy dwustronnych, więzi prawnych w ramach których 
dobrowolnie i odpłatnie świadczona jest praca32.          

Wartość i przydatność badań empirycznych, niemal wyłącznie socjologicz-
nych,  jest uzależniona od znajomości przepisów prawa materialnego i pro-
cesowego, a więc od ogólnej, nawet powierzchownej znajomości prawa oraz 
kompetencji organów publicznych prawo stosujących. Ujawnione ostatnio kry-
tyczne, a nawet niekiedy negatywne nastawienie obywateli do organów wymiaru 
sprawiedliwości, wykorzystywane przez władzę jako uzasadnienie głębokiej 
reformy wymiaru sprawiedliwości, dowodzi małej znajomości norm prawnych 
oraz procedur sądowych. Z tej przyczyny w większej mierze przydatne dla zba-
dania postaw wobec prawa były badania nad poglądami osób posiadających 
określoną, nawet nie dogłębną znajomość prawa i reguł postępowania sądowego, 
a więc absolwentów prawa i administracji. Członków społeczeństwa nie mających 
wiedzy odnoszącej się do podstawowych elementów wiedzy prawniczej można 
najwyżej badać ze znajomości przepisów Kodeksu drogowego lub w ograniczo-
nym przypadku Kodeksu pracy. Te dwa zbiory praw są bowiem w społeczeństwie 
polskim najbardziej znane. 

Przegląd dwunastu raportów krajowych przedstawionych w powołanej wcze-
śniej pracy zbiorowej pod redakcją S. Edlunda, poświęconej badaniom nad 
prawem pracy, świadczy o małym zainteresowaniu decydentów oraz potencjal-
nych badaczy do prowadzenia badań socjologicznych (empirycznych) nad tą 
gałęzią prawa i jej instytucjami, konstrukcjami i polityką ich stosowania. Prawo 
w większości państw jest badane niemal wyłącznie w płaszczyźnie logiczno-
-językowej. Nieliczne wyjątki od tej zasady potwierdzają ogólną, powszechnie 
znaną, regułę – badania i metody empiryczne nad prawem pracy należą do 
rzadkości.  J. Heilmann, jako jeden z niewielu autorów wymienionej zbioro-
wej pracy prawno-porównawczej, poświęconej rodzajom badań nad prawem 
pracy, jako przykład takich badań podaje te prowadzone przez dwa berlińskie 

 31 Tamże.
 32 A.M. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Warszawa 2014,  s.19.
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centra badawcze: Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) oraz Zentrum für Euro-
päische Rechtspolitik (ZERP). Ta ostatnia jednostka badawcza jest powiązana 
w Wolnym Uniwersytetem w Berlinie (Free University of Berlin). Badania pro-
wadzone w WZB koncentrowały się nad ochroną prawną pracowników przed 
decyzjami przedsiębiorców, zmierzających rozwiązać zawarte umowy o pracę. 
Badania potwierdzały powszechnie, krążące w środowiskach pracowniczych 
i związkowych, znane opinie i konstatacje, o mało skutecznej prawnej i sądowej 
ochronie praw pracowniczych33.   Natomiast przedmiotem badań przeprowa-
dzonych  przez uniwersytecki ośrodek badawczy - ZERP  była rola prawa pracy 
i procedury sądowej obowiązującej w sądach pracy w procesie definiowania 
zjawisk i procesów społecznych legalizujących i delegalizujących postępowanie 
poszczególnych pracowników, członków zbiorowości pracowniczych, wystę-
pujących w obronie swoich ekonomicznych i socjalnych interesów w sporach 
indywidualnych i zbiorowych34. Te badania zostały ocenione przez J. Heilmanna 
jako kontrowersyjne ze względu na niejasno sformułowaną koncepcję działań 
i niezgodnych z prawem pracy zachowań spowodowanych zalewem niekiedy 
wzajemnie sprzecznych przepisów prawa pracy35.  

Zapatrywania na rolę i znaczenie skąpych badań empirycznych nad wybra-
nymi instytucjami zachodnioniemieckiego prawa pracy zostały wsparte wypo-
wiedziami prawników specjalizujących się w prawie pracy w niektórych innych, 
zwłaszcza nordyckich, państwach europejskich: Danii, Finlandii i Szwecji. Ich 
autorzy przedstawiają propozycje badań empirycznych nad znajomością i pozio-
mem akceptacji przez społeczeństwo przepisów prawa pracy36. Z reguły jed-
nak ograniczają się do ogólnego stwierdzenia o potrzebie prowadzenia badań 
empirycznych w procesie implementacji obowiązujących przepisów tej gałęzi 
prawa37. Z pozostałych wypowiedzi prominentnych przedstawicieli europejskiej 

 33 Arbeitslosigkeit als Problem der Rechts- und Sozialwissenschaften, 1980; Kündigungspraxis 
und Kündigungsschutz in der BR Deutschalnd, 1981; Kündigungspraxis, Kündigungsschutz und 
Probleme der Arbeitsgerichtsbarkeit, 1983 (cyt. za J. Heilmann, A German…, s. 114, 120).
 34 Zur Soziologie des Arbeitsgerichtsverfahrens, 1979; Abschied vom Recht?, 1983 (cyt. za J. 
Heilmann,  A German…, s. 115, 120). 
 35 J. Heilmann,  A German…,  s. 115.
 36 O. Hasselbach, Labour Law Research in Denmark, (w:) Labour Law Research in Twelve 
Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Work Environment Fund – The Swedish Center for Working 
Life, Stockholm 1986, s. 19.
 37 N. Bruun, Some Aspects of Labour Law Research in Finland and Sweden, (w:) Labour Law 
Research in Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 
1986, s. 43; S. Edlund, Movements in Swedish Labour Law and Labour Research, (w:) Labour Law 
Research in Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 
1986, s.63.                                                                                                                                            
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i światowej nauki prawa pracy w Belgii38, Holandii39, Francji40, Włoszech41, Wlk. 
Brytanii42, Stanach Zjednoczonych43 i Australii44 wyraźnie wynika, że w prawie 
pracy metody i badania empiryczne są rzadko wykorzystywane - i z reguły 
niechętnie – stosowane przez prawników. Nic w tym względzie nie zmieniło się 
w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. 

VI. Wybrane doświadczenia badawcze nad 
stosowaniem badań empirycznych w krajowych 
stosunkach pracy 

Podobnie sytuacja w  tym względzie przedstawia się w  Polsce. T. Zieliński 
wprawdzie twierdził, iż nauka prawa pracy posługuje się metodą empiryczną 
w badaniem nad stosowaniem przepisów tej gałęzi prawa oraz wymieniał zakres 
tych badań. Podawał praktykę zakładów pracy,  działalność organów rozstrzy-
gających spory o roszczenia pracowników ze stosunku pracy oraz praktykę 
organów administracji pracy45. Tego ogólnikowego stwierdzenia nie opatrzył 
jednak żadnym przykładem. Ograniczył się do wymienienia trzech instytucji 
badawczych: resortowego, usytuowanego przy ministrze rodziny, pracy i polityki 
społecznej, Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), Instytutu Badania Prawa 
Sądowego, działającego przy ministrze sprawiedliwości oraz Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy specjalizującego się w sprawach bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Nie powołał ani jednej pracy badawczej, przedstawiającej wyniki badań 
empirycznych nad prawem pracy.  

Według mojej oceny, w publikacjach IPiSS badania i metody empiryczne 
były rzadziej stosowane aniżeli charakterystyczne dla prawa analizy aktów 

 38 R.Blanpain, Labour Law Research in Belgium, (w:) Labour Law Research in Twelve Coun-
tries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986s. 136 i n.
 39 L.H. van Den Heuvel, Labour Law Research in the Netherlands, Labour Law Research in 
Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 122 i n.
 40 X. Blanc-Jouvan, Labour Law Research in France, (w:) Labour Law Research in Twelve 
Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 143 i n.
 41 B. Veneziani, Labour Law Research in Italy, (w:) Labour Law Research in Twelve Countries, 
ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 167 i n.
 42 Lord Wedderburn of Charleton,  Labour Law Research in Britain, (w:) Labour Law Research 
in Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 193 i n.
 43 B. Aaron, Labour Law Research in North America, Labour Law Research in Twelve Coun-
tries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 212 i n.
 44 W.B. Creighton, A Review of Labour Law Research In Australia, (w:) Labour Law Research 
in Twelve Countries, ed. S. Edlund, The Swedish Center for Working Life, Stockholm 1986, s. 242 i n. 
 45 T. Zieliński, Prawo…, s. 272.
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prawnych. W początkowym okresie mojej pracy naukowej, z racji ukończenia 
w drugiej połowie lat 60-tych ubiegłego stulecia w Uniwersytecie Jagiellońskim 
studiów prawniczych i socjologicznych prowadziłem badania empiryczne nad 
społeczną skutecznością rad zakładowych, najniższych, istniejących w zakładach 
pracy ogniw struktur związków zawodowych, w sprawach dotyczących ochrony 
pracowniczego prawa do pracy w przypadkach nawiązywania i rozwiązywania 
za wypowiedzeniem umów o pracę przez państwowych (inni wówczas nie ist-
nieli) pracodawców. Badania były zorganizowane profesjonalnie. Prowadzone 
na zlecenie Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie były realizowane przez 
pracownię socjologiczną krakowskiego oddziału PAN, którą kierował wybitny 
socjolog - profesor K. Dobrowolski, przez zawodowych socjologów, w dodatku 
specjalizujących się w badaniach empirycznych. Jeden z nich, specjalizujący się 
w metodologii badań socjologicznych, określił reprezentatywną próbę badawczą 
i rozpoczęliśmy prowadzenie wywiadów z robotnikami. Rezultaty, które osiągnę-
liśmy świadczyły o braku jakiegokolwiek udziału rad zakładowych w sprawach 
personalnych w państwowych zakładach pracy. Najczęściej wyrażanym przez 
robotników stwierdzeniem używanym dla oceny stopnia wpływu organizacji 
związkowych na decyzję dyrektorów państwowych przedsiębiorstw było powie-
dzenie, że „rady zakładowe idą na pasku dyrekcji”.  Oznaczało to, że zakładowe 
organizacje związkowe nie realizują żadnych przysługujących im kompetencji 
kontrolnych nad pracodawcami w sprawach dotyczących zatrudniania i zwal-
niania pracowników. 

Na podstawie raportu z badań napisałem duży jak na tamte czasy, kilku-
dziesięciostronicowy, artykuł. Złożyłem go w kwartalniku „Studia Prawnicze” 
wydawanym przez IPN PAN w Warszawie. Uzyskałem dwie negatywne recenzje, 
napisane przez  docentów z Uniwersytetu Warszawskiego i z Uniwersytetu im. 
B. Bieruta we Wrocławiu. Obaj zgodnie twierdzili, że rezultaty badań, jakie 
zostały przeprowadzone przedstawiają ówczesną, socjalistyczną, rzeczywistość 
w krzywym zwierciadle, przeto jako tendencyjne nie mogą zostać opublikowane. 
Na podstawie części tych „nieobiektywnych” badań pozytywnie ocenionych 
przez profesora UJ P. Rybickiego, przedwojennego uczonego oraz profesora 
A. Walasa, kierownika Katedry Prawa Pracy UJ jako recenzenta pracy zda-
łem egzamin magisterski na kierunku socjologia z wynikiem bardzo dobrym. 
Praca magisterska napisana na podstawie badań empirycznych, którą przed-
stawiłem, zostało oceniona jako dobra plus. Doświadczenia związane z próbą 
publikacji wyników badań empirycznych znacznie osłabiły mój zapał do udziału 
w badaniach empirycznych nad instytucjami prawa pracy. Fragmenty wyników 
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badań zostały opublikowane w czasopiśmie IPiSS46 oraz fachowym miesięczniku 
„Humanizm Pracy”, w którym zamieszczono opracowania z zakresu socjologii 
pracy47. Część historyczno-porównawcza tych badań została ogłoszona dru-
kiem w czasopiśmie „Kwartalnik Historii Ruchu Zawodowego”48. Fragmenty 
odnoszące się do prawnych aspektów działania organizacji związkowych przy 
zatrudnianiu pracowników i wypowiadaniu umów o pracę przez pracodawców 
wydrukowane zostały w czasopismach prawniczych: „Praca i Zabezpieczenie 
Społeczne”49, kwartalniku „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”50 
oraz Pracach Prawniczych wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński w ramach 
Zeszytów Naukowych51.  

W polskim systemie prawa pracy związki zawodowe miały wyraźnie uregu-
lowane przez ustawodawcę lub wynegocjowane przez partnerów społecznych 
i zapisane w układach zbiorowych pracy kompetencje w sprawach dotyczących 
rozwiązywania umów o pracę przez pracodawców. Zakres kompetencji kontro-
lnych organizacji związkowych był różny, w zależności od tego, czy pracodawca 
zamierzał rozwiązać z pracownikiem, objętym ochroną prawną przed zwolnie-
niem, umowę o pracę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia czy 
ze skutkiem natychmiastowym. Intensywność ochrony była uzależniona od 
sytuacji prawnej pracownika. Tylko niektóre kategorie pracowników objęte były 
ochroną szczególną, polegającą na konieczności uzyskania zgody właściwego 
organu związkowego lub organizacji reprezentującej interesy określonej grupy 
pracowników na rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę. 

Poza wyjątkami wyraźnie określonymi w przepisach prawa pracy pozo-
stali pracownicy korzystali z tzw. ochrony powszechnej. Sprowadzała się ona 
do konieczności uzyskania przez pracodawcę opinii organizacji związkowej 
o zamierzonym rozwiązaniu umowy o pracę. Z formalnego punktu widzenia 
nie była ważna treść opinii, ale sam fakt powiadomienia organizacji związkowej, 
mającej zagwarantowane prawo do przedstawienia pracodawcy opinii o zamie-
rzonym zwolnieniu. Z drugą częścią tematu pracy dotyczącej zakresu i charakteru 

 46 Wybrane Informacje Tematyczne MPPiPS, 1972, Nr 3 (64) oraz Nr 7 (35).
 47 Rok 1970, Nr 1-2.
 48 Rok 1970, z.4.
 49 A. M. Świątkowski, Plenum czy prezydium rady zakładowej?, PiZS 1971, nr 11; tenże 
Charakter prawny udziału rady zakładowej przy zawieraniu i wypowiadaniu umów o pracę, PiZS 
1972, nr 7. 
 50 A. M. Świątkowski Udział związku zawodowego przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów 
o pracę w Czechosłowacji, RPEiS 1971, z.3. 
 51 A. M. Świątkowski, Problematyka sprzeciwu rady zakładowej przy wypowiedzeniu umowy 
o pracę, ZNUJ, 1973, z.55; tenże Zakres uprawnień rad zakładowych przy wypowiadaniu umów 
o pracę, ZNUJ, 1973, z. 58.
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prawnego uprawnień związkowych zawodowych przy wypowiadaniu umowy 
o pracę nie było więc problemów. Miałem natomiast poważny kłopot ze zrozu-
mieniem na czym mogłyby polegać uprawnienia rad zakładowych w sprawach 
odnoszących się do zawierania umów o pracę. Obowiązujące wówczas w Polsce 
przepisy, dekret z 1945 r. o radach zakładowych, zawierały wprawdzie normę 
prawną przewidującą udział rad zakładowych „przy zawieraniu i wypowiadaniu 
umów o pracę”, jednakże ani przepisy stanowione przez państwo, ani postano-
wienia wynegocjowane przez partnerów społecznych i zapisane w układach 
zbiorowych pracy nie regulowały uprawnień rad zakładowych w sprawach doty-
czących zatrudniania pracowników. Ze względu na brak jakiejkolwiek ingerencji 
ustawodawcy, normodawcy oraz partnerów społecznych upoważnionych przez 
ustawodawcę do negocjowania tzw. autonomicznych postanowień prawa wyłącz-
nie w sferze indywidualnych stosunków pracy nie można było wiele napisać na 
temat kompetencji rad zakładowych przy zawieraniu umów o pracę z perspek-
tywy obowiązującego w naszym kraju prawa pracy. Tym bardziej nie mogłem 
przedstawić stosowanej w Polsce praktyki udziału zarządów zakładowych orga-
nizacji związkowych w  rekrutowaniu do pracy i podejmowaniu decyzji o tym, 
którego z kandydatów pracodawca powinien zatrudnić. Oficjalnie w Polsce nie 
było bezrobocia, nawet jeżeli pewna, niekiedy nawet znaczna część pracowników, 
nie była niezbędna w procesie produkcji, nie pozostawała bez pracy oraz – co 
jest najważniejsze - wynagrodzenia. 

Nadmiar pracowników nie był krytykowany w socjalizmie, nawet jeżeli 
sprzyjał obniżeniu wydajności pracy. Dla władz państwowych i politycznych 
liczyła się wyłącznie propagandowa teza, że w socjalizmie, uważanym za ustrój 
sprawiedliwości społecznej, nie występuje zjawisko bezrobocia. Nadmiar rąk do 
pracy, określany przez ekonomistów i polityków społecznych terminem „utajone 
bezrobocie” nie był znany specjalistom od rynku pracy. Nie byli oni  świadomi 
występowania tego zjawiska oraz jego  rozmiarów. Związki zawodowe nawet 
gdyby chciały wywierać wpływ na pracodawców państwowych i domagać się 
udziału w procesie zatrudniania pracowników, nie miały formalnej podstawy 
prawnej do występowania z postulatami wobec pracodawców o umożliwienie 
im wyrażenia stanowiska w sprawach odnoszących się do polityki zatrudniania. 
Kandydaci ubiegający się o pracę, która wówczas nie była uważana  za dobro 
deficytowe nie byli członkami zakładowych organizacji związkowych w tych 
przedsiębiorstwach państwowych, w których ubiegali się o zatrudnienie. Przeto 
związki zawodowe nie miały bezpośredniego interesu prawnego w żądaniu 
dopuszczenia swoich przedstawicieli do podejmowania decyzji o doborze kan-
dydatów do pracy. 
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W pracy naukowej można oczywiście prowadzić teoretyczne rozważania 
o negatywnych aspektach wolności związkowej, wyrażających się w swobodzie 
każdego pracownika do podejmowania decyzji o nie przystępowaniu do związ-
ków zawodowych. Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ) nie miała 
żadnego interesu w reklamowaniu takiego pojmowania, w przepisach między-
narodowego prawa pracy - konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
wolności pracowników „od” nie wstępowania, a nie jak w socjalizmie uważano 
„do”, przystępowania do istniejących związków zawodowych. 

Temat opracowania  „zamówionego” przez CRZZ nie mógłby obejmować 
zagadnień niezgodnych z podstawową filozofią ówczesnego ruchu związko-
wego. Zjawisko społeczne, wyrażające się we wpływie, niekiedy znacznym, 
zakładowych organizacji związkowych na politykę przyjmowania do pracy, było 
szeroko praktykowane w Stanach Zjednoczonych. Niektóre związki zawodowe 
pełniły oficjalną funkcję pośrednictwa w zatrudnianiu pracowników. Instytucja 
prawa pracy regulującego to zjawisko przeszła do historii tej gałęzi prawa pod 
nazwą „hiring halls”. Kandydaci do pracy rekomendowani przez zakładową 
organizację związkową mieli gwarancję prawną zatrudnienia. Układy zbiorowe 
pracy lub inne porozumienia normatywne zawierane przez partnerów społecz-
nych zabraniały pracodawcom zatrudniać pracowników nie wskazanych przez 
związek zawodowy, będący sygnatariuszem zawartego porozumienia. Zakłady 
pracy były więc postrzegane przez pracowników,  związkowców i pracodawców 
jako przedsiębiorstwa niedostępne („zamknięte”) dla kandydatów nie wspiera-
nych przez związek zawodowy, występujący w roli pośrednika w zatrudnieniu. 
Powyższe zjawisko zostało w socjalistycznej literaturze prawa pracy poddane 
totalnej krytyce przez sowieckiego specjalistę od prawa pracy, A. Paszerstnika52. 
Jego książka została przetłumaczona na język polski i opublikowana w naszym 
kraju. To była czysta demagogia. Pod neutralnym tytułem autor „odkrył” i   
przedstawił, a właściwie „zdemaskował” „eksploatatorską istotę prawodawstwa 
kapitalistycznego”. Już w spisie rozdziałów zamieszczone zostały takie „barwne” 
określenia jak: „wykorzystanie cywilistycznego traktowania umowy najmu pracy 
do zamaskowania eksploatatorskiej natury kapitalistycznego stosunku pracy” lub 
„fałszowanie kapitalistycznych stosunków pracy najemnej przy pomocy praw-
niczej konstrukcji umowy o pracę”.  Sformułowanie zamieszczone w dekrecie 
z dnia 6 lutego 1945 r. o radach zakładowych53, które występują jako pośrednicy 

 52 A. Paszerstnik, Zagadnienia prawne wynagrodzenia za pracę robotników i pracowników 
umysłowych, Warszawa 1952.
 53 Dz.U. R.P., nr 8, poz.36, znowelizowany 16 stycznia 1947 r., Dz.U. R.P., nr 24, poz. 92.
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w procesie naboru do pracy zostało zamieszczone zapewne na skutek braku 
wyobraźni, wynikającej z nieokrzepnięcia oficjalnej doktryny nowego ustroju 
politycznego, dopiero instalującego się w Polsce. Brak regulacji normatyw-
nej nie stał na przeszkodzie skutecznego wspierania „swoich” kandydatów do 
pracy bezpośrednio lub za pośrednictwem partii politycznej przez organizacje 
związkowe. Stosowanie tego typu praktyk znacznie później zostało uznane za 
oczywiście niezgodne z zasadą wolności związkowej przez organizacje mię-
dzynarodowe, MOP i Radę Europy, nadzorujące przestrzeganie przez władze 
państw członkowskich obowiązujących standardów ochrony praw człowieka54.  

W latach 70-tych XX wieku nie można było prowadzić badań empirycznych 
na temat  praktyk stosowanych przez związki zawodowe w procesach naboru 
pracowników w przedsiębiorstwach państwowych. Skoro zdyskwalifikowano 
mój artykuł traktujący o niedostatecznym wypełnianiu przez rady zakładowe 
obowiązków wyraźnie uregulowanych w obowiązujących przepisach prawa, tym 
bardziej skazana na niepowodzenie była próba opisania niezgodnego z prawem  
zjawiska, za jakie musiałaby być uznana próba ingerowania związku zawodowego 
w wyłączne kompetencje dyrektora państwowego zakładu pracy.  W opubliko-
wanej w Zeszytach Naukowych UJ rozprawie  nie pisałem więc o uprawnieniach 
rad zakładowych w sprawach dotyczących nawiązywania umów o pracę. 

Nawet jeśli w ówczesnej socjalistycznej Polsce zjawisko partycypacji związ-
kowej w takiej kategorii spraw występowało w praktyce, w prawie pracy nie było 
uregulowane. Brak więc było powodów do analizowania tego zjawiska, albowiem 
badania empiryczne nad prawem ograniczały się – w ramach socjologii prawa 
- do analizowania “zachowań ludzi w związku z funkcjonowaniem prawa pracy 
w społeczeństwie”55.  Tego typu badania empiryczne należały w prawie pracy oraz 
w socjologii prawa do rzadkości. Właściwie jedyną pracą empiryczną, spełniającą 
przedstawione wyżej wymagania było opracowanie przygotowane przez trzech 
autorów z Uniwersytetu we Wrocławiu, specjalizujących się w prawie pracy, nie 
mających jednak fachowego przygotowania socjologicznego56. 

Stosując się ściśle do formalnych wymagań sformułowanych w wielokrotnie 
cytowanej pracy T. Zielińskiego, traktującej między innymi o metodach i tech-
nikach badawczych stosowanych w prawie pracy, należałoby zdyskwalifikować 
opracowanie na temat metodologii analizowania i dokonywania poziomu pomiaru 

 54 A.M. Świątkowski, Charter of Social Rights of the Council of Europe, Kluwer Law Inter-
national, AH Alphen aan den Rijn 2007, s.189 i n. 
 55 T. Zieliński, Prawo…, s. 261.
 56 J. Jończyk, W. Sanetra, H. Szurgacz, Problem stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie 
przemysłowym, Wrocław 1976. 
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znajomości przepisów prawa pracy wśród pracowników57. Nie traktowało ono 
bowiem o zachowaniach osób zatrudnionych w związku z funkcjonowaniem 
prawa pracy, lecz zmierzało do ustalenia zakresu i poziomu znajomości przepisów 
tej gałęzi prawa przez pracowników. Nie mogą być również uznane za prace wyko-
rzystujące badania i metody empiryczne w pracy opracowania przedstawiające 
ustawodawstwo stosowane w Polsce w kontekście historycznym58, nawet jeżeli 
wywody prawnicze są ilustrowane opisem sytuacji gospodarczej i społecznej osób 
zatrudnionych. Analiza położenia prawnego określonej kategorii społecznej osób, 
Polaków w czasie okupacji niemieckiej59, kobiet i młodocianych pracowników 
zatrudnionych w polskim przemyśle w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego60, robotników rolnych61, nie spełnia wymagań do zakwalifikowania tego 
typu prac do opracowań o charakterze empirycznym.  Z tego powodu nie uważam 
własnych  monografii, dotyczących równego traktowania, zakazu dyskryminacji 
oraz prowadzenia preferencyjnej polityki społecznej wobec mniejszości etnicz-
nych i rasowych  w stosunkach pracy oraz edukacji, za prace empiryczne, mimo 
iż zawierają obszerną dokumentację dynamiki zatrudnienia62 lub materiały źró-
dłowe prezentujące procesy legislacyjne, jak również orzecznictwo63. W pracach 
tych bowiem nie korzystano z podstawowych technik badań empirycznych, do 
których zaliczane są: obserwacja uczestnicząca, ankiety i wywiady zmierzające do 
ustalenia stopnia zgodności postępowania stron stosunków pracy z obowiązują-
cymi przepisami prawa pracy oraz ustalanie, metodą badania  opinii społecznej,  
poziomu  znajomości i stopnia przestrzegania tych przepisów64.

 57 G. Skąpska, Modelowa analiza znajomości i ocen prawa wśród pracowników (w:) Poznanie 
prawa pracy…, s. 147 i n.
 58 M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Warszawa 1960.
 59 H. Szurgacz, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 
1939-1945. Studium prawno-polityczne, Ossolineum, Wrocław  1971. 
 60 J. Jończyk, Ochrona pracy kobiet i młodocianych w polskim przemyśle, Książka i Wiedza, 
Warszawa 1961.
 61 A. Ajenkiel, Położenie prawne robotników rolnych, Warszawa 1962.  
 62 A. M. Świątkowski, Problemy równouprawnienia w stosunkach pracy w Stanach Zjedno-
czonych. Studium prawno-społeczne, Zeszyty Naukowe UJ , Warszawa-Kraków 1976.
 63 A. M. Świątkowski, Amerykański dylemat równouprawnienia, Warszawa 1989. 
 64 Zob. W. Sanetra, H. Szurgacz, Problemy metodologiczne badań empirycznych w prawie 
pracy, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 288, Prawo XLIX, Wrocław 1975. 
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VII. Badania synergiczne nad prawem pracy 

Znikome stosowanie przez prawników specjalizujących się w prawie pracy 
badań  empirycznych i takich metod uzasadnia krytyczną opinię, wyrażoną 
przez niemieckiego prawnika w międzynarodowej literaturze porównawczego 
prawa pracy, że przeważające nastawienie uczonych zajmujących się nie tylko 
tą dziedziną prawa, ale także studiami nad innymi gałęziami obowiązującego 
prawa “maskuje rzeczywistość społeczną”65. Należy dodać, że wykorzystywanie 
w badaniach nad prawem pracy wyłącznie tradycyjnej metody dogmatycznej, 
polegającej na logiczno-językowej (gramatycznej), uzupełnianej rozumowaniem 
opartym na systemowej, teleologicznej oraz aksjologicznej interpretacji prze-
pisów tej dziedziny prawa stanowi negatywną manifestację prawników wobec 
zespołowych badań interdyscyplinarnych. Próbowano temu ujemnemu dla 
harmonijnego rozwoju badań w dziedzinie nauk humanistycznych, prawnych 
i społecznych zjawisku zapobiegać, formując propozycję  podejmowania “syner-
gicznych” (reflexive) badań nad prawem pracy. Koncepcja tego typu badań jest 
ściśle powiązana z socjologiczną teorią “autokreacji” systemów społecznych: 
prawa pracy, stosunków przemysłowych,  społecznych, politycznych  i ekono-
micznych. Oparta jest na dwóch zjawiskach: komunikacji i autokreacji (autopo-
ietic), jakie zachodzą w sferach organizacyjnych i strukturalnych. 

R. Rogowski, jeden z protagonistów badań synergicznych nad prawem pracy 
wyraziście akcentuje korzyści wynikające z zastosowania nowej metodologii 
badawczej. Przewiduje, że dotychczasowe, indywidualne, luźno związane z bada-
niami empirycznymi, logiczno-językowe studia nad prawem pracy, zostaną 
zastąpione fenomenem społecznym stworzonym dzięki systemowi komunikacji 
między synergicznym systemem prawa pracy a społecznymi podsystemami, 
jakimi - według R. Rogowskiego - są stosunki prawne, polityczne, ekonomiczne 
i przemysłowe66. Jego zdaniem, postmodernistyczne i “autokreatywne” (autopoie-
tic) badania nad prawem pracy mają szansę włączyć się do wzorca “przełożenia” 
(shift) w paradygmacie stymulacji (paradigm shift) Einsteinowskiej teorii względ-
ności67. Według koncepcji autokreacji prawo staje się “synergetyczne” poprzez 
uznanie odrębności i niezależności społecznej otoczki (kontekstu), w której 

 65 Is the masking out of social reality (J. Heilmann, Labour…, s. 109). 
 66 R. Rogowski, Reflexive Labour Law. An Introduction (w:) Reflexive Labour Law. Studies 
in Industrial Relations and Employment Regulation, eds. R. Rogowski,T. Wilthagen, Kluwer Law 
and Taxation Publishers, Deventer-Boston 1994, s.4 i n.  
 67 Zob. T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, University of Chicago Press, Chicago 
1962. 
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funkcjonuje oraz zdolności autokreacji instytucji i norm prawnych dostosowa-
nych do zmieniającej się rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej. 
Prawo pracy ze względu na bardzo silne relacje i uwarunkowania od polityki 
społecznej (zabezpieczenie społeczne) i gospodarczej (stosunki przemysłowe) 
jest najbardziej podatną dziedziną prawa na opisany przez R. Rogowskiego 
proces adaptacji za pośrednictwem autokreacji. 

Zatem nie badania empiryczne nad instytucjami i przepisami prawa pracy 
i zabezpieczenia społecznego, lecz stworzenie instrumentalnych, ustrojowych  
i prawnych możliwości autokreacji i autoregulacji systemu prawa pracy obowią-
zującego w danym państwie mogą  stanowić szansę osiągnięcia celów, o których 
pisali nieliczni  prawnicy wcześniej akcentujący i akceptujący ideę prowadzenia 
badań i stosowania metod empirycznych nad prawem pracy. Według R. Rogow-
skiego, wyrafinowany (sophisticated) system prawa pracy umożliwia samodziel-
nie regulować instytucje tej gałęzi prawa nie tylko poprzez efekty (performance), 
ale również w drodze oddziaływania na centra synergii istniejące w ramach 
wymienionych wcześniej podsystemów społecznych68. 

Z dotychczasowego wywodu wynika, że “synergiczne” prawo pracy to w teorii 
tej gałęzi prawa nie tylko opis alternatywnej wobec badań empirycznych metody 
analizy tej gałęzi prawa, ale również nieznana do tej pory badaczom stosunków 
prawno-społecznych koncepcja rozwoju nowoczesnego, postępowego systemu 
prawa. Powyższa koncepcja ma teoretyczne oparcie w studiach nad regulacją, 
zarządzaniem i planowaniem zainspirowanych przez niemieckiego socjologia 
N. Luhmanna69. 

Koncepcja autokreacji ma swój rodowód w badaniach empirycznych pro-
wadzonych przez uczonych przyrodników. Najogólniej pisząc, wywodzi się ona 
z zaobserwowanego przez biologów procesu proliferacji. Termin ten zrobił karierę 
poza biologią również w stosunkach międzynarodowych70 i filozofii nauki71. Zda-
niem wymienionych filozofów, “proliferacja” jest identyfikowana z pluralizmem 
teoretycznym, wyrażającym się w potrzebie tworzenia jak największej liczby 
alternatywnych teorii i hipotez względem obowiązujących poglądów72. Wkład 

 68 Reflexive Labour.., s. 7.
 69 N. Luhmann, Some Problems with ‘Reflexive Law’ (w:) State, Law and Economy as Auto-
poietic Systems: Regulation and Autonomy in a New Perspective, G. Teubner, A.Febbrajo, eds., 
Dott. A. Giuffrè, Milan 1992, s. 389 i n.
 70 R. Kuźniar, Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych (w:) Stosunki międzyna-
rodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. R.Kuźniar, E. Haliżak,  Warszawa 2006.
 71 I. Lakatos, P.K.Feyerabend oraz ich prace powołane w niniejszym opracowaniu.
 72 Ich mottem jest stwierdzenie: „Wymyślaj i opracowuj teorie niezgodne z zaakceptowanym 
punktem widzenia, nawet jeżeli ten ostatni jest wysoce prawdopodobny i ogólnie przyjęty”. 
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I. Lakatosa73 w budowę koncepcji autokreacji (autopoises) polegał na budowaniu 
kompromisowego pasa ochronnego hipotez roboczych wokół rdzenia badaw-
czego (hard core) a falsyfikanizmu K.R.Poppera, według którego naukowcy 
porzucają teorie po poczynieniu sprzecznych z nimi praktycznych obserwacji, 
mimo iż powinni zastępować badania empiryczne śmiałymi hipotezami oraz 
teorii rewolucji T. Kuhna, który uważał, że teoria to ciąg stabilizacji twierdzeń 
mimo gromadzenia przeczących jej obserwacji oraz rewolucji naukowych – 
często inicjowanych bez racjonalnego podłoża – polegających na zmianach spo-
sobu myślenia74. Natomiast wkładem P.K. Feyerabenda75 jest zasada poznawcza, 
według której “wszystko ujdzie” (anything goes), nawet jeżeli początkowo wydaje 
się skrajnie absurdalne i stanie się akceptowalne w odpowiednim czasie, dla 
rozwoju nauki, albowiem każda reguła metodologiczna wraz z postępem czasu 
zaczyna  rozwój nauki. Zatem koniecznością, z punktu widzenia tego rozwoju, 
jest zastąpić zdewaluowaną ideę inną, nową, która wraz z upływem czasu będzie 
zastąpiona następną, jeszcze nowszą. 

W ogólnej teorii prawa za twórcę autokreacji uważany jest N. Luhmann. Prace 
tego autora76 prezentują zjawisko autokreacji poprzez zależności między organi-
zacją, pojmowaną statycznie, a dynamiczną strukturą postrzeganą z zewnątrz, 
będącą związkiem składników, posiadających zdolności kreatywne. Koncepcja 
N. Luhmana była krytykowana77. Zarzucano mu, iż nie uwzględniał jednostek, 
a nawet zbiorowości ludzi. Podkreślano, że autokreacja to fenomen biologiczny, 
a koncepcja przedstawiająca to zjawisko stworzona została wyłącznie dla potrzeb 

 73 I. Lakatos, Criticism and the Growth of Knowledge ed., Cambridge University Press, 
Cambridge 1970; tense Proof and Refutation, Cambridge University Press, Cambridge 1976.  
 74 S. Fuller, Kuhn vs. Popper. The Struggle for the Soul of Science, Revolution in Science, Icon 
Books UK, Duxford, Cambridge 2003.
 75 P.K. Feyerabend, Against Method, Verso, London 1975.
 76 N. Luhman, Insistence on Systems Theory: Perspectives from Germany – An Essay, Social 
Force 1983, vol.61, Nr 4, s. 987 i n.; tenże, Law as a social system, Northwestern University Law 
Review, 1989, vol. 83, s. 136 i n.; tenże, Observation on Modernity, Stanford University Press, 
Stanford 1998; tenże, Organization (w:) Autopeitic Organization Theory Drawing on Niklas 
Luhmann’s Social System Perspective, eds. T. Bakken, T. Hernes, Liber, Copenhagen Business 
School Press, Oslo 2003.    
 77 Zob. H. R. Maturana, F. Varela, Autopoises: the organization of the living, Autopoises and 
Cognition: The Realization of the Living, Boston Studies in Philosophy of Sciences, D. Reidel Pub-
lishing Co., Dordrecht 1980, vol. 42, s. 63 i n.; H.R. Maturana, B.Poersken, Autopoises and Social 
Theory: A Conversation, Journal of Sociocybernetics, vol.5, No 1-2 s. 68 i n.;  J.Mingers, Observing 
organizations: An evaluation of Luhmann’s organization theory (w:) Autopeitic Organization The-
ory Drawing on Niklas Luhmann’s Social System Perspective, eds. T. Bakken, T. Hernes, Liber, 
Copenhagen Business School Press, Oslo 2003, s. 103 i n.
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nauk przyrodniczych. Odnosi się więc jedynie do mikroorganizmów78.  Nie może 
być zatem stosowana do analizowania zjawisk społecznych i ich uczestników – 
ludzi,79 ponieważ każdy poszczególny przypadek autokreacji w ramach system 
społecznego prowadziłby do system totalitarnego80. 

Zakładając, że pojęcie “autokreacja” jest metaforą, mającą zastosowanie 
w stosunkach społecznych w relacjach między systemem pracy a systemami: 
politycznym, społecznym, ekonomicznym i przemysłowym, M. Schatten i M. 
Bača zwracają uwagę, że proces autokreacji polega na zachowaniu status quo 
organizacji (preservation) a jedynie prowadzi do “regeneracji” jej struktur  (rege-
neration of structure)81. N. Luhmann przedstawia istotę autokreacji w systemie 
społecznym poprzez system komunikacji, a więc uzewnętrznianie informacji bez 
zaznaczania roli podmiotów partycypujących w tym procesie i podejmowanych 
przez nich działań82. Według niego autokreacja wyraża się w zdolności do adapta-
cji systemu komunikacyjnego do potrzeb jego aktualnych użytkowników. Należy 
rozważyć, czy taki “twardy rdzeń” może stanowić wystarczające oparcie dla teorii 
umożliwiającej wyjaśnienie złożonych relacji między stronami indywidualnych 
i zbiorowych stosunków pracy. R. Rogowski udziela pozytywnej odpowiedzi na 
powyższe pytanie. Jego zdaniem koncepcja synergetycznego prawa pracy kładzie 
nacisk na główny cel tej nowoczesnej dziedziny prawa83. Jego osiągnięcie jest 
uzależnione od akceptacji funkcji tej gałęzi prawa przez zainteresowane pod-
mioty. Stosunki społeczne regulowane tą dziedziną prawa, w ramach których 
jedne osoby (pracownicy) wykonują płatną, pracę podporządkowaną na rzecz 
i ryzyko podmiotów lub innych osób (pracodawców) mogą być przedstawione 
jako system oparty na konflikcie sprzecznych interesów lub współpracy osób 
i podmiotów mających na względzie wspólne dobro. W tym punkcie jesteśmy 
zgodni. Współczesne stosunki pracy, zwłaszcza dotyczy to zbiorowych stosunków 
pracy, w Unii Europejskiej oparte są na dialogu społecznym prowadzonym przez 
partnerów społecznych, pracowników i ich przedstawicieli – związki zawodowe 
oraz pracodawców i ich organizacje. Nadrzędnym celem tych stosunków jest osią-

 78 „Since one cell organisms behave in a special way, this does not mean that multiple cell 
organisms will behave exactly the same way” pisali M. Schatten, M. Bača, A Critical Review of 
Autopoitec Theory and Its Application to Living, Social Organizational and Informative System, 
DRUŠ. ISTRAŽ, Zagreb, 2010, vol. 19, s. 844. 
 79 Maturana, Poerksen, Autopoises…, s. 70 i n.
 80 Maturana, Poerksen, Autopoises…,  s. 72. 
 81 M. Schatten, M. Bača, A Critical Review…, s. 844.
 82 N. Luhman, Law as a social system..., s. 145. 
 83 Industrial Relations, Labour Conflict Resolution and Reflexive Labour Law (w:) Reflexive 
Labour…, s. 53 i n.
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gnięcie i trwałe utrzymanie pokoju społecznego. W osiągnięciu tego zamierzenia 
są zainteresowani również pozostali uczestnicy obrotu prawnego regulowanego 
przepisami prawa pracy – państwo i społeczeństwo obywatelskie84.  Jednakże R. 
Rogowski w dużym stopniu uzależnia osiągnięcie powyższego celu od akceptacji 
przez wszystkie wymienione wyżej podmioty  wspólnej, jednolitej koncepcji two-
rzenia norm prawa pracy w drodze porozumienia przez partnerów społecznych. 
W Unii Europejskiej istnieją systemy prawa pracy oparte w przeważającej części 
na negocjacjach zainteresowanych stron. Przykładem są uregulowania obowią-
zujące w państwach nordyckich. Jednak nawet tam, mimo  głównej  zalety tego 
systemu,  przejawiającej się w spojrzeniu na siebie przez każdego z partnerów 
społecznych z perspektywy drugiej strony rokowań85,  państwo nie rezygnuje 
z przysługującej mu prerogatywy stanowienia minimalnych standardów ochrony 
indywidualnych i zbiorowych praw oraz interesów pracowniczych. Prawo pracy 
bowiem jest jedną z niewielu, obok prawa o ochronie praw konsumentów, dzie-
dziną prawa, której zadaniem jest ochrona interesów i praw ludzi - pracowników 
jako “słabszej strony” stosunków pracy. Z tego względu władze państwowe 
oraz międzynarodowe organizacje wyznaczające minimalne standardy ochrona 
praw pracowniczych i socjalnych nie zrezygnują z bezpośredniej, prawotwórczej 
ingerencji w stosunki pracy. 

Autokreacyjna koncepcja kształtowania przepisów prawa pracy lansowana 
przez R. Rogowskiego i innych autorów, publikujących w pracy zbiorowej przez 
niego współredagowanej, jest oparta na niepełnej, aczkolwiek częściowo właści-
wej, przesłance.  Prawo pracy było, jest i będzie stanowione przez organizację 
państwową, która powinna być zainteresowana w gromadzeniu doświadczeń 
empirycznych na temat roli i funkcjonowania przepisów prawa regulujących 
stosunki pracy. Wyjątek od tej zasady może być wprowadzony tylko wobec 
partnerów społecznych uprawnionych do tworzenia autonomicznych przepisów 
prawa pracy w oparciu o doświadczenia własne, historyczne i prawno-porów-
nawcze. Jednakże także oni negocjując warunki pracy i wynagrodzenia oraz 
wszelkie inne sprawy należące do ich kompetencji prawotwórczych są zobo-
wiązani stosować się do minimalnych standardów prawnych określonych przez 
przepisy wydawane przez władzę państwową, zobowiązaną do przestrzegania 

 84 A.M. Świątkowski, Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 
2013, s. 107 i n. 
 85 H. von Teuber, Trough the Eyes of the Other (w:) Research and Reflexivity, Ed. F.Steier, 
Sage, London 1991, s. 63 i n. 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 34

powszechnych, wspólnie ustalonych kryteriów na forum międzynarodowym 
przez Międzynarodową Organizację Pracy86, Unię Europejską87, Radę Europy88. 

Metoda empiryczna nie powinna być więc zaniechana w prawie pracy. System 
stosunków pracy kształtowany przepisami tej gałęzi prawa nie odnowi się sam. 
Jest nie tylko zbyt skomplikowany, ale również uzależniony od doświadczeń 
ludzi, którzy stosują i tworzą to prawo. Polscy prawnicy specjalizujący się w tej 
gałęzi prawa są świadomi tej konieczności. Najprawdopodobniej z tego względu 
synergetyczna koncepcja prawa pracy stworzona na podstawie socjologicznej 
koncepcji autokreacji M. Mc Luhana nie spotkała się z zainteresowaniem środo-
wiska polskiego, a także w dużej części europejskiego, środowiska prawa pracy. 

IX. Badania empiryczne nad prawem pracy czy 
poznawanie stosunków przemysłowych?

Poważną przeszkodę w prowadzeniu badań empirycznych nad prawem pracy 
w Polsce upatruję w słabym rozwoju zainteresowania badaniami stosunków 
przemysłowych. Pod koniec ubiegłego stulecia studia nad tą problematyką były 
utożsamiane przez przedstawicieli nauk politycznych z problematyką prawa 
pracy. W świecie natomiast, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, poważną 
przyczynę upadku takich badań jest powolna, lecz stale kurcząca się chęć pozna-
nia stosunków przemysłowych89. Stany Zjednoczone były ojczyzną badań nad 
stosunkami przemysłowymi. Tą problematyką badawczą uczeni amerykańscy 
zaczęli interesować się w latach 20-tych XX wieku. W ramach tych badań pro-
wadzono studia empiryczne nad: prawem pracy, historią nauki o pracy, zarzą-
dzaniem personelem i zagadnieniami bezrobocia. Słusznie sądzono, że stosunki 
przemysłowe mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wątki z dziedziny prawa 
pracy, nauk o polityce, socjologii pracy i nauki o zarzadzaniu i organizacji. 
Fachowa wiedza na temat stosunków przemysłowych była przydatna w dzie-
dzinach: stabilizacji rynku pracy, zapewnienia równowagi popytu i podaży 
pracy oraz utrwalenia demokracji przemysłowej90. Spadek znaczenia związków 
zawodowych, znaczne ograniczenie mocy obowiązującej układów zbiorowych 

 86 A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, T. I Międzynarodowe publiczne prawo 
pracy, vol.1-3, Warszawa 2008.
 87 A.M. Świątkowski Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 88 TA.M. Świątkowski, Labour Law: Council of Europe, AH Alphen aan den Rijn 2016.
 89 B. Urbaniak, Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot rozważań naukowych. Refleksje nad 
amerykańskimi doświadczeniami, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 3-4, s.79 i n.
 90 Tamże, s. 83.
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pracy jako autonomicznych i zarazem konkurencyjnych wobec stanowych prze-
pisów prawa pracy oraz wyraźnie antyzwiązkowa polityka władz federalnych 
wspomagane przez globalizację sprawiły iż “tematyka związków zawodowych 
i rokowań zbiorowych” w USA  straciła sens. 

Oficjalnie za koniec epoki studiów empirycznych nad stosunkami przemysło-
wymi uważana jest decyzja podjęta piętnaście lat temu, w 2003 r. o zamknięciu 
studiów drugiego i trzeciego stopnia w Uniwersytecie Wisconsin, który jako 
pierwszy podjął, niemal 100 lat temu, decyzję o uruchomieniu takich studiów na 
wydziale ekonomii. W związku z powyższym, być może prawnicy specjalizujący 
się w prawie pracy zaczną angażować się w badania empiryczne nad stosun-
kami pracy. Ostatecznie bowiem, w amerykańskiej literaturze stosunki przemy-
słowe były postrzegane jako studia z nauk politycznych, stanowiące specyficzny  
mélange  badań prawniczych z badaniami socjologicznymi (empirycznymi).  
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Streszczenie
Prawno-dogmatyczne metody badań nad prawem pracy dominują w  świecie. Ogra-
niczony zakres stosowania badań i  metod empirycznych w  prawie pracy utrudnia 
poznanie rzeczywistości społecznej i stosunków ekonomicznych. W wielu państwach 
zaczynają dominować zapatrywania o ograniczonej możliwości oddziaływania prawa 
pracy na współczesne, nowoczesne stosunki pracy.  Próbowano temu ujemnemu dla 
harmonijnego rozwoju badań w dziedzinie nauk humanistycznych, prawnych i społecz-
nych stanowi rzeczy zapobiegać, formując propozycję  podejmowania “synergicznych” 
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(reflexive) badań nad prawem pracy. Koncepcja tego typu badań jest ściśle powiązana 
z  socjologiczną teorią “autokreacji” systemów społecznych: prawa pracy, stosunków 
przemysłowych,  społecznych, politycznych  i ekonomicznych. Oparta jest na dwóch 
zjawiskach: komunikacji i autokreacji (autopoietic), jakie zachodzą w sferach organiza-
cyjnych i strukturalnych. Czy powyższa metoda badań ma szansę zastąpić tradycyjne, 
stosowane od lat w USA, badania nad stosunkami przemysłowymi? 

Słowa klucze: badania empiryczne, prawo pracy, socjologiczna systemy społeczne, 
synergiczna koncepcja autokreacji, stosunki przemysłowe 

Summary
The most wide spread methods of approach of labour law is still a  legal dogmatic 
compilation, appraisal and interpretation of statutory acts. Since empirical and field 
research is limited legislative texts, commentaries and judicial findings no direct con-
nection with reality. In number of countries the traditional concepts of labour law are 
challenged for non coping with modern work patterns. The concept of reflexive labour 
law linked to the sociological theory of autopietic economic systems was developed. 
As a descriptive concept it reconstructs the most current trends in labour relations. 
Does it stands a chance to replace former US research orientations and methods of 
industrial relations?   

Key words: empirical research, labour law, reflexive concept, social systems, socio-
logical theory of autopoietic, industrial relations
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Andrzej Szymański

Gdy bezprawie było prawem. Kilka 
przykładów dyskryminacji ludzi 
wierzących w Polsce Ludowej
When lawlessness became law. A few examples of the discrimination of the 
people believing in the Polish People’s Republic

Wprowadzenie

Nie jest już chyba dla nikogo tajemnicą, że rządzący w Polce po roku 1945 ate-
istyczny reżim jako jeden z wyznaczników swojej działalności przyjął tezę o nega-
tywnym wpływie religii na życie społeczne1. Prostą konsekwencją tego faktu było 
uznanie Kościoła katolickiego (oraz w nieco mniejszej skali innych związków 
wyznaniowych – uznawanych za „przeciwwagę” dla kościoła dominującego) 
za zbiorowego „wroga ludu”2. Wynikało to z tego, że kierownictwo rządzącej 
krajem partii realizowało nakazy Kremla, czyniąc z Polski państwo wasalne, 
o pozornej jedynie niezależności, także – a może przede wszystkim - w sferze 
ideowej. „Polska partia komunistyczna - co (…) jest truizmem - sprawowała 
w kraju rządy za pomocą rozbudowanego aparatu represji, instrumentalizując 
instytucje władzy”3. Skrajnie zinstrumentalizowano także prawo, czyniąc zeń 

 1 P. Stanisz, Rola przepisów regulujących ubezpieczenie społeczne duchownych w realizacji 
polityki wyznaniowej państwa w latach 1945 – 1989, (w:) A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon 
(red.), Prawo i polityka wyznaniowa  w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum 
Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26 – 28 października 2004), Lublin 2005, s. 284.    
 2 Kościół katolicki został uznany za wroga klasowego np. podczas plenum KC PZPR, 
odbywającego się w dniach 13 – 14 kwietnia 1947 r. Zob. J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce 
(1945-1950), Warszawa 1997, s. 151.  
 3 F. Musiał, „Sprawiedliwość” w służbie reżimu. Instrumentalizacja sądów i prawa w Polsce 
„ludowej”, http://www.omp.org.pl/stareomp/indexe20e.php?module=subjects&func=view-
page&pageid=361, dostęp 13 stycznia 2017 r.  
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skuteczny instrument uprawiania polityki4, w tym narzędzie służące do dyskry-
minacji osób wierzących oraz całych wspólnot wyznaniowych. Jak pisał Andrzej 
Czochara: „Stosunki państwowo – kościelne w Polsce w okresie PRL-u należały 
do najbardziej spatologizowanych dziedzin życia polityczno – społecznego. 
W okresie tym uległy bowiem istotnym zafałszowaniom demokratyczne ze swej 
istoty zasady wolności sumienia i wyznania, rozdziału Kościoła od Państwa czy 
świeckości państwa”5. 

Ideologiczna walka z religią w Polsce Ludowej prowadzona była z wykorzy-
staniem prawa oraz działań pozaprawnych, często sprzecznych nawet z normami 
promulgowanymi przez władze komunistyczne. Niemałą rolę odgrywał w tych 
działaniach Urząd do Spraw Wyznań i jego agendy terenowe6. Jest to bardzo 
wyraźnie widoczne w opisywanych niżej przypadkach. Te zaś zostały dobrane 
według pewnego klucza. Intencją autora było bowiem ukazanie uwikłania władz 
Polski Ludowej w walkę z ludźmi wiary na poziomie „podstawowym”. W artykule 
nie opisano spraw głośnych, lecz szerzej nieznane zmagania niewielkich grup 
lub nawet jednostek, będących na pozycji przegranej, nie mających raczej żad-
nych szans w konfrontacji z machiną komunistycznego państwa. I rzeczywiście, 
ponosili widoczną porażkę. Jednak zwycięstwo moralne było po ich stronie.             

Boże Ciało w Sadlinkach

W święto Bożego Ciała 1962 r. we wsi Sadlinki koło Kwidzyna, kierownik miej-
scowej szkoły nakazał stawić się w budynku szkolnym wszystkim uczniom 
o godz. 10.30 w celu odebrania świadectw. Dzieciom oznajmiono, że to dziecko, 
które nie przyjdzie, świadectwa w terminie późniejszym nie otrzyma. Niektóre 
dzieci straszono ponadto brakiem promocji do następnej klasy7. W piśmie, 
którego kopia oczywiście trafiła na biurko urzędników, być może jeszcze wcze-
śniej, niż dotarło ono do adresata, którym był ordynariusz diecezji warmińskiej, 

 4 P. Kładoczny, Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944 – 1956), Warszawa 
2004, s. 9. 
 5 A. Czochara, Stosunki państwowo – kościelne. Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy, 
Warszawa 1993, s. 4. 
 6 H. Misztal, A. Mezglewski, Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw 
Wyznań, (w:) A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon (red.), Prawo i polityka wyznaniowa  w Polsce 
Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 26 – 
28 października 2004), Lublin 2005, s. 33.
 7 Kopia pisma ks. Zenona Szerle, wikariusza – ekspozyta w Sadlinkach, do ordynariusza 
warmińskiego, biskupa Tomasza Wilczyńskiego z 24 czerwca 1962 r., bez numeru, IPN Gd 299/26, 
k. 34.   
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ks. Zenon Szerle, odważny wikariusz – ekspozyt z Sadlinek ujawnił nazwiska 
świadków, „którzy mogą w każdej chwili nawet przed sądem zeznać, że dotąd 
mimo ich starań o otrzymanie świadectw dla dzieci, tych świadectw nie otrzymali 
Bakhaus, Czarniecki, Gierata, Krzemiński, Szablewski. Te fakty są publicznie 
znane i każdy ojciec, który ma dziecko w szkole, może je poświadczyć”8.     

W Sadlinkach świąteczna Msza św. odprawiana była o godz. 11.00. Zdarzył 
się przypadek, że dziecko poszło na procesję, a ojciec po odbiór świadectwa. 
Dokumentu jednak nie wydano, gdyż zdaniem kierownika szkoły uczeń powi-
nien sam odbierać swoje świadectwo. Szykany tego typu dotknęły kilkoro dzieci. 
Uczniowie ostatniej, siódmej klasy nie mogli w terminie złożyć dokumentów do 
wybranych szkół ponadpodstawowych, ich plany na przyszłość były zagrożone 
z powodu uczestnictwa w obchodach kościelnych9, w oficjalnie uznawanym 
przez państwo wolnym dniu świątecznym10. 

Stanowczy protest w tej sprawie złożył ordynariusz diecezji warmińskiej11, ks. 
bp dr Tomasz Wilczyński12. W swym piśmie do Piotra Stolarka, Przewodniczą-
cego Prezydium WRN w Gdańsku zwracał on uwagę, że „tak starsi, jak i dzieci 
mają prawo w tym dniu do świętowania. Nie musi świętować w dniu Bożego 
Ciała kierownik szkoły w Sadlinkach, ale nie wolno mu chyba innych zmuszać 
do zajęć szkolnych w tym dniu, a tym bardziej samowolnie wymierzać kary 
tym, którzy biorą udział w uroczystościach religijnych (…). Ciśnie się pytanie, 
czy Kuratorium Szkolne Gdańskie uważa owego kierownika za odpowiedniego 
wychowawcę dla małych dzieci szkolnych, jeżeli zamiast wychowywać, prowo-
kuje wierzące dzieci wierzących rodziców w Sadlinkach?” Protest kończą słowa: 
„O nic nie proszę Pana Przewodniczącego, tylko przesyłam do wiadomości opis 
samego faktu”. W odręcznym dopisku na dokumencie P. Stolarek zaleca wezwa-
nie do PWRN ks. Szerle, wikariusza – ekspozyta z Sadlinek, który zawiadomił 
biskupa o zajściu i przeprowadzenie z nim „rozmowy wychowawczej”13.  

 8 Pismo ks. Zenona Szerle do ordynariusza warmińskiego z 24 czerwca 2016 r., bez numeru, 
tamże, k. 35.  
 9 Tamże. 
 10 Zob. art. 1 pkt. 1 lit. h). ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, Dz. 
U. z 1951, Nr 4, poz. 28. 
 11 „Bp Tomasz Wilczyński dekretem Prymasa Polski z dnia 1 grudnia 1956 r. został mianowany 
ordynariuszem diecezji warmińskiej jako delegat specjalny z pełną władzą biskupa rezydencjalnego”, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Wilczy%C5%84ski, dostęp 2 listopada 2016 r. Zob. także 
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bwilcz.html, dostęp 2 listopada 2016 r. 
 12 Pismo ordynariusza olsztyńskiego do Piotra Stolarka, przewodniczącego PWRN w Gdań-
sku z 25 czerwca 1962 r., (L. dz. 1891/62), tamże, k. 33.   
 13 Tamże. 
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W dniu 30 czerwca 1962 r. Józef Mazur, urzędnik prawdopodobnie PWRN 
w Gdańsku spisał notatkę służbową, w której czytamy, m. in.: 

„Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty zakończenie roku szkolnego 
1961/62 w szkołach podstawowych zostało ustalone: dla klas VII na 20. VI. 
br., a dla pozostałych klas na 23. VI. br. Kierownik szkoły w Sadlinkach – tow. 
Ratkowski – za zezwoleniem Inspektoratu Oświaty w Kwidzynie postanowił 
wykorzystać dzień wolny od zajęć 21. VI. br. na zorganizowanie zakończenia 
roku szkolnego z uwagi na to, że szkoła w Sadlinkach w okresie wakacyjnym 
jest obiektem kolonijnym, w którym z dniem 28. VI. br. zorganizowano kolonie 
dla dzieci pracowników „Zamechu” z Elbląga, co pociągało za sobą konieczność 
przeprowadzenie pilnych prac remontowych w budynku szkolnym w skróconym 
terminie – remont rozpoczęto w wolnych od nauki pomieszczeniach już dnia 
19. VI. br. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Sadlinkach odbyło się więc z powyż-
szych względów dnia 21. VI. br. o godz. 10.30 i w tym czasie uczniowie tej szkoły 
otrzymali swoje świadectwa. Na ogólną liczbę 224 dzieci uczęszczających do 
szkoły dnia 21. VI. br. po świadectwa zgłosiło się ok. 190 dzieci. Kierownik 
szkoły tow. Ratkowski ogłosił, że dzieci które w tym czasie nie pobrały swoich 
świadectw, mogą je otrzymać dnia 1. IX. br., a więc w dniu rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Wyjątek stanowić jedynie mogą absolwenci szkoły (…), którzy 
zamierzają kontynuować naukę w innych szkołach oraz dzieci, które zmieniają 
miejsce zamieszkania”14. Uzasadnieniem takiego zarządzenia miał być fakt, 
że kierownik szkoły nazajutrz rozpoczynał urlop wypoczynkowy, czyli nie był 
w tym czasie zobowiązany do załatwiania spraw służbowych. W piśmie wska-
zano nazwiska ojców protestujących przeciwko dyskryminacji swych dzieci 
oraz wskazano, że rodzice tych dzieci rekrutują się „spośród kolejarzy oraz 
miejscowych rolników”15.

Następnie rozpoczęto planowanie i organizowanie represji, które miały 
dotknąć niepokornych. „Uzgodniono z z-cą KP MP (komendanta powiatowego 
Milicji Obywatelskiej- AS) tow. Anastaziakiem, że organy MO przeprowadzą 
nieoficjalnie bliższe rozeznanie wśród tych rodziców i w razie potrzeby zastosują 
pewne represje w stosunku do najbardziej znanych aktywistów klerykalnych 
(kary grzywny za naruszenie przepisów ppoż., san - epid. itp.).

 14 Notatka służbowa autorstwa st. insp. Józefa Mazura z Wydziału do Spraw Wyznań PWRN 
w Gdańsku z 30 czerwca 1962 r., bez numeru, tamże, k. 36.  
 15 Tamże. 
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Odnośnie wikariusza – ekspozyta kościoła w Sadlinkach, ks. Zenona Szerle 
ustalono, że:

a) nie zorganizował procesji ulicznej w dniu Bożego Ciała zgodnie z decyzją 
PPRN wydaną proboszczowi parafii Nebrowo Wielkie (któremu podlega). 
Procesji takiej nie zorganizował również w ub. roku;

b) trzy punkty katechetyczne prowadzone przez niego zostały zgłoszone 
w Inspektoracie Oświaty PPRN przez proboszcza parafii Nebrowo Wielkie;

c) żadnych zadłużeń podatkowych wobec skarbu Państwa nie posiada,
d) formalnie podporządkowuje się ściśle także innym zarządzeniom władz 

państwowych”16.
Trudno było zatem zaatakować księdza frontalnie. Konieczna była pomoc 

Wydziału ds. Spraw Wyznań, który zalecił następujący modus operandi w spra-
wie: „1. Pismo Kurii biskupiej (…) pozostawić bez odpowiedzi. Zarzuty zawarte 
w przesłanej korespondencji nie znajdują żadnego uzasadnienia, a poza tym 
strona nie wnosi pretensji odnośnie nadania dalszego biegu sprawie, traktując 
swoje pismo jedynie jako informację. 2. Z powodów wyszczególnionych w treści 
niniejszej notatki, jak również dla utrzymania autorytetu kierownika szkoły 
w Sadlinkach nie istnieje potrzeba zmiany jego decyzji odnośnie wydania nieode-
branych świadectw dopiero w dniu 1. IX. br. 3. Celem uniknięcia niepotrzebnego 
i szkodliwego rozgłosu w niniejszej sprawie nie jest wskazane przeprowadzenie 
na ten temat dalszego oficjalnego dochodzenia, jak również rozmów z ks. Szerle 
oraz z prob. parafii Nebrowo Wielkie – ks. Woźniakiem. 4. Wskazane jest bliższe 
zainteresowanie się w sposób dyskretny przy pomocy organów MO księdzem 
Szerle oraz rodzicami, którzy stanowią aktyw klerykalny w Sadlinkach. 5. Skargę 
ks. Szerle do kurii biskupiej Wydział ds. Wyznań winien wykorzystać przy okazji 
załatwiania podobnych spraw z ks. Szerle, względnie z prob. parafii Nebrowo 
Wielkie – ks. Woźniakiem”17.

Na tym wyczerpuje się zespół akt dotyczących dyskryminacji osób wierzących 
w Sadlinkach. Dokumenty obnażają szczególną perfidię, złą wolę i arogancję 
władzy. Planowano także szykany wobec osób, które w żaden sposób nie naru-
szyły prawa, a jedynie usiłowały protestować przeciwko łamaniu obowiązujących 
norm. Ustawa z 18 stycznia 1951 r.18 o dniach wolnych od pracy uwzględniała 
w art. 1 pkt 1 lit. h) „dzień Bożego Ciała” jako dzień wolny. W tyczącej się tej 
samej materii ustawie z dnia 16 listopada 1960 r.19 z katalogu dni wolnych od 

 16 Tamże. 
 17 Tamże, k. 37. 
 18 Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28. 
 19 Dz. U. 1960 nr 51 poz. 297. 
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pracy wykreślono Święto Trzech Króli i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
(15 sierpnia), jednak święto Bożego Ciała pozostało. Zatem wyznaczenie przez 
kierownika szkoły w Sadlinkach wydawania świadectw w tym właśnie dniu, 
stanowiło jaskrawe złamanie omawianej ustawy. Oprócz tego, zmuszając dzieci 
do uczestnictwa w czynnościach szkolnych w czasie trwania Mszy świętej i pro-
cesji świątecznej, złamano art. 70 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej stanowiący, że „ (…) nie wolno zmuszać obywateli do niebrania udziału 
w czynnościach lub obrzędach religijnych”20. Prawo łamano w poczuciu pełnej 
bezkarności, ze świadomością zupełnej bezbronności krzywdzonych ludzi. Rzec 
można, śmiejąc im się w twarz. 

„Nielegalna bursa” w Rumi

W dniu 30 czerwca 1955 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącego w Rumi Janowie zwróciła się do Wydziału Oświaty Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z donosem na bursę prowa-
dzoną przez o.o. salezjanów, w której mieszkali niektórzy z uczniów zespołu 
szkół21. Z opowieści mieszkańców bursy oraz ze sprawozdania komisji, w której 
uczestniczyła „przedstawicielka PWRN wizytator Szczepanko” wynikało, że 
„wychowanie w zakładzie salezjanów nie różni się niczym od średniowiecza”. 
Chłopcy mieli być karani fizycznie, stawiani do kąta, „pompowani”, zmuszani 
do „noszenia wody wiadrami, szorowania podłóg i ustępów”. Ponadto mieli być 
bici przez starszych kolegów na polecenie wychowawców oraz przez samych 
wychowawców. Jeden chłopiec, uderzony podczas jedzenia ponoć „wpadł do 
talerza z zupą”22.  Opłaty były wysokie, a wyżywieni skąpe. Myszy rozkradały 
paczki żywnościowe, które otrzymywali mieszkańcy23. W ramach „średnio-
wiecznego” systemu wychowania mieli oni dwa razy w ciągu dnia uczestniczyć 
w „modłach kościelnych”. Rada pedagogiczna metody te „przyjęła z oburzeniem” 
oraz skierowała do Wydziału Oświaty PWRN w Gdańsku wniosek „wysunięty 
przez ob. Kułaka Michała”, w którym postulowała „zabranie wszystkich wycho-
wanków szkoły z w/w zakładu i ulokowanie w szkołach posiadających internaty 

 20 Zob. A. Ajnenkiel, Konstytucje polskie 1791 – 1997, Warszawa 2001, s. 309. 
 21 Odpis pisma Rady Pedagogicznej 11- letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawo-
wego i Licealnego w Rumi Janikowie do Wydziału Oświaty PWRN w Gdańsku z 30 czerwca 1955 r., 
bez numeru, AAN, UdSW, sygn. 21/149, k. 5.  
 22 Na marginesie odręczny dopisek: „I nie utonął!”
 23 Odręczny dopisek na marginesie: „A to złodzieje te myszy!”
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państwowe, by młodzież ta mogła być naprawdę wychowywana w myśl założeń 
i wymagań Polski Ludowej”24.   

Wydział do Spraw Wyznań PWRN w Gdańsku skierował niebawem do UdSW 
pismo, w którym znalazło się „twórcze rozwinięcie” zarzutów pod adresem 
salezjańskiej placówki25. Twierdzono więc, że księża „uprawiają homoseksualizm 
z powierzonymi im dziećmi, czego dowodem była rozprawa sądowa, w wyniku 
której wychowawca ks. Olek wyrokiem sądowym otrzymał 2 lata więzienia”, 
„część wychowanków (…) deprawuje się, ucieka (…) i dopuszcza się kradzieży”, 
kary cielesne stosowano za najbłahsze przewinienia, a wychowankowie byli – 
„w duchu klerykalnym” – przygotowywani „na przyszłych księży”. Wskutek 
czego bursę należało koniecznie zlikwidować, zgodnie z sugestiami Wydziału 
Oświaty PWRN26.  

W dniu 20 lipca 1955 r. tenże Wydział Oświaty PWRN w Gdańsku przedstawił 
sprawę Ministerstwu Oświaty, tym razem wskazując na niski poziom nauczania 
w zespole szkół w Rumi Janowie, czego powodem miało być uczęszczanie do 
tej placówki 40 wychowanków bursy (przedstawianej coraz częściej jako „dom 
dziecka”) oo. salezjanów. Wychowywani w „duchu idealistycznym” i „przezna-
czeni” w przyszłości na kapłanów, wywierali „ogromny, destrukcyjny, moralno 
– rozkładowy” wpływ na innych uczniów. Zaistniała zatem „konieczność oczysz-
czenia Liceum (z) tego niepożądanego i szkodliwego elementu”. Postulowano 
tym razem umieszczenie wychowanków w szkołach w miejscowościach, gdzie 
mieszkają ich rodzice27.    

W dniu 11 sierpnia 1955 r. Bronisław Sowa, kierownik Wydziału Oświaty 
PWRN w Gdańsku wystąpił do Ministerstwa Oświaty z formalnym wnioskiem28 
„o wyrażenie zgody na zlikwidowanie prywatnego internatu prowadzonego przez 
oo. salezjanów w Rumi pow. Wejherowo pod nazwą „Dom dziecka Towarzystwa 
Salezjańskiego”. Przedstawiono następujące motywy tego wniosku:

 24 Odpis pisma Rady Pedagogicznej 11- letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawo-
wego i Licealnego w Rumi Janikowie do Wydziału Oświaty PWRN w Gdańsku z 30 czerwca 1955 r., 
bez numeru, AAN, UdSW, sygn. 21/149, k. 6.  
 25 Pismo Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Gdańsku do UdSW, brak daty i numeru, 
tamże, k. 1.  
 26 Tamże.
 27 Pismo Wydziału Oświaty PWRN w Gdańsku  do Ministerstwa Oświaty z 20 lipca 1955 r. 
do Ministerstwa Oświaty (OSr-187/55/pof), poufne, tamże, k. 2. W piśmie wymieniono nazwiska 
i adresy domowe kilkudziesięciu uczniów, którzy mieliby zostać przeniesieni z bursy, aby umożliwić 
jej zamknięcie.  
 28 Pismo Wydziału Oświaty PWRN w Gdańsku  do Ministerstwa Oświaty z 11 sierpnia 
1955 r. do Ministerstwa Oświaty, bez numeru, poufne, tamże, k. 3.
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1. Internat jest faktycznie prywatnym domem dziecka, co potwierdza także 
treść pieczęci nagłówkowej, którą posługuje się placówka: „Dom Dziecka 
Towarzystwa Salezjańskiego Rumia k/ Gdyni tel.11 PKO XI 4662”. Internat 
ten nie posiada orzeczenia władzy szkolnej na otwarcie. Jako prywatny 
zakład wychowawczy podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 1932 r. 
o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych  i wychowawczych (Dz. 
U. 1932 nr 33, poz. 343) i rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego z dnia 7 czerwca 1932 r. o prywatnych szkołach 
oraz zakładach i wychowawczych…(Dz. U. 1932 nr 50, poz. 473). Wobec 
tego powinien spełniać warunki zawarte w art. 2 cytowanej ustawy o pry-
watnych szkołach (…), a kierownik i wychowawcy – warunki przewidziane 
art. 6 powołanej ustawy”29. W „przeciwnym przypadku” Prezydium WRN 
– Wydział Oświaty „nie ma możności wypełnienia obowiązku wynikającego 
z § 1 rozporządzenia MWRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r.  Jako, iż uznano, 
że zakład salezjański w Rumi tych warunków nie wypełnił stwierdzono, że 
„istnieje on i działa nielegalnie. Wobec tego (…) wniosek o zezwolenie na 
zamknięcie jest w pełni uzasadniony”.   

2. Sierot w zakładzie jest niewiele, większość podopiecznych ma rodziny, które 
są w stanie opłacać miesięczne czesne w wysokości 400 – 500 zł. Mimo to 
chłopcy otrzymują marne wyżywienie, zgniłe ziemniak etc.

 W kolejnych punktach pisma powtarzano znane już zarzuty niedosta-
tecznej opieki, homoseksualizmu uprawianego rzekomo przez wychowawców 
i wychowanków, przygotowywania chłopców do stanu duchownego, „zastrasza-
jących” metod wychowawczych. Reasumując, Wydział Oświaty nalegał na „wyra-
żenie zgody na zamknięcie” placówki zakonnej. Standardowy dopisek kończący 
pismo: „Powyższa sprawa została uzgodniona z Samodzielnym Referatem (ds.) 
Wyznań Prezydium WRN w Gdańsku oraz czynnikami politycznymi”30. 

 29 Tamże. 
 30 Tamże. 
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Jako podstawę prawną likwidacji placówki salezjańskiej podano niewypełnia-
nie wymogów określonych w art. 231 i 632 ustawy z 11 marca 1932 r., które jednak 
nie mogły stanowić podstawy do zamykania placówek wychowawczych, a jedynie 
wskazywały warunki ich tworzenia33. Zapis co do „niemożności” wykonania 
przez Wydział Oświaty PWRN „obowiązku wynikającego z  § 1 rozporządzenia 
MWRiOP z dnia 7 czerwca 1932 r.” jest niezrozumiały. W paragrafie tym bowiem 
wskazano rodzaje placówek, których dotyczą przepisy rozporządzenia oraz 
wyjaśnienie pojęcia „szkoła” oraz skonkretyzowanie definicji dyrektora placówki. 
Jest to zapis techniczny, coś na kształt słowniczka pojęć używanych w dalszej 
części tekstu. Nie ma tu mowy o żadnych obowiązkach34. Taki zapis umieszczony 
w tekście pisma skierowanego do Ministerstwa Oświaty uznać chyba należy za 
pomyłkę. Na uwagę zasługują także trudności z określeniem charakteru placówki. 
Raz jest on bursą, potem internatem czy domem dziecka. Władze nie wiedziały 
zatem, co tak naprawdę chciały zlikwidować, jednak najwyraźniej nie było to 
dla nich żadną przeszkodą w ich destrukcyjnych działaniach. 

 31 Artykuł 2 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukow-
ych i wychowawczych brzmi: „ (1) Obywatel polski może założyć szkołę (zakład) pod warunkiem:
1. przedłożenia statutu szkoły, ustalającego ustrój wewnętrzny szkoły, język nauczania 
i program, nazwę oraz stosunek właściciela (ki) do dyrektora (ki) kierownika (czki) i nauczycieli 
(ek); rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego określi wymagania, 
jakim odpowiadać winien statut,
2.  zapewnienia szkole odpowiedniego lokalu i wyposażenia w urządzenia i pomoce naukowe,
3.  wykazania, że środki utrzymania szkoły będą wystarczające,
4.  przedłożenia pisemnego stwierdzenia właściwych władz państwowych, że ubiegający się o nie 
zachowywał się nienagannie pod względem moralności oraz w stosunku do Państwa. 
(2) Orzeczenie oznaczonej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego władzy 
szkolnej stwierdza, czy powyższe warunki zostały spełnione.
(3) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w wyjątkowych przypadkach może 
zezwolić na założenie szkoły osobie, nie posiadającej obywatelstwa polskiego.
(4) Po uzyskaniu orzeczenia, stwierdzającego spełnienie powyższych warunków, założyciel (ka) 
może szkołę otworzyć. O ile w ciągu 3 miesięcy do chwili wniesienia podania założyciel (ka) nie 
otrzyma odpowiedzi, ma prawo szkołę otworzyć. 
(5) O  terminie otwarcia szkoły winien (na) założyciel (ka) zawiadomić władzę szkolną nie 
później niż na dwa tygodnia przed rozpoczęciem nauki”.   
Art. 3: „(1) Orzeczenie stwierdzające wypełnienie warunków, wymaganych do założenia szkoły 
traci moc, jeżeli w ciągu roku od jego wydania szkoła nie zostanie otwarta lub jeśli władza szkolna 
orzeknie, iż właściciel (ka) przestał (a) czynić zadość jednemu z warunków, określonych w art. 2.
(2) Prawa, wynikające z  uzyskania orzeczenia o  którym mowa w  art. 2 mogą być odstąpione 
osobie trzeciej tylko za zgodą władzy, która je wydała.          
 32 Artykuł 6 ustawy z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach nau-
kowych i wychowawczych dotyczy wymogów stawianych dyrektorom i nauczycielom placówek. 
 33 Zob. A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944 – 1980. Studium 
historyczno - prawne, Lublin 2004, s. 232.
 34 Tamże. 
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W dniu 10 września 1955 r. Ministerstwo Oświaty oficjalnie zwróciło się do 
Urzędu do Spraw Wyznań z „propozycją natychmiastowej likwidacji dzikiego 
internatu prowadzonego przez O. O. Salezjanów, jako działającego bez zgody 
władz szkolnych i uprawiającego szkodliwą działalność”35. Do pisma dołączono 
odpis uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształ-
cącego w Rumi Janowie, przedstawione wyżej.  Do natychmiastowej likwidacji 
jednak nie doszło. W dniu 17 listopada 1955 r. UdSW odesłał Wydziałowi do 
Spraw Wyznań PWRN w Gdańsku akta w sprawie bursy salezjanów z prośbą 
„o zbadanie, jak się obecnie przedstawia sytuacja zakładu i czy potrzebna jest 
interwencja naszego Urzędu?36” W dniu 22 grudnia 1955 r. tenże Wydział odpisał 
UdSW, że „nie jest w stanie dostarczyć dodatkowych materiałów dotyczących 
bursy (…) i prosi Urząd (…) o zajęcia stanowiska na podstawie złożonych 
materiałów”37. Informowano jednocześnie, że „sytuacja w zakładzie nie uległa 
zmianie”.  Ostatecznie w styczniu 1956 r. UdSW poinformował Ministerstwo 
Oświaty, „że kwestię likwidacji „dzikiego” internatu w Rumi Janowie będzie 
można rozwiązać podczas wakacji”38. 

Na tym kończy się dostępna autorowi dokumentacja dotycząca „likwidacji” 
bursy o. o. salezjanów. Kiedy ostatecznie została zlikwidowana? Zapewne przy 
okazji likwidacji pozostałych szkół salezjańskich w Rumi w połowie lat pięćdzie-
siątych XX w39. Sprawa wymaga pogłębionych kwerend w archiwach Towarzystwa 
Salezjańskiego. Niewątpliwie warto takowe przeprowadzić. Niemniej już sam 
wyżej przedstawiony proces przejmowania placówki jest niezwykle charak-
terystyczny. Powielany on był w większości przypadków zamykania placówek 
salezjańskich w Polsce. W pełni należy się zgodzić z ks. Jarosławem Wąsowiczem 
SDB, który tak o tym pisał: „Likwidując placówki szkolno-wychowawcze prowa-
dzone przez salezjanów, władze zachowywały pozory prawa, w rzeczywistości 
wysuwały przeciwko nim zarzuty nieprawdziwe, używały wielu forteli prawnych, 
oczerniały i próbowały zdyskredytować je w oczach publicznych. Najczęstszymi 
zarzutami przeciw salezjanom był niski poziom nauczania, nielojalność wobec 

 35 Pismo Ministerstwa Oświaty do Urzędu do Spraw Wyznań z 10 września 1955 r. (SO 3 
-5280/55), AAN, UdSW, sygn. 21/149, k. 4.  
 36 Pismo UdSW do WdSW PWRN w Gdańsku z 17 listopada 1955 r. (IV – 8/37/55), tamże, 
k. 13. 
 37 Pismo WdSW PWRN w Gdańsku do UdSW z 22 grudnia 1955 r., poufne, nr nieczytelny, 
tamże, k. 14.  
 38 Pismo UdSW do Ministerstwa Oświaty ze stycznia 1956 r. (SO - 3- 5280/55), brak daty 
dziennej, poufne, tamże, k. 15. 
 39 J. Wąsowicz SDB, Likwidacja salezjańskich zakładów wychowawczych, http://pol-
ska1918-89.pl/pdf/likwidacja-salezjanskich-zakladow-wychowawczych,5581.pdf, dostęp 12 
grudnia 2016 r. 
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władz, zacofanie w pracy wychowawczej, oskarżenia o stosowanie kar cielesnych 
wobec uczniów. W efekcie tych działań kościelne placówki szkolno - wychowaw-
cze ulegały likwidacji lub przejmowało je państwo. Tak działo się w większości 
zakładów salezjańskich w latach 1948–1960”40. 

 Depozycja i banicja o. Edwarda Kota OFM

W dniu 3 sierpnia 1960 r. o. Edward Kot OFM, gwardian klasztoru kapucyńskiego 
w Krośnie wystosował pismo do UdSW w sprawie orzeczonej wobec niego kary 
depozycji – otrzymał bowiem od władz świeckich nakaz opuszczenia stanowiska 
przełożonego wspólnoty klasztornej za „niestosowne zachowanie się (…) w sto-
sunku do przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krośnie 
ob. mgra Antoniego Bala”41. O. Kot kajał się z wielką pokorą: „(…) w zupełności 
uznaję mój błąd, przepraszam za zachowanie się moje, które było wynikiem 
zdenerwowania. (…) Dlatego też najuprzejmiej proszę jeśli nie o anulowanie 
decyzji, to o zawieszenie jej wykonania. Motywem mego zachowania (…) nie 
była nie chęć jakiejkolwiek obrazy lecz tylko nieopanowanie się wynikające ze 
zdenerwowania. Błąd swój uznałem i uznaję, i jestem gotów dać zadośćuczynie-
nie w formie jaką Prezydium uzna za słuszną w stosunku do mojej winy. Nie-
mniej jednak usunięcie mnie ze stanowiska gwardiana oraz nakaz opuszczenia 
województwa jest bardzo dla mnie ciężką karą, bo połączoną z utratą opinii 
przełożonego, a także rzucająca cień na cały nasz Zakon”42.    

Na czym zatem polegała tak wielka wina o. Kota? Otóż – jak poinformował 
w swym piśmie do prowincjała kapucynów Jakub Ciastoń, kierownik Wydziału 
do Spraw Wyznań PWRN w Rzeszowie43 – „W dniu 13 czerwca 1960 r. przewod-
niczący PPRN mgr Antoni Bal oświadczył o. Edwardowi Kotowi, przełożonemu 
tamtejszego klasztoru kapucynów44, że Prezydium nie wyraża zgody na urządze-
nie procesji w dniu 23 czerwca br. z klasztoru na rynek w Krośnie45. Odmowę swą 
mgr Bal uzasadnił bardzo rzeczowo, że w dzień powszedni (23. VI.) na trasie tej 

 40 Tamże. 
 41 Pismo o. Edwarda Kota OFM do UdSW z 3 sierpnia 1960 r. (L. dz. 46/60), AAN, UdSW, 
sygn. 58/6, k. nieoznaczona. 
 42 Tamże. 
 43 Pismo Prezydium WRN w Rzeszowie do prowincjała kapucynów w Krakowie z 28 czerwca 
1960 r. (Wz-II-60/482/60), tamże, k. 482. 
 44 Zob. odpis z odpisu pisma PPRN w Krośnie do proboszcza parafii rzymsko – katolickiej 
w Krośnie z 13 czerwca 1960 r., ściśle poufne (L.WSW. 19/15/60), tamże, k. nieoznaczona. 
 45 Chodziło o procesję z okazji święta Bożego Ciała. 
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panuje ożywiony ruch kołowy i pieszy. Zorganizowanie w czasie dnia pracy wolno 
poruszającego się pochodu dużej liczby osób w różnym wieku spowodować by 
mogło zakłócenie i zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego na głów-
nej arterii przebiegającej przez śródmieście Krosna”46. I dalej: „Ojciec Edward 
Kot na tą odmowną decyzję bardzo się oburzył i oświadczył przewodniczącemu 
PPRN czy zdaje on sobie sprawę z takiego stanowiska47 i czy słyszał o wypadkach 
w Nowej Hucie48. O. Kot stwierdził również, że to jest walka z religią. Przewod-
niczący Prezydium mgr Bal oświadczył o. Kotowi, że Państwo nie ogranicza 
w niczym swobód kościoła a dowodem tego jest uliczna trasa procesji kościoła 
parafialnego (sic!), która odbędzie się jednak w dzień świąteczny, kiedy jest ogra-
niczony ruch w mieście. O. Kot mimo tego oświadczenia był bardzo oburzony 
i uporczywie trwał przy swoim twierdzeniu zwalczania kościoła przez Państwo. 
Pogróżki i szantaż o. Kota pod adresem władzy państwowej są aktem wysoce 
szkodliwym dla Państwa i czynem godnym potępienia”49. A zatem „PWRN 
stwierdza, że o. Kot dopuścił się szkodliwej działalności wobec Państwa Ludo-
wego i dlatego (…) winien być usunięty ze stanowiska przełożonego klasztoru 
i przeniesiony do innego województwa”. Wobec zakonnika zamierzano zastoso-
wać przepis art. 7 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu 
stanowisk kościelnych (Dz. U. 1957 nr 1, poz. 6)  który jednak nie przewidywał 
staroświeckiej kary banicji50. Przewidywał natomiast obowiązkowe konsultacje 
władz państwowych  z kościelnymi.  Omawiane pismo zawiera w sobie główne 
tezy ściśle poufnego pisma mgr Antoniego Bala z PPRN w Krośnie do Wydziału 
do Spraw Wyznań PWRN w Rzeszowie z 18 czerwca 1960 r.51  

Wkrótce wysłano wymagane prawem pismo powiadamiające do przełożo-
nego zakonnego o. Kota. W dniu 4 lipca 1960 r. o. Alojzy Wojnar OFM z prowin-
cjalatu oo. kapucynów w Krakowie wyraził ubolewanie z powodu wypowiedzi 

 46 Pismo Prezydium WRN w Rzeszowie do prowincjała kapucynów w Krakowie z 28 czerwca 
1960 r. (Wz-II-60/482/60), AAN, UdSW, sygn. 58/6, k. 482.
 47 Zachowano oryginalną pisownię. 
 48 27 kwietnia 1960 r. w Nowej Hucie miały miejsce wystąpienia w obronie krzyża, http://
www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/202348,W-miescie-bez-Boga-staneli-w-obronie-krzyza, dostęp 
17 grudnia 2016 r. 
 49 Pismo Prezydium WRN w Rzeszowie do prowincjała kapucynów w Krakowie z 28 czerwca 
1960 r. (Wz-II-60/482/60), AAN, UdSW, sygn. 58/6, k. 483.
 50 Art. 7: „W  razie szkodliwej dla Państwa działalności duchownego właściwy organ 
państwowy zwraca się do zwierzchniego organu kościelnego z podaniem motywów o wydanie 
stosownych zarządzeń, a w razie ich nieskuteczności o usunięcie duchownego z zajmowanego 
stanowiska kościelnego”.  
 51 Nr pisma: L. WSW. 19/15/60. 
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o. Kota i zapewnił, że „otrzyma (on) napomnienie i na najbliższej sesji defini-
torialnej zostanie przeniesiony z tamtego terenu”52. 

W dniu 13 sierpnia 1960 r. UdSW zwróciło się do Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Krośnie  z prośbą o „zbadanie sprawy, jej wyczerpujące naświetlenie 
oraz wnioski Wydziału względnie kolektywu wojewódzkiego” pismo „prze-
błagalne” o. Kota, o którym powyżej53. Dnia 30 sierpnia 1960 r. rzeszowski 
WdSW przesłał do Warszawy materiały dotyczące sprawy, że PWRN w Rzeszowie 
wystąpi zdecydowanie o przeniesienie zakonnika na inny teren oraz o zdjęcie 
z funkcji przełożonego konwentu54. Lecz wówczas: „ (…) rozpoczęły się liczne 
interwencje w naszym Wydziale, by zmienić naszą decyzję. W sprawie o. Kota 
interweniował u nas ks. Roman Dubeński, katecheta z Krosna, ks. Józef Rożek – 
członek Koła Księży „Caritas” w Rzeszowie. Koło to wystosowało do nas pismo, 
by przynajmniej zawiesić naszą decyzję”55. O to samo wnosił także prowincjał 
z Krakowa, jednak wszystkie podobne wnioski załatwiono odmownie. Bowiem 
„stoimy na stanowisku, że czyn o. Edwarda Kota jest godny potępienia i musi 
on ponieść zasłużoną karę”. Zatem -  „wnioskujemy o podtrzymanie naszej 
decyzji”56.      

„Przebłagalne” pismo o. Kota z 3 sierpnia 1960 r., od którego zaczęliśmy 
naszą opowieść, potraktowane zostało przez UdSW jako odwołanie od decyzji 
Prezydium WRN w Rzeszowie w kwestii usunięcia ze stanowiska gwardiana oraz 
„banicji” z terenu województwa rzeszowskiego. Nie odwołując się do istoty pro-
blemu UdSW zakomunikował zainteresowanemu, że „wobec upływ 14-dniowego 
terminu odwołania przewidzianego w art. 83 rozporządzenia Prezydenta RP 
z dn. 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym57 od chwili przekaza-
nia decyzji PWRN w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1960 r. (…) o. Prowincjałowi 
Zakonu Braci Mniejszych (…) na mocy art. 86 w/w rozporządzenia decyzja 
I instancji się uprawomocniła i jest ostateczną”58.  

Odpowiadając o. Kot stwierdził, że powyższe pismo UdSW z 30 września 
1960 r. otrzymał dopiero 18 października tegoż roku. Dalej przedkłada: „Jedynym 

 52 Odpis pisma Prowincjalatu O. O. Kapucynów w Krakowie do Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Rzeszowie z 4 lipca 1960 r. (L. dz. 481/60), AAN, UdSW, sygn. 58/6, k. nieoznaczona. 
 53 Pismo UdSW do WdSW PWRN w Rzeszowie z 13 sierpnia 1960 r., poufne (IV – 5/14/8/60), 
tamże, k. nieoznaczona.  
 54 Pismo WdSW PWRN w Rzeszowie do UdSW z 30 sierpnia 1960 r. (Wz. – 6a/482/60), 
tamże, k. nieoznaczona.
 55 Tamże. 
 56 Tamże. 
 57 Dz. U. 1928 nr 36, poz. 341. 
 58 Pismo UdSW do o. Edwarda Kota z 30 września 1960 r., AAN, UdSW, sygn. 58/6, k. 
nieoznaczona.  



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 52

uzasadnieniem zawartej w tym piśmie decyzji odmownej ze strony P. T. Urzędu 
(…) jest to, że upłynął 14-dniowy termin odwołania od decyzji PWRN w Rze-
szowie. Proszę uprzejmie uwzględnić moje usprawiedliwienie:

a) doręczone mi pismo PWRN w Rzeszowie nie podawało 14-dniowego 
terminu odwołania do Wyższej Instancji,

b) w rozmowie ustnej w tej sprawie również nie oznaczono mi (…) terminu 
odwołania, choć o odwołaniu była mowa59”. W związku z tym o. Kot 
prosił o ponowne rozpatrzenie swej „sprawy i prośby z 3 sierpnia b. r. 
oraz o przychylne jej załatwienie”60.    

Jednakże wyjaśnienie UdSW pozbawiło go zapewne wszelkich złudzeń. Oto 
Jan Lech, wicedyrektor Urzędu, zakomunikował mu, że „decyzja PWRN w Rze-
szowie z dnia 28 czerwca 1960 r. (…) była skierowana do o. prowincjała Zakonu 
Braci Mniejszych (…), któremu wyłącznie przysługiwało prawo odwołania. 
Wobec tego, że decyzja PWRN nie zawierała pouczenia o prawie wniesienia 
odwołania, przysługiwało o. prowincjałowi (…) prawo żądania objaśnienia 
co do trybu i terminu odwołania się. Żądanie takie, zgodnie z art. 77 ust. 2 
rozporządzenia Prezydenta RP z dn. 22 marca 1928 r. o postępowaniu admini-
stracyjnym61 (…) należało wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia 
decyzji. Ponieważ o. prowincjał nie wystąpił z tego rodzaju żądaniem, decyzja 
pierwszej instancji się uprawomocniła”62.

W tej sprawie wiadomo było, że władze nie ugną się i w żadnym wypadku 
nie poczynią żadnych koncesji na rzecz o. Kota, który był dla nich potencjalnym 
„buntownikiem”. Być może zastawiono pułapkę na zakonników, którzy nie znając 
szczegółowo przepisów prawa administracyjnego, po prostu „przegapili” sprawę 
wniesienia odwołania. Jednak nawet uwzględnienie ich prawa do odwołania 
się od niekorzystnej decyzji w niczym nie zmieniłoby sytuacji „nieostrożnego” 
franciszkanina. Po prostu druga instancja podzieliłaby zdanie pierwszej instancji.

W całej sprawie zastanawia coś innego. O. Kot nie dopuścił się tak naprawdę 
żadnego przewinienia. Po prostu w rozmowie z przedstawicielem władzy zwró-
cił uwagę na tendencyjność orzeczeń tego ostatniego i jako ilustrację efektów 

 59 Pismo o. Kota do UdSW z 19 października 1960 r. (L. dz. 57/60), tamże, k. nieoznaczona. 
 60 Tamże. 
 61 Art. 77 ust 2: „Jeśli władza w ogóle zaniedba objaśnić stronę o przysługującym jej prawie 
wniesienia odwołania lub skargi, strona może w ciągu dwóch tygodni od chwili ogłoszenia lub 
doręczenia jej decyzji zażądać od władzy, która orzeczenie wydała, wydania lub przesłania jej 
takiego objaśnienia. W tym wypadku termin dla wniesienia odwołania lub skargi liczy się od 
dnia otrzymania przez stronę objaśnienia”. 
 62 Pismo UdSW do o. Edwarda Kota z 27 października 1960 r. (IV – 5/M/8/60), tamże, k. 
nieoznaczona.  
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polityki „przeciągania struny” w stosunkach państwowo – kościelnych, przywołał 
przykład dramatycznych „wydarzeń nowohuckich” sprzed zaledwie kilkudziesię-
ciu dni. Nie było żadnych obelg, buntu, niesubordynacji, godzenia w sojusze itd. 
Taka narracja oczywiście władzy podobać się nie mogła, lecz z punktu widzenia 
obowiązującego wówczas prawa nie była nawet wykroczeniem, a co dopiero 
przestępstwem. Jednak władze szybko określiły niewinne wystąpienie o. Kota 
jako „pogróżki i szantaż”, co także dał sobie wmówić sam zainteresowany i jego 
zakonni przełożeni, wykazujący w tej sprawie zadziwiająco miękkie i ugodowe, 
a rzec można - wręcz pokorne i uległe stanowisko. Widząc tak słabego (wręcz 
zastraszonego) „przeciwnika”, władze nie widziały zapewne potrzeby mierzenia 
się z nim na argumenty merytoryczne i podejmowania jakiejkolwiek dyskusji, 
a ograniczyły się do czysto formalnego załatwienia sprawy, umiejętnie wyko-
rzystując kruczki prawne.  

Wygląda na to, że obie strony bały się tego samego – powtórzenia na Podkar-
paciu wydarzeń z Nowej Huty. Franciszkanie obawiali się ponownego nakręcenia 
spirali represji władz partyjno – państwowych w stosunku do Kościoła i do nich 
samych, a władze z Krosna i Rzeszowa – kolejnego buntu dyskryminowanych 
wierzących Polaków, który mógłby być iskrą zapalającą podobne wystąpienia 
w innych rejonach kraju.         

„Nielegalny” krzyż na Jasnej Górze

„W dniu 7 sierpnia br. (1961) Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Często-
chowie zostało poinformowane o postawieniu nowego krzyża w rejonie Jasnej 
Góry. Na podstawie rozeznania przeprowadzonego przez pracowników PMRN 
ustalono, że krzyż został ustawiony w dniu 5 lipca br. na łące będącej własnością 
klasztoru paulinów przy ul. Klasztornej. Jest on wykonany bardzo masywnie 
z dębowego drewna, wysokość ok. 6 m, zakopany luźno, bez trwałego funda-
mentu. Ustawiony na środku łąki (…)”63.  

W  celu wyjaśnienia tej sprawy do Prezydium PMRN w  Częstochowie 
wezwano w dniu 8 sierpnia 1961 r. o. Hilarego Klimosza z klasztoru jasnogór-
skiego. Przybył on w zastępstwie podówczas nieobecnego przeora klasztoru 
jasnogórskiego. Oświadczył, że nic nie wie o sprawie postawienia krzyża i nie 

 63 Odpis obszernej notatki będącej załącznikiem do pisma Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Katowicach do UdSW z 14 marca 1962 r. (Wz. 8/140/61), AAN, UdSW, sygn. 55/193, 
k. nieoznaczona. 
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może w tej sprawie udzielić jakichkolwiek wyjaśnień w tej materii. Uważał jednak 
osobiście, że „krzyż to mała rzecz i chyba ustawienie go nie wymaga zezwolenia 
władz państwowych, bo na polach stoi wiele krzyży”. Wyjaśniono mu jednak, iż 
„na terenie miast obowiązuje dekret o przestrzennym zagospodarowaniu kraju64 
i wszelkie zmiany w charakterze użytkowania terenu wymagają zezwolenia władz 
budowlanych”65. Wobec tego władze miejskie postanowiły usunąć postawiony 
bez zezwolenia krzyż. Wręczono więc zakonnikowi stosowne wydziału architek-
tury i budownictwa PMRN, nakazujące usunięcie krzyża w ciągu 5 dni. Było to 
szczególnie pilne, gdyż „według niesprawdzonych wiadomości na łące tej (tam, 
gdzie stał krzyż), którą obecnie kosi się, ma być ustawionych wiele namiotów 
w których zamieszkają pielgrzymi z Warszawy”66. I to właśnie „dla nadania 
charakteru religijnego miejscu biwakowania ustawiono krzyż”67.    

 W nakazanym terminie paulini krzyża nie usunęli. W związku z tym 
na 11 sierpnia 1961 r. wezwano do PMRN w Częstochowie przeora Jasnej 
Góry68. Ten wręczył urzędnikom odwołanie od decyzji o usunięciu krzyża. 
Paulini wnosili o uchylenie zarządzenia w całości „oraz o oddalenie terminu 
natychmiastowej wykonalności (…)”. Wniosek motywowali bezpodstawnością 
zarządzenia, „wyraźnie wskazując na bezprawne postępowanie władz państwo-
wych”69.  „Dodatkowo w rozmowie ustnej (!) Przeor przedstawił, że żaden przepis 
państwowy, zarówno w prawie budowlanym jak i w dekrecie o przestrzennym 
zagospodarowaniu kraju nie wymienia krzyży lub figur, a  tylko jest mowa 
o budynkach. Paulini stawiając wspomniany krzyż skorzystali z tych przepisów 
i dlatego dokonali tego bez uprzedniego zezwolenia władz państwowych. Intencją 
ustawienia krzyża była chęć dziękczynienia Bogu za wyjątkowo obfity urodzaj 
trawy na uprawianej łące. Ponadto żądanie usunięcia krzyża przez samych pau-
linów jest rzeczą bezsensowną, gdyż do ich zadań należy ustawianie krzyży, 

 64 Chodzi tu o dekret z dnia 2 kwietnia 1946 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym 
kraju (Dz. U. 1946 nr 16, poz. 109). Obowiązywał on do 13 sierpnia 1961 r., kiedy to weszła w życie 
ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1961, Nr 7, poz. 47).
 65 Odpis obszernej notatki będącej załącznikiem do pisma Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Katowicach do UdSW z 14 marca 1962 r. (Wz. 8/140/61), AAN, UdSW, sygn. 55/193, 
k. nieoznaczona. 
 66 Pielgrzymka piesza warszawska na Jasną Górę wyruszyła w 1961 r. ze stolicy w dniu 6 
sierpnia. 
 67 Odpis obszernej notatki będącej załącznikiem do pisma Wydziału do Spraw Wyznań 
PWRN w Katowicach do UdSW z 14 marca 1962 r. (Wz. 8/140/61), AAN, UdSW, sygn. 55/193, 
k. nieoznaczona. 
 68 Notatka w sprawie postawienia krzyża w Częstochowie z 11 sierpnia 1960 r., bez numeru, 
tamże.  
 69 Tamże. 
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a nie ich usuwanie. Dlatego też nie wykonają oni otrzymanego zarządzenia. To 
ostatnie stwierdzenie zostało przez Przeora kilkakrotnie powtórzone”70.      

Na takie dictum urzędnicy PMRN „podali mu do wiadomości, że władze 
państwowe skorzystają z przepisów prawnych i wspomniany krzyż zostanie 
usunięty w drodze przymusowego postępowania w administracji”71. Grożono 
także odebraniem klasztornej łąki, na której krzyż postawiono oraz bliżej nie-
określonymi „konsekwencjami, jakie wynikną z tytułu przeprowadzania decyzji 
państwowych”. Jak napisano w notatce „po tym stwierdzeniu Przeor zdenerwował 
się i zakomunikował w formie ostrzeżenia, że o tym fakcie są poinformowani 
biskupi i Prymas, i mogą być poinformowane rzesze wiernych (…) którzy przy-
będą w dużej ilości (!) na tegoroczne obchody maryjne”. Przeor powiedział 
także „panowie mają władzę i mogą robić, co uważają ale muszą zdawać sobie 
sprawę (z) odpowiedzialności za konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z takiego 
postępowania bezprawnego”. Oświadczono mu zatem, że odpowiedzialność za 
wszystkie ewentualne „awantury” spadnie na paulinów, gdyż – jak widać – „są 
zainteresowani w wywołaniu niepokojów”. 

Ostatnia część notatki warta jest tego, aby zacytować ją in extenso: „Na zapy-
tanie, czy zamierzają oni (paulini) obozować przybywającą pielgrzymkę war-
szawską na łączce wokół ustawionego krzyża, (przeor) oświadczył, że uczynią 
to dla uniknięcia zarzutów ze strony władz miejskich, że pielgrzymi niszczą 
parki, śpią na ławkach, na ulicach, u osób prywatnych. Nawiązując do odpo-
wiedzialności za decyzje państwowe oświadczył wychodząc, że należy liczyć się 
z odpowiedzialnością wobec Boga, który jest sprawiedliwy”72. 

Jak już wyżej wspomniano, w sprawie nakazu usunięcia krzyża paulini złożyli 
odwołanie od decyzji Prezydium PMRN w Częstochowie – Wydział Architektury 
i Budownictwa do Prezydium PWRN w Katowicach – Wydział Architektury 
i Nadzoru Budowlanego. Nosiło ono datę 8 sierpnia 1961 r. W aktach sprawy 
znajduje się jedynie decyzja z 30 sierpnia tegoż roku, utrzymująca w mocy zaskar-
żoną decyzję pierwszej instancji73. Urząd katowicki tak właśnie postanowił na 
podstawie art. 120 kodeksu postępowania administracyjnego74, art. 38 dekretu 

 70 Tamże. 
 71 Tamże. 
 72 Tamże. 
 73 Pismo PWRN w  Katowicach – Wydział Architektury i  Nadzoru Budowlanego do 
przeora Klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 1961 r. (A. 
B. IV-6/141661), AAN, UdSW, sygn. 55/193, k. nieoznaczona.   
 74 Art. 120 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 1960, Nr 30, poz. 168): „Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której:

1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
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z dnia 2 kwietnia 1960 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym kraju75 
(Dz. U. 1946 nr 16, poz. 109) oraz okólnika UdSW nr 3 z dnia 27 marca 1957 r.76 
Uzasadnienie? „Postawiony bez zezwolenia władzy budowlanej krzyż powoduje 
zmianę charakteru użytkowania terenu, co jest sprzeczne z zatwierdzonym 
ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”77. 
Jedynym przepisem odnoszącym się do meritum sprawy z trzech wyżej przy-
wołanych wydaje się być art. 38 dekretu o planowym zagospodarowaniu prze-
strzennym kraju. Jednak jego interpretacja zastosowana przez częstochowskie 
władze budowlane wydaje się być nieco naciągana. Trudno bowiem zrozumieć, 
w jaki sposób drewniany krzyż nie posadowiony na żadnym betonowym, trwa-
łym postumencie a jedynie wkopany w ziemię (a zatem w pełni demontowalny) 
ustawiony na terenie należącym do paulinów bezpośrednio pod murami klasz-
toru, miałby „powodować zmianę charakteru użytkowania terenu”. Krzyż nie 
był przecież budowlą, a najwyżej elementem tzw. „małej architektury”.   

   W dniu 12 listopada 1961 r. ojcowie paulini skierowali odwołanie 
do Władysława Gomułki, ówczesnego pierwszego sekretarza PZPR78. Określali 

2. uchyla zaskarżoną decyzję w  całości lub w  części i  wydaje w  tym zakresie nową 
decyzję.

      § 2 Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga 
uprzedniego przeprowadzenia dowodów, których przeprowadzenie bezpośrednio przed 
organem odwoławczym byłoby zbyt uciążliwe lub połączone ze zbyt znacznymi kosztami”.   
 75 Art. 38 Dekretu z dnia 2 kwietnia 1960 r. o planowym zagospodarowaniu przestrzennym 
kraju (Dz. U. z 1946, Nr 16, poz. 109): „Zabrania się zmiany przeznaczenia terenów, podejmowania, 
inwestycyj, budowy, odbudowy, przebudowy, powiększania i zmiany przeznaczenia budynków 
lub innych urządzeń – niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego”.   
 76 A. Dudek, Problem budownictwa sakralnego w stosunkach państwa z Kościołem rzyms-
kokatolickim w Polsce w latach 1957 – 1970, „Dzieje Najnowsze” 27 (1995) 1, s. 31: „Wydany 27 
marca 1957 r. przez Urząd do Spraw Wyznań (UdSW) „Okólnik nr 3” stanowił, że pozwolenia na 
budowę (obiektów sakralnych – AS) będą udzielane przez prezydia wojewódzkich rad narodowych 
na wniosek poszczególnych kurii. Silna presja wiernych, których delegacje nieustannie mole-
stowały urzędników sprawiła, że od stycznia 1957 do maja 1958 r. władze wojewódzkie udzieliły 
245 zezwoleń na budowę obiektów sakralnych, tj. ponad dwa razy więcej niż w całym okresie 
powojennym. Fakt ten zaniepokoił kierownictwo PZPR. W rezultacie w maju 1958 r. władzom 
województw przodujących w udzielaniu zezwoleń udzielono upomnienia, w czerwcu zaś wydano 
instrukcję o wstrzymaniu wydawania nowych, pozytywnych decyzji; mogły one zapadać tylko 
w wyjątkowych wypadkach, po wcześniejszej akceptacji UdSW”. Zob. także: Okólnik Urzędu do 
Spraw Wyznań (…) z 27 III 1957, (w:) P. Raina, Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, t. II, 
Londyn 1986, s. 162-164.
 77 Pismo PWRN w  Katowicach – Wydział Architektury i  Nadzoru Budowlanego do 
przeora Klasztoru O.O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 1961 r. (A. 
B. IV-6/141661), AAN, UdSW, sygn. 55/193, k. nieoznaczona.   
 78 Pismo ojców paulinów z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie do ob. Władysława 
Gomułki, I sekretarza PZPR z 12 listopada 1961 r. (L. dz. 256/B. 61), tamże, k. nieoznaczona. 
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w nim decyzję Wydziału Architektury i Budownictwa PMRN w Częstochowie z 8 
sierpnia 1961 r. dotyczącą usunięcia krzyża postawionego „na własnych gruntach 
rolnych klasztoru” jako „sprzeczną tak z prawem budowlanym (wówczas obo-
wiązującym), jak i z dekretem o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym 
kraju”. Wskazywali, że „krzyż nie został postawiony na miejscu publicznym, 
nie jest budowlą w pojęciu prawa budowlanego, postawienie go nie zmieniło 
charakteru używanego terenu i nie może być (on) uważany za przeszkodę (do) 
ewentualnego innego zagospodarowania tego terenu”79. Paulini także wska-
zali, że wcześniejsze odwołanie do PWRN w Katowicach (10 sierpnia 1961 r.) 
nie zostało uwzględnione, zaś skarga do Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 
i Architektury w Warszawie (9 września 1961 r.) „do dziś nie została rozpatrzona 
z naruszeniem art. 167 kpa”80. Zwracano się zatem do „ob. pierwszego 
sekretarza” z prośbą o interwencję, a szczególnie o spowodowanie:
1. rozparzenia skargi wniesionej do Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 

i Architektury w Warszawie;
2. „uwzględnienie sytuacji prawnej, a nie opieranie się na samowoli, bezprawiu 

i dyktacie z góry;
3. polecenie natychmiastowego wstrzymania wszelkich kroków i środków 

egzekucyjnych, a w szczególności wszelkich środków nacisku, przymusu 
i gróźb mających wpłynąć moralnie na wykonanie bezpodstawnych, nie 
opartych na prawie zarządzeń wkraczających w sferę swobodnej wolności 
religijnej”81. 

Paulini, oczekując od Gomułki „spiesznej i skutecznej interwencji celem 
niedopuszczenia do naruszeń praworządności” powoływali się na art. 4 pkt 
3 Konstytucji PRL82. Wskazywali także, że potępienie metod stalinowskich, 
stosowanych w przeszłości, spowoduje przywrócenie „koniecznego zaufania do 
organów władzy państwowej”83. 

 79 Tamże. 
 80 Art. 167 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 1960, Nr 30, poz. 168): „Organ, któremu została przekazana skarga do załatwienia, 
powinien ją załatwić w ciągu dwóch miesięcy”.  
 81 Pismo ojców paulinów z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie do ob. Władysława 
Gomułki, I sekretarza PZPR z 12 listopada 1961 r. (L. dz. 256/B. 61), AAN, UdSW, sygn. 55/193, 
k. nieoznaczona.   
 82 Art. 4 pkt 3 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm 
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1952,  Nr 33, poz. 232): „Wszystkie organy władzy 
i administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa”. 
 83 Tamże. 
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Odwołanie powyższe trafiło do UdSW celem zaopiniowania. Urząd w dniu 
5 marca 1962 r. przesłał je do Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Katowi-
cach84 „z prośbą o zbadanie sprawy, jej wyczerpujące naświetlenie oraz wnioski 
Wydziału względnie kolektywu wojewódzkiego”. Instancja wojewódzka przesłała 
UdSW dwie omówione wyżej notatki oraz Pismo PWRN w Katowicach – Wydział 
Architektury i Nadzoru Budowlanego do przeora Klasztoru O.O. Paulinów na 
Jasnej Górze w Częstochowie z dnia 30 sierpnia 1961 r., utrzymujące w mocy 
decyzję o usunięciu krzyża85. 

 Jak ostatecznie zakończyła się ta mało znana sprawa, w tej chwili nie 
wiem. Odpowiedzi poszukać należy zapewne w archiwum jasnogórskim. Moż-
liwe było – moim zdaniem - zarówno „wyciszenie” sprawy przez wyższe władze 
partyjno - państwowe oraz ukrócenie konfrontacyjnych działań PMRN w Czę-
stochowie, jak i zdemontowanie krzyża przez paulinów i wyeksponowanie go 
w obrębie murów klasztornych. Eskalacja konfliktu i jego nagłośnienie nie służyły 
żadnej ze stron.  W całej sprawie uderza bawienie się prawem przez PMRN 
w Częstochowie. Nawet nie naciąganie prawa– po prostu zabawa. Obserwując 
działania tego urzędu w badanej sprawie odnieść można wrażenie, że nie liczyły 
się dla niego realia społeczne, ani litera prawa, ani tym bardziej jego duch. 
Istotny był polityczny cel, który w danej chwili jawi się jako ważny. Dowolny 
zatem ideologiczny pomysł ubrać można w pseudoprawną formę niczym się 
w zasadzie nie ograniczając.  Cóż z tego, że drewniany krzyż nigdzie w prawie 
nie jest określany jako „budowla”? Nic! My będziemy twierdzić wbrew oczywi-
stości, że jest budowlą i nikt nic złego nam nie uczyni z tej przyczyny. Co więcej, 
najważniejsze urzędy, osobistości i gremia prawnicze w państwie przyznają nam 
rację! Czyż nie buduje to wspaniałego poczucia wszechmocy?   

Zakończenie

Co łączy cztery opisane powyżej sprawy? Niewątpliwie „czas akcji” – druga 
połowa lat pięćdziesiątych XX wieku (jednak przed chwilową „odwilżą” w 1956 r.) 
i początek lat sześćdziesiątych tegoż wieku. Czyli schyłek ery stalinizmu, kiedy 
nacisk reżimu zdawał się z lekka maleć, jednak Kościół pozostawał w głębokiej 
defensywie oraz okres po zakończeniu krótkotrwałej normalizacji stosunków 

 84 Pismo UdSW do Wydziału do Spraw Wyznań PWRN w Katowicach z dnia 5 marca 1962 r. 
(IV-41/M/1/62), pilne, tamże. 
 85 Pismo WdSW PWRN w Katowicach do UdSW z dnia 14 marca 1962 r. (Wz. 8/140/61), 
tamże. 
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państwowo - kościelnych w latach 1956 – 195886. Począwszy od roku 1958 
konflikt narastał znowu, a partia komunistyczna przeszła do ofensywy, chcąc 
nadrobić „stracony” czas i odbudować nadwątlony prestiż. W naszych krótkich 
opowieściach widać to bardzo. Urzędnicy przemawiają z pozycji siły, w swych 
działaniach nie czują się praktycznie zupełnie ograniczeni obowiązującym pra-
wem, są aroganccy, pewni swej przewagi i bezkarności. 

Jak już wspomniano we wstępie, opisano tu sprawy zwykłych ludzi, obecnie 
raczej już dawno zapomniane, pojedyncze potyczki z „pierwszej linii frontu”. Nie 
zawsze znamy ich zakończenie, jednak możemy się tego domyśleć, gdyż analiza 
akt buduje pewną narrację, spójną i logiczną, zmierzającą w jasno określonym 
kierunku. 

Obraz udręczonego, upokorzonego społeczeństwa, wyłaniający się z tych 
krótkich analiz przeraża, ale niesie z sobą także naukę o wymiarze uniwersalnym. 
Wskazuje bowiem, jak życie ludzkie może zostać skażone poprzez ateistyczną 
utopię torującą sobie drogę zdehumanizowanym, skrajnie zideologizowanym 
prawem.        
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Streszczenie
W  tekście pt. „Gdy bezprawie było prawem. Kilka przykładów dyskryminacji ludzi 
wierzących w Polsce Ludowej” omówiono prześladowanie dzieci szkolnych w Sadlinkach 
za korzystanie z dnia ustawowo wolnego od pracy, zwalczanie przez władze oświatowe 
„nielegalnej bursy” w Rumi, depozycję i ukaranie banicją o. Kota, gwardiana klasztoru 
franciszkanów w Krośnie oraz  sprawę „nielegalnego” krzyża na Jasnej Górze. Wszystkie 
te sprawy ilustrują walkę komunistycznego ateistycznego reżimu w  Polsce Ludowej 
z ludźmi wierzącymi. 

Słowa  kluczowe: PRL, bezprawie, komunizm. 

Summary
In the paper under title: When lawlessness became law, a few examples of the discrim-
ination of the people believing in the Polish People’s Republic were discussed, also the 
persecution of the school children in Sadlinki for the use of the statutory day free of 
work, fighting by the education authorities of “illegal hostel” in Rumia, deposit and 
punishment with banishment of father Kot, the guardian of the Franciscan cloister in 
Krosno and the case of “illegal” cross on Jasna Góra. All the cases show the fight of the 
communist atheist regime in the Polish People’s Republic with the people who believe.

Key words: PRL, lawlessness, communism
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Zbigniew Klimiuk

Metody i formy popierania polskiego 
eksportu w okresie międzywojennym. 
Bezpośrednie formy popierania 
eksportu (część II)
Methods and forms of promoting Polish exports in the interwar period. 
 Direct actions aimed at expanding the country’s exports (part II)

Wprowadzenie

W nr 40 (3/2017) Przeglądu Prawno-Ekonomicznego opublikowana została 
I część artykułu dra. hab. Zbigniewa Klimiuka, profesora nadzwyczajnego w  
Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w  Warszawie, pt. „Metody i formy popierania 
polskiego eksportu w okresie międzywojennym – cz. I”. W drugiej jego części, 
opublikowanej w niniejszym numerze Autor omawia zagadnienie bezpośrednich 
form popierania eksportu w okresie międzywojennym. Z kolei jego część trzecia, 
która ukaże się w numerze 43 Przeglądu Prawno-Ekonomicznego poświęcona 
będzie zagadnieniu pośrednich form popierania eksportu.

Finansowanie transakcji eksportowych i polityka 
kredytowa

W miarę stabilizacji życia gospodarczego po I wojnie światowej na rynku mię-
dzynarodowym pojawiła się coraz większa ilość masy towarowej. Ogromne zapo-
trzebowanie na towary, szczególnie o charakterze inwestycyjnym, jakie miało 
miejsce w okresie odbudowy stopniowo zaczęło zmniejszać się. Wobec takiej 
sytuacji, kiedy podaż przewyższała popyt, odbiorcy coraz częściej dyktowali 
warunki zakupu domagając się sprzedaży na warunkach kredytowych. Nawet 
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w krajach zasobnych w kapitały, tego rodzaju transakcje były finansowane tylko 
w nielicznych przypadkach środkami własnymi eksportera. Funkcje te, podobnie 
jak i dzisiaj spełniały banki, a potrzeby życia gospodarczego wytworzyły nawet 
odrębne instytucje specjalizujące się w finansowaniu obrotu międzynarodo-
wego. Polska, jako kraj ubogi w kapitały własne, odczuwała większe od innych 
krajów trudności w finansowaniu eksportu1. Jak wiadomo polityka kredytowa 
w eksporcie powinna była obejmować dwa zagadnienia:

a) politykę kredytowania produkcji eksportowej;
b) politykę kredytowania i finansowania sprzedaży eksportowej. 
W ówczesnych warunkach gospodarczych Polski finansowanie produkcji 

eksportowej natrafiało na poważne trudności. Na skutek braku kredytów sze-
reg zamówień eksportowych nie mogło być zrealizowanych. Ogólnie można 
stwierdzić, że zagadnienie finansowania produkcji eksportowej nie znalazło 
w Polsce odpowiedniego zrozumienia, zarówno ze strony banków, jak i innych 
instytucji kredytowych. Nie doceniano jednocześnie zagadnienia, iż tylko przez 
intensyfikację eksportu można było wydatnie zwiększyć produkcję oraz zasoby 
kapitałowe. Banki w zasadzie mało interesowały się przeznaczeniem udzielanego 
kredytu, a raczej osobą kredytobiorcy, jego wiarygodnością i wypłacalnością. 

Jak już wspomniano, znaczna część artykułów eksportowych pochodziła 
z rolnictwa i drobnego przemysłu. Te gałęzie naszego życia gospodarczego szcze-
gólnie odczuwały brak krótko- i średnioterminowych kredytów przeznaczonych 
na sezonowy zakup surowców oraz na sfinansowanie przetwórstwa płodów 
rolnych. Rozdrobniony charakter eksportu był bezpośrednią przyczyną braku 
zainteresowania instytucji kredytowych jego finansowaniem. Poważnym nie-
dociągnięciem organizacyjnym polskiego eksportu był również brak w wielu 
przypadkach odpowiednich związków branżowych, będących organem infor-
macyjnym dla swoich członków, a jednocześnie mogących wykonywać funkcje 
np. opiniowania wiarygodności i wypłacalności eksporterów. Brakowało rów-
nież takich jednostek handlowych, które składałyby się ze słabych finansowo 
eksporterów (np. spółdzielnie eksportowe, kasy pożyczkowe) zajmujących się 
kumulowaniem rozproszonych gwarancji. Te specjalne instytucje handlowe 
wygodne byłyby dla banków, dla których pojedynczy eksporter nie dawał często 
dostatecznych gwarancji dla udzielenia kredytu, podczas gdy silniejsza jednostka 

 1 Z. Landau, Kapitały zagraniczne w gospodarce II Rzeczpospolitej, „Ekonomista” 1987, 
nr 5, s. 1045.
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handlowa składająca się z drobnych eksporterów byłaby dla nich odpowiednim 
kontrahentem2.

W celu ułatwienia i popierania eksportu stosowane były w Polsce premie 
wywozowe na zboże i inne produkty rolne. W latach 30-tych, kiedy miała miej-
sce reglamentacja obrotów z zagranicą, również w Polsce eksporterzy korzystali 
z nowego rodzaju premii wywozowych powstałych na bazie towarowego obrotu 
kompensacyjnego3. Premiowanie eksportu odbywało się bądź w formie wypłaty 
premii z funduszy skarbowych, bądź w formie wypłaty premii z funduszu wytwo-
rzonego przez daną gałąź przemysłu. Stosunek poszczególnych przemysłów do 
zagadnienia eksportu był często zupełnie odmienny w poszczególnych gałę-
ziach. W przemyśle cukrowniczym np. eksport był traktowany jako uciążliwy 
obowiązek. Z takiego stanowiska wyłonił się zamiar jednakowego obciążenia 
tym obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw. Plan ten został zrealizowany 
w ustawie cukrowniczej z dnia 22 lipca 1925 r. (Art. 1 i 3), według której okre-
ślany był roczny ogólnopolski kontyngent sprzedaży na rynku wewnętrznym 
i był rozdzielany między poszczególne cukrownie proporcjonalnie do wielkości 
produkcji. Im więcej dana cukrownia wyprodukowała, tym większy otrzymywała 
sprzedażowy kontyngent krajowy. Różnica pomiędzy produkcją a sprzedażą 
krajową musiała być wywieziona za granicę. Powyższe postanowienie spro-
wadzało się do tego, że im więcej dana cukrownia wywiozła za granicę, tym 
większy otrzymywała kontyngent krajowy. Premiowanie eksportu w przemyśle 
cukrowniczym miało charakter wyrównania taniego eksportu wysokimi cenami 
cukru na rynku wewnętrznym.

Przemysł węglowy w dziedzinie premiowania eksportu oparł się na innych 
zasadach niż przemysł cukrowniczy. W miarę powiększania się trudności zwią-
zanych ze zbytem węgla na rynku międzynarodowym, ówczesny polski rząd 
wkroczył od 1931 r. na drogę subsydiowania eksportu płacąc premię od każdej 
wywiezionej tony węgla. Z tym jednak, iż przemysł węglowy zawarł konwencję 
eksportową, na mocy której został utworzony fundusz eksportowy, z którego 
były zwracane udzielone przez rząd (tytułem zaliczki) premie eksportowe. Stąd 
też ważnym zagadnieniem było ustalenie właściwych opłat na rzecz funduszu 
eksportowego. Jak pisał H. Tennenbaumm: „Nie można np. uczynić transakcję 
eksportową bardziej opłacalną, niż sprzedaż krajową, gdyż wówczas fundusz 
eksportowy musiałby się załamać finansowo, nie starczyłoby opłat na wypłatę 

 2 Prace Komitetu Doradczego dla Spraw Kredytowania Eksportu w Polsce, 1933 (referat 
H. Taubenfelda).
 3 T.J. Stankiewicz, Reglamentacja dewizowo- towarowa w Polsce w okresie od 26 IV 1936 r. 
do 1 IV 1939 r., Warszawa 1939, s. 63 i n.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 64

premii. Rzecz prosta, że kalkulacja funduszu eksportowego musi być oparta na 
przewidywanej ilości, wyeksportowanej przez cały przemysł”4. 

W przemyśle węglowym wysokość opłat pobieranych na rzecz funduszu 
eksportowego była odmienna w różnych okręgach węglowych. To połączenie 
momentu dzielnicowego z eksportowym sprawiło, że mieliśmy do czynienia 
z dzielnicowym funduszem eksportowym. Z opłat pobieranych od sprzedaży 
krajowej tworzony był fundusz eksportowy, z którego wypłacane były premie 
eksportowe. Węglowa konwencja eksportowa określała kwoty eksportowe w pro-
centach, ustalając je na podstawie faktycznego wywozu. Przewidziane były 
również możliwości ich zamiany na podstawie wysyłek faktycznych z okresów 
ubiegłych. Był to więc system elastyczny, a zatem daleko lepszy niż system sto-
sowany w cukrownictwie, gdzie przymusowe obciążenie obowiązkiem eksportu 
w stosunku do zbytu na rynku krajowym nie uwzględniało indywidualnych 
warunków poszczególnych cukrowni. Wspólną cechą dodatnią obu wymienio-
nych wyżej systemów było to, że opłaty uiszczał sam przemysł w odróżnieniu 
od przemysłu żelaznego otrzymującego premie ze Skarbu Państwa. Należy pod-
kreślić, iż przemysł żelazny stworzył system polityki eksportowej nacechowany 
wszechstronnością. W 1931 r. jedna z polskich hut za zrzeczenie się eksportu 
pewnych blach specjalnych do Czech, Austrii i Węgier otrzymała 5 tys. funtów 
w skali roku. W ten sposób polskie huty otrzymały od Skarbu Państwa premie za 
to, że dokonały eksportu, a od zagranicznego przemysłu żelaznego ekwiwalent 
za to, iż zrzekły się eksportu5. Jedynie fundusz eksportowy nie został utworzony 
w rolnictwie mimo, że podobne formy pomocy były stosowane w innych krajach.

Najbardziej bezpośrednim i szeroko stosowanym w Polsce świadczeniem na 
rzecz produkcji eksportowej był zwrot cła poniesionego przez producenta przy 
imporcie niezbędnych surowców. Inna formą finansowania eksportu był wywóz 
po cenach dumpingowych. Finansowanie produkcji eksportowej w formie eks-
portu dumpingowego przejawiało się w dużym zakresie, głównie w przemyśle 
węglowym i cukrowniczym oraz w rolnictwie. Produkcja eksportowa mogła 
być również sfinansowana przez importera względnie przez jego bank w formie 
zaliczki na przygotowanie lub wyprodukowanie towaru, pomijając rzadki przy-
padek regulowania należności już w chwili zamówienia towaru.

Zagadnieniu pomocy kredytowej i finansowej dla sprzedaży eksportowej 
poświęcono w Polsce więcej uwagi i środków, aniżeli zagadnieniu finansowania 
produkcji eksportowej. Ogólnie można powiedzieć, iż szeroki wachlarz ułatwień 

 4 H. Tennenbaum, Struktura gospodarstwa polskiego, Warszawa 1935, s. 228.
 5 Tamże, s. 324.
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i ulg finansowych stosowany przez państwo, banki i inne organizacje sprowa-
dzał się do zagadnienia popierania wywozu, a tylko pośrednio oddziaływał na 
produkcję eksportową.  Transakcje zawierane przez eksporterów z uwagi na 
moment uregulowania należności miały następujący charakter:

a) gotówka przy zamówieniu, 
b) dokumenty za gotówkę,
c) dokumenty za akcept, 
d) kredyt na rachunku otwartym.
Dwie pierwsze rodzaje transakcji nie nastręczały dla eksportera żadnych 

trudności, natomiast dwie ostatnie były sprzedażą na kredyt i zmuszały eks-
portera do szukania źródeł na sfinansowanie transakcji. Źródłem pomocy dla 
eksportera były banki. Pomoc ta mogła przejawiać się w najróżniejszych posta-
ciach. Najdalej szła pomoc banków przy finansowaniu transakcji zawartych na 
warunkach „dokumenty za akcept” oraz przy „kredycie na rachunku otwartym”. 
W zależności od tego, czy transakcję finansował bank importera czy ekspor-
tera, kredyt otrzymywał importer lub eksporter. Jeżeli eksporter pod względem 
odpowiedzialności majątkowej, fachowości i solidności nie budził zastrzeżeń, 
a odbiorca posiadał także dobrą opinię oraz transakcja nie miała charakteru 
spekulacyjnego - bank chętnie podejmował się sfinansowania tej transakcji. 
Przy zapłacie transakcji na warunkach akredytywy typu D/P płatnej w banku 
importera, pewne momenty wymagały pomocy banku, a w szczególności przy 
eksporcie do krajów zamorskich kwoty przez cały okres transportu były unieru-
chomione. Eksporter w celu uzyskania kredytu zwracał się do banku. Dla banku 
finansującego transakcję eksportera ważnym było: 

a) czy odbiorca jest solidnym partnerem i wykupi towar, 
b)  czy towar jest zgodny z zamówieniem, 
c) czy towar jest łatwo zbywalny, 
d) bank musiał być przekonany o solidności kupieckiej eksportera i jego 

odpowiedzialności majątkowej.
Znając wymienione warunki banki udzielały eksporterowi kredytu w formie 

zaliczki na dokumenty stwierdzające wysłanie towaru do odbiorcy. Niemniej jed-
nak wielkość tego rodzaju kredytu nie przekraczała 80% wartości fakturowanej 
towaru. Spłata kredytu następowała w momencie, kiedy bank pośredniczący 
przekazał należność bankowi finansującemu. Najtrudniejsza do sfinansowania 
była transakcja zawarta na warunkach kredytu otwartego. Tego rodzaju kredytu 
eksporter udzielał odbiorcy, do którego miał pewne zaufanie i z którym pozosta-
wał w trwałych stosunkach handlowych. Bank biorąc pod uwagę odpowiedzial-
ność majątkową obu kontrahentów oraz fakt, iż eksporter jest stałym klientem 
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banku, wyrażał zgodę na finansowanie takich transakcji. Realizacja pomocy 
bankowej odbywała się bądź przez wypłacenie gotówki bądź w drodze akceptu 
traty, jaką pozwalał ciągnąć na siebie dany bank. Akcept taki był łatwy do dyskon-
towania i był traktowany jako gotówka. Akcepty bankowe były w Polsce rzadko 
wykorzystywane w przeciwieństwie do innych krajów europejskich. Przyczyną 
tego były słabo rozwinięte formy rynku pieniężnego. Nie istniała specjalizacja 
banków w kierunku wyodrębnienia instytucji finansowych i akceptacyjnych. 
Charakterystycznym dla Polski w analizowanym okresie było dyskontowanie 
przez Bank Polski S.A. akceptów banków prywatnych- ciągnionych na nie przez 
eksporterów na podstawie dokumentów stwierdzających wysłanie towaru za 
granicę. Był to tzw. kredyt akceptowo- eksportowy. Eksporterzy korzystali z tej 
formy kredytu dla uzyskania zaliczki na okres transportu towaru oraz przy 
finansowaniu transakcji dokonanych na warunkach kredytu otwartego.

Kredyt eksportowy udzielony przez Bank Polski S.A. polegał tylko na dys-
kontowaniu weksli zagranicznych pochodzących z transakcji eksportowych. 
Do dyskonta przyjmowany był tylko pierwszorzędny materiał wekslowy. Stopa 
dyskontowa była dla weksli trzymiesięcznych o 1pp. wyższa od stopy dyskon-
towej stosowanej przez instytucję emisyjną w kraju akceptanta, przy czym nie 
mogła być wyższa niż 7% w stosunku rocznym, dla weksli od 3 do 6 miesięcy 
stopa ta była o 2 pp. wyższa od oficjalnej stopy kraju akceptanta i nie mogła 
wynosić więcej niż 8%. Weksli z terminem ponad 6 miesięcy Bank Polski S.A. 
nie dyskontował. Udzielanie gwarancji było wydzielone z działalności Banku 
Polskiego S.A. Jedyne ułatwienie, jakie otrzymywali eksporterzy polegało na 
dyskoncie weksli. Odchyleniem od tych rygorystycznych przepisów było przyjęcie 
do dyskonta weksli sowieckich w 1926 r. Bank posiadał w portfelu dewizowym 
weksle sowieckie na sumę 12 mln złotych w złocie. Weksle te były pokrywane 
bez zarzutu, a niejednokrotnie wykupowane przed terminem6. Do 1925 r. Bank 
Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych w ścisłym tego słowa znacze-
niu nie udzielał. Kredyty udzielane w tym zakresie miały przeważnie charakter 
produkcyjny z uwzględnieniem potrzeb eksportu i były oparte na zasadach ściśle 
bankowych, tj. z całkowitym zabezpieczeniem banku od ryzyka.

Od czasu Konferencji Eksportowej zwołanej w 1925 r. przez ówczesnego 
premiera W. Grabskiego, na której poruszono sprawę popierania eksportu przy 
pomocy udzielania kredytu zagranicznym odbiorcom, BGK zabiegał o utwo-
rzenie związków eksportowych skupiających drobnych eksporterów, ponieważ 

 6 M. Lilienthal, Ubezpieczenia kredytów eksportowych, Warszawa 1928, s. 36.
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takie związki dawały większą gwarancję zwrotu udzielonego przez bank kredytu7. 
Usiłowania BGK często rozbijały się o rozbieżności interesów poszczególnych 
firm tak, że oprócz jednej pomyślnej próby zrzeszenia eksporterów drzewnych, 
akcja ta pozytywnego wyniku nie dała. Poważną przeszkodą w rozwoju akcji 
Banku były ogólne wady polskiego eksportu, nie przystosowanego do wymogów 
rynków zagranicznych, a niejednokrotnie problem stanowiła niesolidarność 
eksporterów w wykonywaniu zawartych umów. Po tych doświadczeniach czyn-
niki kierownicze BGK widziały możliwość popierania eksportu tylko w prak-
tykowanej formie udzielenia indywidualnego kredytu dyskontowego solidnym 
firmom. BGK dyskontował również weksle wystawiane przez handlowe instytucje 
sowieckie, upoważnione do zaciągania zobowiązań zagranicznych oraz weksle 
firmy „Sowpoltarg”. Stopa dyskontowa od weksli sowieckich wynosiła w BGK 
9% w stosunku rocznym. Bank nie dyskontował również weksli z terminem 
dłuższym niż 6 miesięcy.

Banki prywatne miały w Polsce sytuację utrudnioną wobec zagadnienia 
finansowania operacji eksportowych z powodu wysokiej stopy dyskontowej 
w kraju, jak też z powodu ograniczonych środków obrotowych, jakimi rozporzą-
dzały. Wysoka stopa dyskontowa sprawiała, że eksporterzy polscy dyskontowali 
dewizy w bankach zagranicznych. Współdziałały bardziej dynamicznie z han-
dlem zagranicznym tylko te banki, których głównym celem było finansowanie 
eksportu, np. dwa banki finansujące produkcję i eksport cukru. Rozbudowane 
gałęzie przemysłu takie, jak górnictwo węglowe, przemysł naftowy itp. korzystały 
z kredytów zagranicznych.

Według H. Tennenbaumma: „w Polsce nie można mówić, aby podnoszenie 
stopy dyskontowej skłaniało przemysł do eksportu, zupełnie przeciwnie, pod-
niesienie stopy procentowej podnosi koszty produkcji i utrudnia polskiemu 
przemysłowi usprawnienie wywozu. W takim kraju jak Polska obniżenie stopy 
procentowej stwarza lepsze warunki dla eksportu, gdyż pozwala na obniżenie 
ceny towaru eksportowanego, dlatego też Bank Polski dyskontował otrzymane 
przez polskich eksporterów od ich zagranicznych odbiorców weksle według 
stawki niższej, niż obowiązująca stopa dyskontowa Banku Polskiego, mianowicie 
według stopy obowiązującej w kraju wystawienia weksla. Bank Polski miał do 
czynienia z inną rzeczywistością gospodarczą niż miał np. Bank Angielski, który 
dla osiągnięcia większego eksportu podnosił stopę dyskontową. Bank Polski 
w tym celu obniżał pobierany od eksportera polskiego procent”8.

 7 S. Punicki, Racjonalizacja obrotu pieniężnego,  „Gazeta Bankowa”  1928,  nr 13-14, s. 300.
 8 H. Tennenbaum, Struktura gospodarstwa polskiego, Tom II, Warszawa 1935, s. 529.
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Kredytowe warunki sprzedaży stawiały eksporterów przed dużym ryzykiem 
utraty zysku lub w najgorszym wypadku nieściągnięcia należności, bądź z winy 
importera, bądź z przyczyn od niego niezależnych. Dla zmniejszenia ryzyka 
eksportera, a tym samym dla zwiększenia obrotów handlowych pojawiła się na 
rynku międzynarodowym instytucja ubezpieczenia kredytu. Właściwym obsza-
rem ubezpieczenia były transakcje typu D/A. Ryzyko przy takich transakcjach 
było podwójne, mianowicie występowało ryzyko z powodu nieprzyjęcia towaru 
oraz ryzyko niewypłacalności akceptanta w momencie płatności weksla. Przed-
miotem ubezpieczenia kredytów eksportowych była nie osoba ubezpieczającego 
albo rzecz, ale uprawnienia powstałe z udzielenia kredytu. Ubezpieczenie kredytu 
miało na celu uwolnienie eksportera od ryzyka oraz sfinansowanie eksportu 
w drodze ułatwienia dyskonta. Ubezpieczenie pozwalało na powiększenie sumy 
obrotu bez zwiększenia ryzyka. Na przykład Towarzystwo ubezpieczało transak-
cję od 50% strat z tytułu udzielonych kredytów, w związku z powyższym kupujący 
mógł dwukrotnie zwiększyć sumę kredytu bez powiększenia pierwotnego ryzyka, 
a przez to jednocześnie rozszerzyć swój obrót. Na skutek dysponowania większym 
kredytem eksportowym kupujący miał ułatwioną konkurencję zagraniczną. 
Ubezpieczenie kredytu ułatwiało eksporterowi dyskonto, dając jednocześnie 
większe zabezpieczenie i pewność zapłaty weksla, eksporter dyskontował je na 
dużo korzystniejszych warunkach i poprzez to uzyskiwał część premii płaco-
nej towarzystwu. Instytucja ubezpieczeń kredytów eksportowych postępowała 
dwiema drogami: w formie inicjatywy państwa i poprzez inicjatywę prywatną. 
Dlatego też istniały gwarancje prywatne i gwarancje rządowe.

Polski eksport korzystał z obu form gwarancji bankowych i rządowych. 
Gwarancje bankowe przejawiały się w postaci dyskonta weksli, które przedsta-
wiały wyższe niż normalne ryzyko. Przeważnie dyskonto takie stosowały banki 
państwowe, rzadziej banki prywatne, ze względu na wysoką stopę dyskontową. 
Do 1931 r. rząd polski udzielał swej poręki w odosobnionych przypadkach. Dla 
skoordynowania i wzmożenia tej akcji Sejm w dniu 27 lutego 1931 r. uchwalił 
ustawę o Państwowym Funduszu Eksportowym, która weszła w życie z dniem 
ogłoszenia. Wysokość funduszu ustalono na 60 mln zł, z możliwością powięk-
szenia do sumy 150 mln zł. Państwowy Fundusz Eksportowy otrzymał środki 
od Funduszu Pomocy Instytucjom Kredytowym. Na rachunek Funduszu zostały 
przekazane środki z następujących źródeł:

a) kwoty pochodzące ze spłaty pożyczek udzielonych instytucjom kredyto-
wym przez Fundusz Pomocy Instytucjom Kredytowym;

b) lokaty udzielone BGK z  budżetu państwa, których cele zostały już 
osiągnięte;
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c) kwoty przewidziane przez ustawy oraz procenty i ewentualne opłaty za 
udzielone gwarancje lub kredyty i inne dochody nie pochodzące z fun-
duszy państwowych.

Jak stwierdził H. Tennenbaum: „Ustawa o Państwowym Funduszu Eks-
portowym, jest pod tym względem charakterystyczna i wymowna, że stwarza 
podstawę prawną do przenoszenia przeznaczonych na określone cele środków 
z poszczególnych funduszów i lokat skarbowych na Fundusz Eksportowy”9.       

        Głównym zadaniem Państwowego Funduszu Eksportowego było udzie-
lanie poręczenia na:

a) zobowiązania instytucji finansujących lub zajmujących się ubezpiecze-
niem kredytów wywozowych;

b) wypłacalność eksportera i zagranicznego nabywcy towaru wobec banku 
finansującego daną transakcję;

c) wypłacalność zagranicznego nabywcy towaru z zastrzeżeniem, że odpo-
wiedzialność Skarbu Państwa w tym przypadku nie może przekraczać 
50% ceny sprzedażnej eksportowanego towaru.

Państwowy Fundusz Eksportowy miał również prawo udzielania kredytu 
na cele produkcji eksportowej lub handlu wywozowego. Na mocy Zarządzenia 
z dnia 11 października 1931 r. poręczenie było wydawane przez BGK na zlece-
nie Ministerialnej Komisji Popierania Eksportu w formie pism gwarancyjnych 
podpisywanych przez BGK i Państwowy Fundusz Eksportowy. Funduszem tym 
administrował BGK. Oprócz poręczenia udzielanego z tytułu transakcji eksporto-
wych przez Państwowy Fundusz Eksportowy, ustawa upoważniała Skarb Państwa 
do przyjmowania odpowiedzialności za poręczenia udzielane przez Fundusz 
Eksportowy. Dodatkowe poręczenie Skarbu państwa mogło być udzielone:

a) do wysokości 60 mln zł lub w walutach zagranicznych według parytetu 
złota przed terminem wpływu kapitałów i procentów ze spłaty pożyczek 
udzielonych przez Fundusz Pomocy Instytucjom Kredytowym;

b) ponad wymienioną kwotę 60 mln zł lub w walutach zagranicznych według 
parytetu złota w miarę wpływu sum i innych lokat skarbowych w BGK itd. 

Poręczenie Skarbu Państwa wkroczyło w dziedzinę transakcji handlowych. 
W niektórych bankach prywatnych występowała tendencja do dyskontowania 
przede wszystkim weksli wyposażonych w poręczenie Skarbu Państwa. Dzia-
łalność Państwowego Funduszu Eksportowego miała ogromne znaczenie dla 
rozwoju polskiego eksportu. W jednym tylko 1933 r. udzielił on gwarancji na 

 9 Tamże, s. 188.
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sumę 39,5 mln zł10. Był on jedyną instytucją, która zajmowała się ubezpieczeniem 
kredytów eksportowych. Sprawa utworzenia w Polsce prywatnego zakładu ubez-
pieczeń kredytów eksportowych była rozważana niejednokrotnie. W latach 30. 
XX w. eksport nasz napotykał na dodatkowe trudności. Polityka celna i kontyn-
gentowa utrudniała ekspansję eksportową. Rosły ryzyka związane ze sprzedażą 
w walutach obcych wobec wahań, którym podlegało szereg walut. Ryzyko takie 
dotyczyło zarówno eksportera, jak również banku finansującego daną transakcję. 
Trudności te nie ograniczały się do komplikowania samej transakcji sprzedaży, 
lecz w najdotkliwszym stopniu utrudniały prace związane z przygotowaniem 
towaru do eksportu. Przed eksporterem i bankiem finansującym powstawał 
problem wahań kursu waluty, w której towar miał być sprzedany w stosunku do 
waluty, w której obliczony był proces przygotowania towaru, względnie w której 
odbywało się finansowanie tego procesu. Jeżeli wahania te kształtowały się roz-
bieżnie, a w szczególności jeżeli miała miejsce deprecjacja waluty fakturowanej 
w stosunku do waluty finansowania transakcji, transakcja eksportowa miała nie 
tylko perspektywę niepewnego zarobkowania, ale nawet nosiła w sobie niebez-
pieczeństwo strat11. Takie warunki hamowały inicjatywę kupującego oraz banku 
w dziedzinie wyszukiwania dla towaru możliwości ekspansji.

 Polska była krajem ubogim w kapitały własne. Wprawdzie lata 1932-33 
cechowały się wzmożonym tempem życia gospodarczego i relatywna zasobność 
rynku pieniężnego była większa niż w latach poprzednich, jednakże konieczność 
szczególnie wysokiego pogotowia kasowego dla instytucji bankowych powodo-
wała nadal potrzebę uciekania się do kredytów zagranicznych przy większych 
operacjach kredytowych12. Skutecznym zabezpieczeniem od tego typu ryzyka 
było zawieranie terminowych transakcji dewizowych z bankami. Zagadnienie 
to było trudne do rozwiązania. Tylko Bank Polski S.A. mógł wejść na drogę 
zawierania odpowiednich transakcji walutowych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
rozwiązanie tego zagadnienia było prawie niemożliwe. Bank Polski S.A. nie był 
w stanie asekurować na każde żądanie takich ilości obcych dewiz, względnie na 
takie terminy, jakie były eksporterowi lub finansującemu go bankowi potrzebne. 
W tym trudnym dla polskiego eksportu okresie działalność Państwowego Fun-
duszu Eksportowego była ogromnie pożyteczną. Poręczenia udzielane przez 
Fundusz zmniejszały ryzyko eksporterów, a tym samym przyczyniały się do 
zwiększenia wywozu. Bezpośrednia pomoc państwa dla eksportu nie ograniczała 

 10 Tamże, s. 211.
 11 J. Zdziechowski, Mit złotej waluty, Warszawa 1937.
 12 Z. Pietkiewicz, Kapitały obce w życiu gospodarczym Polski, Poznań 1932, s. 12.
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się tylko do pomocy kredytowej, lecz wyrażała się również w polityce celnej, 
podatkowej i innej.

Polityka podatkowa

Eksport polski korzystał z wielu ulg podatkowych, a mianowicie:
a) zwolnione były z podatków od obrotów towary eksportowe, a także towary 

i wyroby wywożone w obrocie uszlachetniającym czynnym;
b) eksport był zwolniony z opłat monopolowych ukrytych w cenie sprze-

dażnej towaru monopolowego i opłat akcyzowych;
c) zwolnione były z opłat artykuły wymienione wyżej, które były kupowane 

przez przemysł przetwórczy i eksportowane w formie towarów gotowych;
d) eksport był zwolniony z opłat stemplowanych weksli trasowanych przez 

eksporterów na ich odbiorców zagranicznych i płatnych za granicą;
e) eksport zwolniony był z scalonego podatku przemysłowego.
Zasada takiego podatku polegała na tym, iż był on pobierany tylko raz od 

jednej strony- producenta lub importera, we wszystkich fazach obrotu danym 
artykułem od wytwórcy do konsumenta. Określany był zwykle w formie stawki 
procentowej. W Polsce podatek scalony był obliczany od obrotu brutto osiągnię-
tego przez zakład produkcyjny. Zwracane były podatki każdemu eksporterowi 
towarów, które podlegały podatkowi konsumpcyjnemu. Słusznie prowadzona 
polityka podatkowa pozwalała na zwiększenie konkurencyjności naszych 
towarów z podobnymi za granicą. Zwroty lub niepobieranie podatków od eks-
porterów miały charakter premii eksportowych. Jeżeli zwroty były wyższe od 
płaconych podatków, co w praktyce prawie zawsze miało miejsce, powstawało 
zjawisko ukrytych premii eksportowych, w przeciwieństwie do premii ekspor-
towych jawnych, udzielanych na zasadach ogólnych każdemu eksporterowi. 
Premie eksportowe miały na celu ułatwienie wywozu premiowanych towarów 
oraz wzmocnienie pozycji eksportera. Były one premiami państwowymi, o ile 
wypłacało je państwo, bądź premiami prywatnymi, o ile były wypłacane przez 
zrzeszenia prywatne.

Polityka celna

Istotną rolę w popieraniu eksportu w Polsce w okresie międzywojennym odgry-
wała polityka celna. Charakteryzując ogólne zagadnienie ceł w Polsce w tym 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 72

okresie należy stwierdzić, że z chwilą uzyskania niepodległości na ziemiach 
polskich obowiązywały różne taryfy celne, pozostawione przez państwa oku-
pacyjne. Na obszarach byłego zaboru rosyjskiego obowiązywała rosyjska taryfa 
celna z 1903 r.  Pod jej osłoną istniał i rozwijał się przemysł w byłym Królestwie 
Kongresowym. Powyższe względy zadecydowały, iż władze państwa ujednolicając 
zagadnienia celne przyjęły w 1919 r. za obowiązującą w całym kraju rosyjską 
taryfę celną z 1903 r., upoważniając jednocześnie Ministra Skarbu do wprowa-
dzenia zmian uwzględniających ówczesne polskie warunki gospodarcze. Celem 
tej, jak i następnej taryfy celnej z 1924 r. opartej w swojej konstrukcji na taryfie 
rosyjskiej, była ochrona polskiego przemysłu. A zatem miały one charakter taryf 
celnych reglamentujących przywóz towarów13. Charakterystycznym dla obu 
taryf był brak przepisów uwzględniających ochronę celną dla produkcji rolniczej 
w Polsce. Trzecia taryfa celna z 1932 r. miała już całkowicie samodzielną budowę 
zrywającą z konstrukcją taryfy rosyjskiej. Ilość pozycji została zwiększona i zróż-
nicowana. Wprowadzono po raz pierwszy w Polsce system taryfy dwukolumno-
wej. Cła pierwszej kolumny odnosiły się do krajów nie traktatowych, natomiast 
cła drugiej kolumny do krajów traktatowych. Taryfa ta uwzględniała ochronę 
produkcji rolniczej w kraju. Pierwsze jednak cła ochronne dla rolnictwa zostały 
wprowadzone w 1928 r. na tłuszcze zwierzęce, żyto oraz pszenicę14. A zatem 
protekcjonizm agrarny datował się od 1928 r. W taryfie z 1932 r. cła na artykuły 
rolne zostały rozszerzone na produkcję nasienną i surowce włókiennicze. Oprócz 
wymienionych ceł protekcjonizm agrarny przejawiał się również w nałożeniu 
stawek celnych na surowce nieprodukowane w kraju: nasiona oleiste, surowce 
egzotyczne, włókiennicze itd. Właściwa polityka celna odgrywała poważną rolę 
w intensyfikacji produkcji i handlu. 

Nie mniejsze znaczenie spełniała polityka celna również w stosunku do eks-
portu. Polityka celna w Polsce w okresie międzywojennym w zakresie eksportu 
obejmowała zagadnienia ceł wywozowych i zwrotu ceł, czyli premii eksporto-
wych. Cła wywozowe były swego rodzaju podatkiem pośrednim pobieranym od 
towarów wywożonych za granicę. Główne cele, dla których państwa stosowały 
cła wywozowe, były następujące:

a) zapewnienie Skarbowi Państwa dochodów;
b) zabezpieczenie tanich surowców dla przemysłu krajowego;
c) zaopatrzenie ludności w tanie produkty żywnościowe.

 13 S. Dziewulski, Perspektywy naszego handlu zagranicznego, „Ekonomista” 1924, t. II, s. 3.
 14 E. Kwiatkowski, Polska gospodarcza w roku 1928, Lwów 1928, s. 17.
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Ponadto, przy deprecjacji pieniądza cła wywozowe mogły być środkami 
zabezpieczenia państwa przed nadmierną wyprzedażą towarów poniżej ich real-
nej wartości. W okresie po I wojnie światowej zdarzały się sytuacje, iż specjalnie 
skonstruowane cło wywozowe było wykorzystywane jako środek poprawy jakości 
eksportowanego towaru. Cła wywozowe w Polsce były jedną z form reglamenta-
cji wywozu od chwili uzyskania niepodległości. Czynniki, które zadecydowały 
o wprowadzeniu w Polsce już w listopadzie 1918 r. reglamentacji wywozu były 
podobne, jak w innych krajach: zniszczenia wojenne, niedobory aprowizacyjne 
oraz ogólna dezorganizacja życia gospodarczego. W następnych latach po wojnie 
przyczyniła się do tego sytuacja walutowa i pośrednio z tym związana akcja 
zwalczania drożyzny. Do 1921 r. reglamentacja obejmowała zasadniczo wszystkie 
towary z wyjątkiem towarów ogłoszonych, jako zakazanych do eksportu. Listy 
towarów zakazanych do wywozu stopniowo zmniejszano pozostawiając tylko 
niektóre surowce i produkty rolne. W dniu 30 września 1924 r. weszła w życie 
ustawa o przedmiocie uregulowania stosunków celnych zezwalająca drogą roz-
porządzeń Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
oraz Ministrem Rolnictwa do czasu ukształtowania się stosunków gospodarczych 
ustanawiać cła wywozowe i dostosowywać ich wysokość do zmieniającej się 
koniunktury gospodarczej. Polskie cła wywozowe stanowiły formę pośred-
nią pomiędzy szerokim systemem ceł wywozowych, które w sposób typowy 
stosowała Rumunia, a wąskim systemem ceł wywozowych stosowanych np. 
w Szwajcarii. Polska taryfa obejmowała podobnie jak taryfa szwajcarska odpadki 
dla celów przemysłowych, jednak zawierała i takie towary, które podobnie jak 
w Rumunii były bardzo ważnym przedmiotem wywozu i głównym produktem 
dla warsztatów wytwórczych, np. zboże. Pośredni charakter polskiej taryfy ceł 
wywozowych można było obserwować również w zakresie stawek celnych. Ist-
niały stawki celne, które przez kilka lat nie zostały zmienione. Istniały również 
i takie, które były wielokrotnie zmieniane. Wysokość polskich ceł wywozowych 
była bardziej różnorodna; zazwyczaj cłem prohibicyjnym, wynoszącym często 
kilkaset procent „ad valorem” obciążone były metale i odpadki metali. Wysokie 
cła płacone były przy wywozie żyta, mąki żytniej, pozostałe cła nie przekraczały 
zazwyczaj poziomu 25% „ad valorem”. O polskiej taryfie ceł wywozowych decy-
dowały trzy elementy:

a) protekcjonizm przemysłowy;
b) czynnik zwalczania drożyzny i zabezpieczenia aprowizacji;
c) zabezpieczenie niektórych surowców w kraju ze względu na potrzeby 

obronne państwa w przypadku wojny.
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Wyrazem pierwszego elementu była cła na drzewo oraz na surowce, dru-
giego cła na żyto i mąkę żytnią, trzeciego cła na metale i odpadki metali. Czyn-
nik fiskalny stanowił w polskiej taryfie element uboczny i nigdy nie odgrywał 
większej roli. 

Ogólnie można powiedzieć, że z punktu widzenia rozwoju gospodarki świa-
towej i handlu międzynarodowego, cła wywozowe zawsze były czynnikiem 
niesprzyjającym. Ustosunkowując się negatywnie do systemu ceł wywozowych 
z punktu widzenia gospodarki światowej, można jednak uzasadnić potrzebę 
stosowania ceł wywozowych od pewnych artykułów z punktu widzenia indy-
widualnych potrzeb państwa, jako organizmu gospodarczego. Najważniej-
szym motywem przemawiającym za stosowaniem ceł wywozowych na zboże 
w Polsce w okresie międzywojennym był powtarzający się przez kilka lat fakt 
wywozu zboża za granicę bezpośrednio po żniwach przy jednoczesnym impor-
cie w danym roku gospodarczym na przednówku zboża z zagranicy po cenach 
zazwyczaj znacznie wyższych15. Był to niewątpliwie czynnik ujemny, któremu 
należało przeciwdziałać, jednak nie przez stosowanie ceł wywozowych, lecz- jak 
już wcześniej wspomniano- przez politykę budowy elewatorów zbożowych, odpo-
wiednią politykę kredytową, jak również przez tworzenie rezerw zbożowych. 
Należy podkreślić, że stosowanie ceł wywozowych od produktów rolnych było 
dla rolnictwa zawsze czynnikiem ujemnym. Wpływało bowiem na kształtowa-
nie się cen podczas, gdy właśnie intensyfikacja i postęp w rolnictwie w Polsce 
zależały od wysokości cen16. Stosowanie ceł wywozowych od drewna surowego 
miało zupełnie dostateczne uzasadnienie. Konieczność ich stosowania podyk-
towana17 była wewnętrznymi potrzebami kraju, jak również ograniczonymi 
rozmiarami posiadania. Miały one również korzystny wpływ na zwiększenie 
eksportu wyrobów gotowych i półfabrykatów przemysłu drzewnego. Rozważając 
kwestię ceł wywozowych w Polsce w okresie międzywojennym można stwier-
dzić, iż zakres ceł wywozowych był zbyt szeroki, obejmował zbyt dużą liczbę 
towarów. Drugim brakiem taryfy wywozowej była zbytnia zmienność ceł  Jak 
zostało powiedziane, cła od niektórych towarów były wielokrotnie zmieniane. 
Każda taka zmiana była czynnikiem utrudniającym wywiązanie się polskich firm 
eksportowych z zawartych kontraktów z firmami zagranicznymi. Zmienność ceł 
powodowała poważne ryzyko dla firm krajowych przy zawieraniu transakcji na 
towary wymienione w taryfie wywozowej. Zniechęcało to firmy zagraniczne 

 15 S Rychliński, Marnotrawstwo sił i środków w przemyśle polskim, Warszawa 1930, s. 90. 
 16 L. Krawulski, Materiały do nowej taryfy celnej- cła wywozowe, Warszawa 1928, s. 111.
 17 Tamże, s. 111.
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od angażowania się w poważne transakcje handlowe w Polsce Cła wywozowe 
w obowiązującej taryfie utrudniały więc poniekąd rozwój stosunków handlo-
wych z zagranicą. Z uwagi na niekorzystną rolę, jaką spełniały cła wywozowe 
w handlu międzynarodowym, wiele państw europejskich już w latach 1926-27 
zrezygnowało ze stosowania tych ceł. W Polsce natomiast były one stosowane 
dość długo. Bardziej elastyczna polityka ceł wywozowych była prowadzona przez 
państwo polskie dopiero wtedy, gdy pojawiła się potrzeba poprawy jakości eks-
portowanych towarów i stworzenia związków eksportowych mających na celu 
ochronę eksporterów krajowych przed zagranicznymi przedstawicielstwami 
handlowymi. Władze polskie w dążeniu do poprawy jakości wywożonego masła 
oraz w dążeniu do wprowadzenia standaryzacji w eksporcie zwolniły masło od 
cła odpowiadającego wymaganiom kontrahentów zagranicznych. Powyższy 
fakt stwierdzały stacje kontrolne, które wystawiały zaświadczenia zwalniające 
te partie eksportowanego masła z ceł. Wywóz bezcłowy rozszerzał się również 
na inne artykuły, które odpowiadały przepisom standaryzacyjnym; jaja, pieprz, 
makuchy olejowe i wiele innych.

Cła wywozowe były narzędziem polityki państwa zmierzającej do powsta-
nia przymusowych organizacji eksportowych. Przykładem mogło być Biuro 
Sprzedaży Polskich Walcowni Rur oraz powstanie syndykatu papieru w 1932 
r. W tym celu wprowadzono w Polsce również cła wywozowe prohibicyjne na 
tarte drzewo w przewidywaniu, że powstanie międzynarodowy kartel drzewny. 
Tylko eksport zorganizowany był zwolniony od cła wywozowego. Sądzono, że 
w ten sposób dojdzie do zorganizowania polskiego eksportu będącego partne-
rem zdolnym do konkurencji międzynarodowej. W Polsce istniała grupa ceł 
wywozowych mająca charakter prohibicyjny. Od płacenia tych ceł zwolnione 
były tylko pewne niektóre przedsiębiorstwa eksportowe. Celem takiej polityki 
państwa była ochrona krajowych eksporterów przed agentami zagranicznymi. 
Agent zagraniczny kupujący towar w Polsce nie korzystał z przywileju zwolnienia 
z cła wywozowego. Powstawały więc uprzywilejowane organizacje krajowe, które 
wykazywały tendencje do stworzenia większych grup eksportowych.

Jednym z ważniejszych czynników polskiej polityki celnej, mającej na celu 
popieranie eksportu, były szeroko stosowane w okresie międzywojennym zwroty 
ceł. Ulgi z jakich korzystał eksporter polegały na zwrocie ceł od surowców 
i półfabrykatów potrzebnych do produkcji eksportowej, albo od towarów nie 
konsumowanych w kraju, a następnie eksportowanych. Techniczny aspekt 
zagadnienia zwrotu ceł przedstawiał się następująco. Eksporter określonych 
towarów otrzymywał kwit wywozowy, na którym była obliczona i podana suma 
należnego zwrotu cła, przy czym kwit był otrzymywany niezależnie od faktu, 
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czy wyeksportowany towar był wyprodukowany z surowców zagranicznych, czy 
też z surowców krajowych. Stopa zwrotu ceł od jednostki (np. 100 kg wywożo-
nego towaru) była ogłaszana w Dzienniku Ustaw, a obliczana w zasadzie w ten 
sposób, iż stanowiła obciążenie celne surowców normalnie wykorzystywanych 
do produkcji danego towaru. Chodziło tu albo o zwrot całkowitego lub częścio-
wego cła uiszczanego za surowce zagraniczne, półfabrykaty zużyte przy wyrobie 
towarów eksportowych lub za zużyte przy ich produkcji narzędzia i maszyny 
zagraniczne. Otrzymanym kwitem wywozowym eksporter płacił należności 
celne za jakiekolwiek sprowadzane przez siebie towary, albo odstępował go 
bankowi, eksporterowi względnie importerowi towarów. Zwrot cła otrzymywany 
był zatem pośrednio w gotówce. 

Inny system zwrotu ceł był stosowany w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach 
Zjednoczonych. Określany był jako „drawback”. Polegał on na tym, iż każdy 
reeksporter towarów sprowadzanych z zagranicy miał prawo otrzymania zwrotu 
należności, jaką uiścił od danego towaru, jeżeli reeksportował go w postaci nie-
zmienionej lub od takiej ilości towaru, jaka tkwiła w wywożonym przez niego 
wyrobie (jeżeli towar reeksportował w stanie przetworzonym). Mieliśmy tu do 
czynienia ze zwrotem ceł faktycznie zapłaconych swego czasu od danego towaru. 

System zwrotu ceł został wprowadzony w Polsce w 1925 r. Początkowo 
objął on tkaniny, które jeszcze przed I wojną światową korzystały ze zwrotu ceł 
w Królestwie Kongresowym na podstawie rosyjskiego prawa celnego18. W latach 
1926-27 rozszerzono zwroty ceł wprowadzone na niektóre rodzaje maszyn (np. 
maszyny rolnicze i włókiennicze), następnie na przędzę bawełnianą i wełnianą 
o ile była barwiona (podstawą zwrotu było cło na barwniki), jak również na 
grupę wyrobów chemicznych oraz sztuczny jedwab. Przejściowo w latach 1931-
32 korzystała ze zwrotu ceł odzież i konfekcja, która po wyrobach hutniczych 
i walcowanych zajmowała pierwsze miejsce pod względem sumy wypłaconego 
zwrotu ceł. Z chwilą wprowadzenia zwrotu ceł do grupy rolniczej, zwroty ceł 
w Polsce nabrały wyraźnych cech premii eksportowych, ponieważ ogłoszona 
wysokość (stopa) zwrotu ceł zwłaszcza na zboża (żyto, pszenica, jęczmień, 
owies) nie dała się nawet wykalkulować w przybliżeniu na podstawie obcią-
żenia celnego sprowadzanych nawozów sztucznych oraz ewentualnie maszyn 
rolniczych. „Zwroty ceł na zboże miały szczególnie duże znaczenie w okresie 
kryzysu, kiedy to była nadmierna podaż zboża w stosunku do zapotrzebowania 
rynku wewnętrznego. Zwroty ceł stanowiły uzupełnienie czy uefektywnienie 

 18 J. Zdziechowski, O pieniądzu i budżecie, mowa wygłoszona w Komisji Budżetowej Sejmu 
dnia 28 stycznia 1926 r., Warszawa 1926, s. 5-9.
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ochrony celnej zbóż i odgrywały rolę środka interwencji w dziedzinie cen zbo-
żowych na rynku wewnętrznym, w przybliżeniu podciągały się do poziomu cen 
eksportowych (uzyskiwanych z eksportu, czyli rynku międzynarodowego plus 
wysokość zwrotu ceł minus koszty transportu). Nie chodziło tu zatem nie tyle 
o zwiększenie eksportu, co o podniesienie poziomu cen wewnątrz kraju dla całej 
masy rzuconego na rynek zboża, a eksport był tu narzędziem dla osiągnięcia 
tego celu. Z chwilą zwyżki cen zbożowych na rynku światowym i w Polsce zwrot 
ceł w takim założeniu stał się nieaktualny”19.

Kwity wywozowe zbożowe miały takie uprzywilejowanie w porównaniu 
z kwitami wywozowymi przemysłowymi, iż w zamian za dostarczenie takiego 
kwitu kasy określonych urzędów celnych wypłacały zawartą na kwicie sumę 
zwrotu ceł w gotówce w przeciwieństwie do kwitów przemysłowych zbywalnych 
i na okaziciela, które można było zrealizować tylko poprzez opłacenie nimi 
cła w kasach urzędów celnych. Ogólnie można powiedzieć, że system zwrotu 
ceł w Polsce miał charakter rzeczywistego zwrotu ceł tylko w następujących 
przypadkach:

a) jeżeli stopa zwrotu ceł nie odbiegała od obciążenia celnego surowców 
wykorzystywanych do produkcji danego towaru;

b) gdy istotnie surowce te były sprowadzane z zagranicy za opłatą celną.
Warunki te spełniał np. zwrot cła od ryżu polerowanego wprowadzony na 

przełomie 1929/30, gdyż ustanowiona wysokość zwrotu cła odpowiadała obcią-
żeniu celnemu zużywanej do polerowania ilości ryżu surowego, a ponadto ryż 
surowy był rzeczywiście sprowadzany z zagranicy i cło od niego było płacone. 
W innych przypadkach zwrot ceł mógł mieć charakter premii eksportowej, 
ponieważ nie wymagano udowodnienia, czy wykorzystywano do produkcji 
surowców i maszyn, od których płacono cło wywozowe. Polityka rządowa zwrotu 
ceł osiągnęła jeszcze jeden cel, a mianowicie poprawę jakości eksportowanych 
towarów. Tak np. wydanie kwitu wywozowego dla zbóż było uzależnione od stan-
daryzacji zboża. Analizowana działalność państwa w zakresie ceł wywozowych 
miała duże znaczenie nie tylko dla zwiększenia eksportu, ale również wpływała 
na sytuację gospodarczą kraju. Sumy wypłacane przez Skarb Państwa tytułem 
zwrotu ceł z każdym kolejnym rokiem wzrastały tak, iż w roku budżetowym 
1936/37 wypłacone zwroty ceł wynosiły ogółem 78,6 mln zł, z czego na produkty 
rolne przypadało 67,2 mln zł, a reszta tj. 11,4 mln zł na zwroty ceł od artykułów 
przemysłowych. Po zlikwidowaniu zwrotu ceł na zboże w 1937 r. sumy zwrotów 

 19 S. Królikowski, Zarys polskiej polityki handlowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki 
celnej, Warszawa 1938, s. 141.
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znacznie zmniejszyły się. Zwroty ceł osiągnęły ok. 50% wszystkich dochodów 
Skarbu Państwa z tytułu obciążenia celnego eksportu. Oznaczało to, że połowa 
tej sumy była kierowana do Skarbu Państwa, a połowa na popieranie eksportu 
w postaci zwrotu ceł. Wpływy celne netto (bez zwrotu ceł) wynosiły w 1936 r. 92 
mln zł, zwroty ceł natomiast 78,6 mln zł, a zatem wpływy celne brutto ukształ-
towały się na poziomie 170,6 mln zł. Porównując wyżej wymienione wpływy 
z wartością importu wynoszącego w 1936 r. 1,003 mld zł należy stwierdzić, że 
wpływy celne brutto stanowiły ok. 17% wartości przywozu, natomiast wpływy 
netto (do Skarbu Państwa) ok. 9%, a zwroty ceł 8%.

Inaczej przedstawiała się sytuacja w 1937 r. po zlikwidowaniu zwrotu ceł 
na zboże. Wpływy celne brutto na kwotę 183,7 mln zł w stosunku do wartości 
importu wynoszącego 1,254 mld zł stanowiły 15%. Wpływy netto na sumę 152,2 
mln zł wynosiły ok. 12% wartości importu, natomiast zwroty ceł w wysokości 
31,5 mln zł stanowiły tylko ok. 3% wartości przywozu20.

Polityka kolejowa i taryfowa

Oprócz wymienionych uprzednio elementów również polityka kolejowa i tary-
fowa była poważnym instrumentem polityki handlowej Polski w okresie między-
wojennym. Zróżnicowanie taryf na normalne i ulgowe było stosowane zarówno 
w odniesieniu do towarów przywożonych, jak i wywożonych za granicę21. Taryfy 
ulgowe ze zniżonymi opłatami przewoźnego, dotyczyły przeważnie poszczegól-
nych rodzajów towarów. Przykładem tego mogła być polska taryfa wyjątkowa 
„B6” dla zboża eksportowanego za granicę. Istniały również obniżone taryfy 
portowe dotyczące komunikacji z portami morskimi (np. stosowane w Polsce 
specjalne taryfy wyjątkowe w komunikacji z Gdynią i Gdańskiem). Wyrazem 
tego była taryfa wyjątkowa „PB1” dla zboża transportowanego do wyżej wymie-
nionych portów ze stacji w Polsce oraz ze stacji graniczących ze Związkiem 
Radzieckim, skąd przewożono zboże dla dalszego transportu morzem. Taryfy 
portowe były niższe nie tylko od normalnych, ale również od taryfy ulgowej 
„B6” stosowanej przy eksporcie drogą lądową. Jak dalece polskie koleje popierały 
eksport zwłaszcza drogą morską, może świadczyć poniższe zestawienie opłat 
przewozowych obowiązujących w obrocie wewnętrznym oraz przy eksporcie 

 20 Tamże, s. 143-144.
 21 Z. Miduch, Polityka celna i traktatowa, Poznań 1929, s. 17.
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drogą lądową i morską kilku najważniejszych towarów eksportowanych według 
taryfy z dnia 15 marca 1936 r.

Tabela. Opłaty przewozowe obowiązujące w obrocie wewnętrznym i w eksporcie (w zł)

Nazwa towaru Odległość 
w km

Opłata klasy 
zasadniczej

Opłata za eksport 
drogą lądową

Opłata za eksport 
drogą morską

Węgiel 600 32,0 - 4,20

Drzewo 600 26,10 20,80 10,0

Zboże 600 34,70 28,10 24,40

Żelazo i stal 600 27,50 19,20 16,30

Nawozy azotowe 600 58,40 16,20 14,0

Bekony 600 76,50 64,60 58,0

Jaja 600 98,40 58,10 39,20

Wyroby ze szkła 600 98,40 44,50 35,20

Nafta i oleje 
mineralne 600 89,60 25,110 19,80

Gazolina 600 106,0 27,60 29,90

Części żelazne 
taboru kolejowego 600 44,50 19,60 16,70

Źródło: S. Królikowski, Zarys polskiej polityki handlowej ze szczególnym uwzględnieniem 
polityki celnej, Warszawa 1938, s. 176.

Właściwie ukierunkowana polityka taryfowa miała ogromne znaczenie dla 
polskiego eksportu, ponieważ wszelkie przewozy towarów w Polsce jeszcze 
w 1937 r. korzystały prawie wyłącznie z dróg kolejowych. Żegluga śródlądowa 
ze względu na słabo rozwiniętą sieć połączeń żeglownych nie odgrywała istotnej 
roli. W okresie od 1928 r. do marca 1936 r., tj. od chwili opublikowania nowej 
taryfy, kolejowa polityka taryfowa w dużej mierze uwzględniała potrzeby eks-
portu22. Wybudowanie portu w Gdyni oraz zakończenie budowy kolei łączącej 
Górny Śląsk przez Poznań z Pomorzem spowodowało zmianę kierunku polskiego 
eksportu z dróg lądowych na drogę morską. W 1937 r. eksport odbywał się w ¾ 
drogą morską przez porty polskiego obszaru celnego, a w pierwszej kolejności 
przez Gdynię. W tym samym roku mieliśmy 50 połączeń regularnych z Gdyni 
do ponad 150 portów światowych, przy czym należy zaznaczyć, iż stale zwiększał 
się tonaż polskiej floty handlowej. Do zagadnienia transportu morskiego eks-
port przywiązywał dużą wagę w przekonaniu, że wysoki udział floty handlowej 
w przewozie eksportowanych artykułów będzie decydował o rozmiarach polskiej 

 22 I. Gostkiewicz, Rozwój taryf celnych w Polsce, Warszawa 1935.
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ekspansji handlowej. Udział jednak polskiej floty handlowej w obsłudze handlu 
zagranicznego wynoszący w 1937 r. tylko 10% nie dawał dostatecznych możli-
wości wywierania właściwego wpływu na układ frachtów morskich korzystnych 
dla polskiego eksportu.

Jak wiadomo zagadnienie frachtów morskich było jednym z najważniej-
szych problemów, od których w dużym stopniu zależał rozwój eksportu. Z tego 
względu niekorzystna była okoliczność, iż eksport Polski w okresie między-
wojennym w wysokim stopniu był zależny od przewozu na statkach obcych. 
Eksporter odczuwał brak instytucji, która za główne zadanie miałaby badanie 
warunków w zakresie frachtów morskich. W zrozumieniu tej konieczności 
przewidziane było utworzenie przy Izbie Przemysłowo- Handlowej w Gdyni 
specjalnego referatu tranzytowego. Izba uważała za konieczne usystematyzo-
wanie badań w tym kierunku i stworzenie dla życia gospodarczego możliwości 
otrzymywania źródłowych i miarodajnych informacji nie tylko o możliwościach 
samego przewozu towarów drogą morską, ale także o kosztach przewozu. Więk-
szość różnic w frachtach morskich na niekorzyść Gdyni wynikała z tego, iż nie 
została ona uznana za port zasadniczy przez szereg konferencji, na skutek czego 
za przewóz towarów z portów zasadniczych zachodnioeuropejskich do Gdyni 
obowiązywały tzw. additional range. Ze względu na słabą aktywność polskiego 
handlu i brak dostatecznej ilości towarów stworzenie bezpośrednich linii okrę-
towych było dość trudne. Zależność importu od pośrednictwa londyńskiego, 
rotterdamskiego i hamburskiego utrudniała jego skoncentrowanie, a tym samym 
stworzenie dostatecznej podstawy dla powstania nowych połączeń regular-
nych. Do zagadnienia handlu zagranicznego drogą morską szczególnie wiele 
uwagi przywiązywali polscy eksporterzy. Na konferencji eksportowej w 1937 r. 
domagali się oni w zakresie kosztów przeładunku morskiego przede wszystkim 
rewizji gdyńskiej taryfy spedytorskiej, która ich zdaniem była zbyt wygórowana 
w porównaniu z taryfami stosowanymi w Gdańsku i portach zagranicznych. 
„Różnica w kosztach przeładunku między Gdynią i Gdańskiem na niekorzyść 
Gdyni była wynikiem niedoinwestowania portu gdyńskiego. Główną przyczyną 
tej różnicy była słaba wydajność pracy gdyńskich robotników portowych”23. 

Dowodem dużego zainteresowania wśród eksporterów zagadnienia wykorzy-
stania drogi morskiej w eksporcie były następujące tezy przedłożone Konferencji 
Eksportowej w 1937 r. przez Izbę Przemysłowo- Handlową w Gdyni:
1. powinna powstać generalna rewizja polityki taryfowej i kolejowej w odnie-

sieniu do eksportu poprzez nadanie jej specjalnego charakteru w kierunku 

 23 Konferencja eksportowa 1937 r.- referaty i przemówienia, referat K. Kasprowicza.
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uprzywilejowania portów polskich przy równoczesnym uwzględnieniu 
możliwości dokonania eksportu w sytuacjach nieodzownych drogą morską;

2. z uwagi na eksport towarów w małych partiach, Związek Izb Przemysłowo- 
Handlowych uważał za konieczne opracowanie specjalnej ulgowej taryfy 
drobnicowej;

3. koniecznym było również uwzględnienie interesów eksporterów w drodze 
modyfikacji regulaminu przewozu towarów PKP, który zbyt jednostronnie 
(na korzyść kolei) normował zagadnienie terminowej dostawy przesyłek;

4. dla zabezpieczenia interesów eksporterów, a tym samym wzmożenia ekspan-
sji eksportowej koniecznym była dalsza rozbudowa polskiej floty handlowej 
i popieranie usiłowań sfer żeglugowych, zmierzających do uruchomienia 
nowych regularnych połączeń morskich;

5. wskazanym było również zapoczątkowanie na terenie Izby Przemysłowo- 
Handlowej w Gdyni badań w zakresie kształtowania się frachtów morskich 
i zwiększenia częstotliwości regularnych połączeń morskich;

6. koszty przeładunków w porcie gdyńskim powinny były być utrzymane 
na poziomie możliwie najniższym, jednakże gwarantującym opłacalność 
pracy przeładunku24.

Dumping

Omawiając zagadnienie charakteryzujące bezpośrednie formy popierania eks-
portu nie można pominąć zjawiska dumpingu. Dumping jako zjawisko gospo-
darcze było w owym czasie zagadnieniem skomplikowanym oraz obszernym. 
Dlatego też zostanie omówione tutaj tylko z punktu wykorzystania go do zwięk-
szenia eksportu. Dumping towarowy był w polskim eksporcie narzędziem często 
stosowanym, szczególnie w odniesieniu do eksportu surowcowego. Typowo 
dumpingowy charakter miał eksport cukru i węgla.

Przyczyn dumpingowego eksportu w Polsce w okresie międzywojennym 
należy doszukiwać się w wyższym niejednokrotnie poziomie kosztów produkcji 
w stosunku do poziomu uzyskiwanych cen za dane towary na rynku międzyna-
rodowym. Z charakteru naszej gospodarki wynikała często konieczność pokrycia 
importu poprzez eksport „za wszelką cenę” w celu uzyskania równowagi bilansu 
płatniczego. Można również powiedzieć, iż przyczyną stosowania dumpingu 
była silna konkurencja na rynku międzynarodowym, która zmuszała polskich 

 24 Tamże.
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eksporterów do obniżania ceny towarów, często poniżej poziomu kosztów. Należy 
dodać, że towary eksportowane z Polski były niejednokrotnie nieznane na rynkach 
obcych, jak również często nie odpowiadały warunkom standaryzacyjnym. W tej 
sytuacji głównym narzędziem wykorzystywanym do zdobycia nowych, bądź dla 
utrzymania już posiadanych rynków zbytu była cena towaru. Z istoty dumpingu 
wynikało, iż jego stosowanie stwarza z jednej strony korzystne warunki dla roz-
woju eksportu, z drugiej natomiast ujemnie wpływa (poprzez wysokie ceny) na 
spożycie wewnętrzne. Stosowanie dumpingu w odniesieniu do surowców zmniej-
szało konkurencyjność rodzimej produkcji opartej o dumpingowy surowiec.

Dumping mógł być połączony z korzyściami gospodarczymi, jeżeli był sto-
sowany przejściowo (doraźnie) dla określonych celów, np. dla zdobycia nowych 
rynków zbytu, ażeby na umocnionej pozycji można było podwyższyć ceny i pokryć 
poniesione straty na forsowaniu eksportu ważnej dla gospodarki narodowej 
gałęzi produkcji lub zmniejszenia bezrobocia. W innych przypadkach dumping 
odbijał się ujemnie na gospodarce kraju eksportującego. Cukier w Polsce w 1931 r. 
kosztował bez akcyzy przeciętnie 108 zł za 100 kg, z akcyzą zaś 147 zł. Ponie-
waż konsumpcja krajowa była niska, przeto producenci z powodu nadprodukcji 
eksportowali cukier za granicę po cenie znacznie odbiegającej od ceny krajowej, 
a mianowicie po 26 zł za 100 kg loco cukrownia. Konsument krajowy ponosił 
koszt eksportu dumpingowego w wysokości 80 zł za 100 kg. A ponieważ rozmiary 
konsumpcji wyrażały się w 1928 r. liczbą ok. 351 tys. ton, więc konsumenci krajowi 
zapłacili za możliwość dumpingowego eksportu cukru ok. 281 mln zł25. Przemysł 
przetwórczy zużywający duże ilości cukru płaconego po wysokich cenach kra-
jowych produkował towary drogie, które z trudem konkurowały z podobnymi 
za granicą, a przede wszystkim z wyrobami kraju importującego polski cukier.

Reasumując można stwierdzić, iż eksportu dumpingowego nie można było 
prowadzić w sposób żywiołowy. Można było go stosować z przewidzianym 
skutkiem tylko po uprzednim przeanalizowaniu jego wpływu na całokształt 
stosunków w danym kraju. 

W trzeciej części artykułu zostanie omówiona problematyka pośrednich 
form popierania eksportu w Polsce w okresie międzywojennym.
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Streszczenie
Państwo polskie podejmowało w okresie międzywojennym dla zwiększenia eksportu 
działania o charakterze bezpośrednim lub pośrednim w kierunku zlikwidowania bądź 
złagodzenia istniejących trudności eksportowych. Stosowało w tym celu odpowiednią 
politykę kredytową, celną, podatkową oraz udzielało pomocy pośredniej w  postaci 
służby eksportowej, informacyjnej oraz reklamy. Wzrost obrotów towarowych na 
rynku międzynarodowym wzmagał konkurencję między producentami. O sprzedaży 
towary decydowała nie tylko cena, ale również warunki sfinansowania transakcji, 
wysokość oraz termin udzielonego przez dostawcę kredytu. Pomoc państwa i banków 
dla eksportera podążała w kierunku finansowania produkcji i sprzedaży eksportowej. 
Przeszkodą w  jej finansowaniu było rozdrobnienie produkcji eksportowej oraz brak 
organizacji i związków branżowych eksporterów. Niewielkie zasoby kapitałowe naszych 
instytucji finansowych nie pozwalały na stosowanie różnego rodzaju pomocy kredytowej 
i akceptowej dla eksportu, jaka miała miejsce w krajach bogatych w kapitały własne. 
Na szczególną uwagę w  tej dziedzinie zasługuje działalność Państwowego Instytutu 
Eksportowego (PIE), który spełniał rolę instytucji ubezpieczającej kredyt eksportowy. 
Poręka PIE, jak również Skarbu Państwa, miała na celu zmniejszenie ryzyka eksportera.

Słowa kluczowe: Druga Rzeczpospolita, eksport, import, bezpośrednie i pośrednie 
metody popierania eksportu, ryzyko eksportera, reklama, Handlowa Służba Informa-
cyjna,  Polski Instytut Eksportowy, bilans handlowy i płatniczy, taryfy celne. 
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Summary
In the interwar period the Polish state was taking both direct and indirect actions 
aimed at expanding the country’s exports through eliminating or mitigating the existing 
difficulties faced by exporters . The appropriate credit mechanisms as well as necessary 
customs and tax policy measures were applied and indirect assistance in the form of 
export services, information and advertising was provided. The increase in international 
trade turnover led to extended competition between producers. The sales of goods were 
determined not only by their price, but also by the terms of transactions’ financing, the 
amount and the date of the loan provided by the supplier. The assistance provided by 
the state and banks to exporters evolved towards providing financing for production 
and for export sales. The fragmentation of export production and lack of  exporters’ 
sectoral organizations constituted an impediment to the said financing. Meager capital 
resources of Polish financial institutions did not allow for the use of various types of 
export credit assistance offered by countries endowed with extensive capital resources. 
The activities of the State Export Institute (PIE) which acted as an insurer of exports 
loans deserve  particular attention in this field, The guarantees offered by PIE and by 
the State Treasury, were aimed at reducing the exporter’s risk.

Key words: Second Republic, exports, imports, direct and indirect methods of export 
promotion, export risk, advertising, Trade Information Service, State Export Institute, 
trade balance, balance of payments, custom tariffs.
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Edyta Sokalska

Policentryzm jako strukturalna 
podstawa amerykańskiego 
federalizmu w recepcji Vincenta 
Ostroma
Polycentrism as the structural basis for American federalism in the reception 
of Vincent Ostrom

Wprowadzenie

Od XVIII wieku federalizm amerykański przechodzi ewolucję, która trwa 
po dzień dzisiejszy i przejawia się w kształtowaniu różnorodnych stosunków 
i powiązań pomiędzy poszczególnymi stanami wchodzącym w skład federacji 
a organami federacyjnymi w zakresie gospodarczym politycznym, admini-
stracyjno-prawnym i społecznym. Badania nad amerykańskim federalizmem 
mają charakter wielowymiarowy, gdyż właśnie taka budowa państwa wpłynęła 
w znaczący sposób na wiele dziedzin życia federalnego i stanowego. Współcześni 
amerykańscy historycy prawa oraz politolodzy podejmują niejednokrotnie kry-
tyczną analizę różnorodnych tendencji widocznych w życiu politycznym Stanów 
Zjednoczonych, a w szczególności rosnącej nadmiernie roli rządu federalnego, 
która jest osiągana kosztem autonomii stanów1.

Problem konstytucyjnego podziału władzy pomiędzy federacje a stany, który 
stanowi zresztą niezbędny komponent ustroju federalnego, staje się aktualnie 
coraz trudniejszym do urzeczywistniania. Podważana bywa racjonalność pre-
cyzyjnego rozdzielania sfer jurysdykcji stanowej i federalnej. Wskazuje się na 
zwiększenie wpływu jednostek administracyjnych, jakimi są stany na federalny 

 1 V. Ostrom, Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządnego, Warszawa-
-Olsztyn, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownia Wydawnicza 1994, s. 17.
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proces decyzyjny. Istotą amerykańskiego federalizmu ma być koordynacja legi-
slacyjnej aktywności federacji i stanów. Dzięki temu nastąpi zwiększenie sku-
teczności wykonywania władzy państwowej w skali stanów, jak i federacji. 

W debacie nad przyszłością amerykańskiego federalizmu pojawiają się też 
głosy za ochroną wyłączności stanowej sfery legislacyjnej2. Nie tylko w syste-
mie federacji amerykańskiej, lecz również w innych współczesnych systemach 
federacyjnych, odpowiedź na pytanie - na ile możliwe jest obecnie precyzyjne 
rozgraniczenie sfer działalności prawodawczej podmiotów federacji oraz fede-
racji, a także czy będzie nadal możliwe w częściach składowych utrzymanie 
różnorodnego statusu prawnego obywateli? – jest niejednoznaczna, a zarazem 
niezwykle istotna dla rozwoju struktur federalnych na świecie3.

Tematyka powyższa jest obecna w pracach profesora nauk politycznych V. 
Ostroma, który zajmuje się zagadnieniem natury i tworzenia porządku społecz-
nego. Jest to jeden z pionierów, modnego w latach dziewięćdziesiątych XX-go 
wieku, podejścia instytucjonalnego oraz twórca wielu publikacji dotyczących 
instytucjonalnych i kulturowych podstaw demokracji amerykańskiej. Dla V. 
Ostroma, jako badacza głęboko zaangażowanego w obronę amerykańskiego 
trybu życia, tradycyjne wartości kultury amerykańskiej, takie jak indywidu-
alizm, niezależność, obywatelski stosunek do instytucji państwowych, tolerancja 
czy praktyczny stosunek do życia rzutują na rozwój cech ustrojowych państwa 
amerykańskiego. Będąc oryginalnym kontynuatorem tradycji teoretycznej stwo-
rzonej przez J. Madisona i A. Hamiltona, uczony instynktownie ujmuje istotę 
amerykańskiego fenomenu cywilizacyjnego oraz miejsce, jakie zajmują w nim 
tradycje demokratyczne.

Problemem federalizmu amerykańskiego fascynuje oprócz V. Ostroma wielu 
innych badaczy, wśród których znajdują się między innymi L. N. Gerston, D. J. 
Elazar, J. F. Zimmerman czy R. F. Nagel4. Na gruncie nauki polskiej wśród autorów 
publikacji dotyczących omawianej materii należy wymienić między innymi: R. 

 2 Por. S.H. Beer, In Search of a New Public Philosophy, (w:) The New American Political 
System, ed. A. King, Washington, D.C., American Enterprise Institute 1978, s. 5-44; idem., The 
Modernization of American Federalism, „Publius: The Journal of Federalism” 3 (1983), s. 53-95.
 3 T. Wieciech zwraca uwagę, iż problem ten bardziej dotyczy federacji homogenicznych, pod 
względem narodowym i etnicznym jednolitych, zob. T. Wieciech, Problemy rozwoju federalizmu 
we współczesnym świecie, J. Jaskiernia (red.), ,,Przegląd Sejmowy” 1(96) (2010), s. 259.
 4 Wybrane publikacje: L. N. Gerston, American Federalism. A Concise Introduction, Armonk, 
New York, M. E. Sharpe: 2007; D. J. Elazar, American Federalism: A View from the States, New 
York, Harper & Row Publishers: 1984; idem, Exploring Federalism, Tuscaloosa, The University 
of Alabama Press: 1986; J. F. Zimmerman, Contemporary American Federalism. The Growth of 
National Power, New York, State University of New York Press: 2008; R. F. Nagel, The Implosion 
of American Federalism, Oxford, Oxford University Press: 2001.
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Tokarczyka, J. Jaskiernię, A. Pułło, A. Bryka, K. Maćkowską, T. Wieciecha, R. 
M. Małajnego, D. Lis-Staranowicz czy P. Laidlera5.

Tematem niniejszego opracowania będzie próba identyfikacji charakteru 
amerykańskiego federalizmu w recepcji V. Ostroma. Z uwagi na obszerność 
tematu w niniejszej publikacji zostaną zasygnalizowane jedynie pewne wybrane 
aspekty rozwoju amerykańskiej państwowości federacyjnej, a konkretnie jej poli-
centryczność. Na wstępie zostaną przedstawione wybrane cechy amerykańskiego 
federalizmu i jego podstawy prawne. W dalszej części artykułu zostanie zaprezen-
towana refleksja V. Ostroma dotycząca policentrycznego systemu politycznego.

Federalizm amerykański

Federacja, jako typ państwa złożonego, to struktura polityczno-organizacyjno-
-prawna jednocząca różnorodne byty administracyjne w ramach w ramach więk-
szego systemu politycznego6. Federalizm jest atrakcyjnym modelem państwa 
przede wszystkim dla państw o dużym terytorium, strukturze wielonarodowej 
bądź wieloetnicznej. Stanowi optymalne rozwiązanie służące efektywnemu 
wykonywaniu władztwa państwowego na różnorodnym, dużym terytorium. 
W przypadku USA na ograniczenie swojej suwerenności przez poszczególne 
stany na rzecz powołanego państwa oraz kształtowaniu się federacyjnej formy 

 5 Wybrane publikacje: R. Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Warszawa, 2009; tenże Współ-
czesne kultury prawne, Warszawa 2010; J. Jaskiernia, Pozycja stanów w systemie federalnym USA, 
Warszawa 1979; A. Pułło, System konstytucyjny USA, Wydawnictwo Sejmowe 1997; A. Bryk, The 
Limits to Arbitrary Government: Edward Coke and the search for fundamental law, Kraków 1995; 
idem, The Origins of Constitutional Government. Higher law and the sources of judicial review, 
Kraków 1999; K. Maćkowska, Normatywny wymiar amerykańskich wczesnych konstytucji sta-
nowych, Lublin 2008; T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, 
Kraków 2009; R.M. Małajny, The ideological and social background of the American doctrine of 
division of power, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 45 (2000), 
s. 51-74; D. Lis-Staranowicz, Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, Olsztyn 2012; P. Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych: Przewodnik, Kraków 2007.
 6 Bliższe określenie federalizmu oraz państwa federalnego ze względu na zakres tematu 
wymaga oddzielnej publikacji poruszającej tą sferę.  J. Jaskiernia podkreśla wielowymiarowość 
badań nad federalizmem, trudności w zdefiniowaniu państwa federalnego oraz wieloznaczność 
pojęcia federalizm, zob. tegoż Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, red. J. 
Jaskiernia, Kielce 2009, s. 11-17, 23. Szerzej na temat federalizmu i ustrojów państw federalnych 
zob. np. S. Konopacki, Dylematy federalizmu europejskiego, „Studia Europejskie” 4 (1998), s. 
80-82; M. Burgess, In Search of the Federal Spirit. New Theoretical and Empirical Perspectives in 
Comparative Federalism, Oxford, Oxford University Press: 2012, passim; W. Bokajło, Federalizm 
– rozwój idei i niektóre teorie, (w:) Federalizm. Teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wrocław 1998, 
s. 140-141.
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państwowości wpłynęły różnorodne czynniki, wśród których można wyróżnić 
między innymi: historyczne, geograficzne, językowe, kulturowe, religijne, naro-
dowościowe i pragmatyczne. Wiele aspektów zadecydowało o wykształceniu się 
państwa federalnego. O zakresie samodzielności poszczególnych stanów zade-
cydowała ustawa konstytucyjna, na podstawie której rozdzielono kompetencje 
pomiędzy organa federacyjne oraz stanowe. Federacyjny charakter państwa 
został wyrażony w nazwie państwa.

Według V. Ostroma ustrój państwa amerykańskiego był ustrojem głęboko 
przemyślanym oraz zaprojektowanym przez zorientowanych we współczesnej 
myśli politycznej ludzi, dla których celem nadrzędnym była budowa ustroju 
zorientowanego na wspólne dobro i aktywne uczestnictwo obywateli. Nowa-
torska teoria porządku publicznego, która stanowiła rozwinięcie myśli Mon-
teskiusza, legła u podstaw ustroju państwa amerykańskiego. Wyrażała się ona 
w rozbudowaniu nakreślonej przez Monteskiusza idei mechanizmu równowagi 
oraz kontroli pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ten 
mechanizm został jednocześnie rozszerzony poprzez dodanie do niego procesu 
powściągania się, równowagi i kontroli pomiędzy szczeblem federalnym oraz 
szczeblem stanowym. Teoria twórców amerykańskiej ustawy zasadniczej na 
przestrzeni dziejów poddała się empirycznej weryfikacji7. 

Konstytucję amerykańską przenikają fundamentalne treści zasad demokracji, 
podziału władzy, federalizmu, rządów prawa oraz równoważnia władz. Zasada 
demokracji przejawia się demokratycznej formie państwa, zabezpieczeniu mniej-
szości przed tyranią większości, poszanowaniu naturalnych praw oraz wyborach 
opartych na woli wyrażonej poprzez większość. Wybory oparte na woli więk-
szości są realizowane za pomocą demokracji przedstawicielskiej oraz, w miarę 
możliwości, demokracji bezpośredniej. Pokojowe sprawowanie i przekazywanie 
władzy, zabezpieczenie przed nadużyciami władzy, edukacja społeczeństwa 
w sprawach publicznych oraz właściwe wyrażanie ludzkich potrzeb uważane 
są w doktrynie konstytucyjnej za kluczowe cechy demokracji amerykańskiej. 

Zasada federalizmu zasadza się na podziale władz między jednolitą ogólno-
krajową władzę federalną a stanowe władze lokalne. Niezwykle ważną, a zarazem 
trudną sprawa, stało się odpowiednie rozdzielenie uprawnień przysługujących 
stanom oraz federacji. Podział kompetencji należał do najbardziej skompliko-
wanych zadań, mających na celu zabezpieczenie równowagi pomiędzy siłami 

 7 V. Ostrom, Federalizm…,s. 16.
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centralistycznymi a decentralistycznymi8. Konstytucja określiła w art. 1 kompe-
tencje, które władze stanowe delegowały wyłącznie władzy federalnej. Każdy ze 
stanów otrzymał prawo do niezależnego tworzenia własnej konstytucji, organów 
ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych. W punkcie 8 zostały określone 
enumeratywnie uprawnienia przysługujące Kongresowi. Sprawy, których w tym 
punkcie nie wymieniono, przekazano jednocześnie do rozpatrywania legislaty-
wom stanowym. W punkcie 10 zawarto kwestie wspólne dla federacji, a miano-
wicie, sprawy lądowe, powietrzne oraz morskie z zakresu sił zbrojnych, kwestie 
zagraniczne - cła, waluty, poczty i handlu oraz sprawy skarbowe i naturalizacji. 
Klauzula supremacyjna zawarta w Konstytucji zakazała władzom stanowym 
tworzenia prawa w zakresie wyłączności kompetencji władz federalnych9.

Z drugiej strony, władze federalne dzielą kompetencje z władzami stanowymi 
na przykład w sferze podatków, wymiaru sprawiedliwości czy budowy dróg. 
Zasada federalizmu widoczna jest również w Dziesiątej Poprawce, stanowiącej, 
iż uprawnienia nie powierzone Unii poprzez Konstytucję nadal przysługują 
poszczególnym stanom oraz społeczeństwu. Odniesienia do zasady federalizmu 
można także odczytać z innych postanowień ustawy konstytucyjnej, które doty-
czą regulacji stosunków pomiędzy stanami a federacją, jak też ze wstępu do tegoż 
aktu. D. Lis-Staranowicz podkreśla, że ważnym momentem dla federalizmu ame-
rykańskiego była XVI Poprawka do Konstytucji uchwalona w 1913 r., stanowiąca, 
iż Kongres ma prawo do nakładania i ściągania podatków od wszelkiego rodzaju 
dochodów i nie musi przy tym uwzględniać ich proporcjonalnego rozdziału 
między stany czy szacunkowych spisów ludności. W konsekwencji tego wzro-
sły dochody Unii, a rząd federalny mógł subsydiować działalność stanów, lecz 
jednocześnie umożliwiło to ingerencję w sprawy zastrzeżone stanom10. Twórcy 
Konstytucji wprowadzili system równoważenia władz, jednocześnie poddając je 
różnorodnym wpływom. Przykładów konstytucyjnego i ustawowego katalogu 
hamulców jest bardzo wiele, a immanentną cecha systemu stała się możność 
tworzenia nowych ośrodków wzajemnego równoważenia się.

 8 Szerzej o ewolucji amerykańskiego federalizmu oraz o konstytucyjnych podstawach 
władzy federalnej zob. E. Sokalska, Amerykański federalizm w połowie XX w. Teoria i praktyka, 
(w:) Państwowość konstytucyjna XIX i XX wieku, red. E. Hull, E. Sokalska, Olsztyn 2015, s. 107-
120; taż, Federalism and the American Court Organization, „Studia Prawnoustrojowe” 13 (2011), 
s. 379-398.
 9 Odnośnie do zawartości amerykańskiej konstytucji w kwestii organizacji struktur fede-
ralnych i podziału zadań pomiędzy organa federalne i stanowe zob. np. J.Q. Wilson, J.J. DiIulio Jr., 
American Government Institutions and Policies, 11-th ed., Boston-New York, Houghton Mifflin 
Company: 2008, s. 30-37.
 10 Zob. D. Lis-Staranowicz, Legitymizacja…,s. 126; por. również A. Pułło, System…,s. 26, 29.
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Rozpatrujący instytucjonalne i kulturowe podstawy amerykańskiej demo-
kracji Vincent Ostrom, podejmując się określenia istoty amerykańskiego fede-
ralizmu, zwrócił między innymi uwagę na dwa aspekty związane z tworzeniem 
federalnego systemu rządzenia wyrażonym w Konstytucji. Po pierwsze - trud-
ności pojęciowe związane z tworzeniem federalnego systemu rządzenia, po 
drugie – ograniczenie władzy rządu federalnego. Uczony stwierdza, iż „Pojęcie 
federalizmu kojarzone jest najczęściej z rozwojem amerykańskiego systemu 
rządowego. Federalizm był kluczowym pojęciem matrycowym, wykorzysty-
wanym przy formułowaniu Konstytucji Stanów Zjednoczonych z roku 1789. 
Komentarz do wstępnej wersji tej konstytucji, napisany przez A. Hamiltona, J. 
Jay’a oraz J. Madisona, zatytułowany został <<Federalista>>. Jednak Konstytu-
cja Stanów Zjednoczonych – mimo iż federalizm był jej kluczowym pojęciem 
matrycowym – odnosiła się tylko do jednego elementu składowego federalnego 
systemu rządzenia, a mianowicie do ograniczonej władzy rządu narodowego”11. 
W Federaliście zostały przedstawione trudności związane z praktycznym organi-
zowaniem systemu federalnego, w tym również trudności związane z doborem 
odpowiednich pojęć. Nie tylko według V. Ostroma, lecz także i innych uczonych 
zajmujących się podstawami federalizmu amerykańskiego, dokonane przez A. 
Hamiltona przeformułowanie pojęcia konfederacji wskazuje na zasadniczą cechę 
tego, co kryje się pod określeniem federalnego systemu władzy12.

Policentryzm w systemach samorządnych 

Policentryzm jako jeden z aspektów pluralizmu jest zasadą organizacji i regulacji 
życia społecznego, której zasadza się na rozproszeniu i rozdzieleniu ośrodków 
kierowniczych oraz układów odniesienia w różnorodnych dziedzinach życia 
społecznego i na różnorakich poziomach organizacji społecznej. W konsekwen-
cji prowadzi to do odrębności i niezależności kryteriów ocen, hierarchii osób, 
instytucji, wartości i autorytetów występujących w sferze polityki, gospodarki, 
ideologii czy kultury. Poszczególne grupy społeczne oraz jednostki w układzie 
policentrycznym funkcjonują względnie autonomicznie. Z jednej strony kie-
rują się swym partykularnym interesem, z drugiej zaś zasadami współżycia 
społecznego zmierzającymi do zachowania równowagi społecznej. Wspólne 

 11 V. Ostrom, Federalizm…,s. 28.
 12 Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. W. Sokolewicz, Wro-
cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Ossolineum 1977, s. 113.
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dobro zostaje wypracowane na zasadzie współzawodnictwa i kompromisu, 
gdzie wszystkie strony posiadają zdolność do racjonalnego samoogranicze-
nia. V. Ostrom jest zdania, że jeśli uznamy społeczeństwo federalne za oparte 
na porozumieniu13, które jest zdolne wyłonić złożone systemy stowarzyszeń, 
wówczas jego obraz powinien zawierać różnorodne ośrodki społeczne, będące 
formalnie od siebie niezależnymi, ale decydujące się na wzajemne poszanowa-
nie i przystosowanie w działaniu, które będzie prowadziło do osiągnięcia wielu 
różnych porządków14.

Według V. Ostroma na policentryczny system polityczny składają się auto-
nomiczne formalnie niezależne od siebie jednostki w znaczącej ilości, które 
w swym działaniu biorą pod uwagę interes innych w procesie kooperacji, rywa-
lizacji, konfliktu oraz jego rozwiązywania. Należy tu jednocześnie zaznaczyć, 
że rozwiązywanie konfliktu nie musi zależeć od mechanizmów centralnych, 
gdyż istnieją jednocześnie niecentralne mechanizmy rozwiązywania konfliktu. 
V. Ostrom analizuje esej pt. „Logika wolności” napisany przez M. Polanyiego 
(1951), w którym Polanyi dokonuje rozróżnienia pomiędzy dwoma metodami 
organizacji zadań społecznych. Metody te tworzą dwa typy porządku społecz-
nego. W pierwszym typie władza sprawuje kontrolę przez ujednoliconą strukturę 
nakazową, posiadając monopol w zakresie prerogatyw i narzędzi przymusu 
w społeczeństwie. Jest to porządek zwany sterowanym. W drugim typie zadania 
społeczne określane są jako policentryczne lub spontaniczne. Jest to porzą-
dek, w którym wiele elementów zdolnych jest to wzajemnego przystosowania 
w ramach określonego systemu zasad, choć każdy z tych elementów działa 
oddzielnie. W ramach zbioru pewnych reguł autonomiczne ośrodki decyzyjne 
realizują swe interesy w sposób dowolny, choć podlegają pewnym ograniczeniom 
wynikającym z ustalonych reguł.

V. Ostrom jest zdania, iż w odniesieniu do porządku społecznego określenie 
spontaniczny oznaczałoby, że rozwój społeczny dokonuje się niezależnie od tego, 
czego życzyłoby sobie społeczeństwo. Z tego powodu używanie powyższego 
określenia w stosunku do federalnego systemu zarządzania nie byłoby właściwe: 
„ustanowienie federalnego sytemu rządzenia, gdzie w warunkach sprzeczno-
ści i konfliktu interesów władza powściąga władzę, wymaga zapewne głębo-
kiego przemyślenia. Funkcjonowanie policentrycznego systemu politycznego, 

 13 Za takie właśnie uznaje on społeczeństwo amerykańskie. Nie odwołuje się przy tym 
wprawdzie do tzw.  covenant tradition Heinricha Bullingera czy Johannesa Althusiusa (zob. np. 
Ch.S. McCoy, J.W. Baker, Fountainhead of Federalism. Heinrich Bullinger and the Covenantal 
Tradition, John Knox Press: 1991, s. 11-12).
 14 V. Ostrom, Federalizm…,s. 201.
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w którym stosunki reguła – rządzący – rządzony zorganizowane są w kontekście 
wielu autonomicznych struktur decyzyjnych w ramach jednego ośrodka rządu, 
wymaga dużej dozy rozwagi”15. Uczony dodaje jednocześnie, że każdy, kto zapo-
znał się z pismami J. Madisona zgodzi się, że sformułowanie zasad amerykańskiej 
unii federalnej nie zaszło w sposób spontaniczny. 

W teorii porządków policentrycznych V. Ostrom zakłada, że ich autonomizm 
doprowadza do formowania się zdolności samoorganizacyjnych, gdzie elementy 
autonomiczne starają się uporządkować wzajemne relacje. Systemy takie stają 
się przez to demokratyczne, gdzie rządzeni są obdarzeni równą wolnością i zaj-
mują tą samą pozycję. Prerogatywy władzy są skutecznie ograniczane poprzez 
istnienie wielu ośrodków, które korzystają z ograniczonego zaufania społecznego. 
Stwierdza on także, że indywidualni obywatele stanowią podstawową jednostkę 
analizy: „to jednostki obdarzone uprawnieniami i zaufaniem społecznym zaj-
mują pozycje związane z podejmowaniem decyzji w imieniu innych, których 
interesy reprezentują. Firmy, ośrodki rządu, agencje rządowe, ciała ustawo-
dawcze, partie polityczne, sądy oraz państwa narodowe także mogą się stać 
jednostkami, prowadzonej na szerszą skalę analizy. Społeczeństwa widziane 
są zatem jako złożone systemy zróżnicowanych stowarzyszeń, powstających 
w ramach i pomiędzy ośrodkami rządu”16.

V. Ostrom część swoich badań poświęca wzorcom porządku policentrycznego 
mającym zastosowanie do gospodarki wolnorynkowej, rynkowej gospodarki 
publicznej, prawa i zasad orzecznictwa, dociekań naukowych, porządku mię-
dzynarodowego oraz systemów rządzenia zakładających podział władz oraz 
mechanizm równoważenia i kontroli. Zauważa on, że przestrzeganie zasad 
policentryzmu w funkcjonowaniu sądownictwa i w podtrzymywaniu rządów 
prawa ma istotne znaczenie dla utrzymania policentryzmu w innych systemach 
porządku. Jeśli amerykański Sąd Najwyższy stwierdza, iż brak jest podstaw do 
ustanowienia ograniczeń rzeczywistej władzy przypisanej przez Konstytucję 
Kongresowi, to ogranicza on w ten sposób stosowanie zasad policentryzmu 
w amerykańskim systemie rządów federalnych.

Policentryczność na każdym etapie zarządu zdaje się być zasadniczym 
warunkiem utrzymania policentryzmu w ogóle, gdyż system prawny nabywa 
publicznego i sprawiedliwego charakteru wówczas, jeśli wytrzymuje krytyczną 
analizę w warunkach, które pozwalają na działanie w ramach procesów politycz-
nych o strukturalnym zróżnicowaniu. Nawet, jeśli czasami do podjęcia decyzji 

 15 Tamże, s. 202.
 16 Tamże, s. 204.
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minimalna przewaga koalicyjna jest wystarczająca, to dzięki zróżnicowanym 
procesom politycznym, które oceniają jej konsekwencje, może dojść do jej zakwe-
stionowania. W takiej sytuacji doktryna zakładająca na przykład supremację 
parlamentu nad innymi rodzajami władzy nie powinna być akceptowana, gdyż 
jej następstwem będzie ograniczenie władzy sądowniczej. Wyraźnie oddzielone 
ogniwa legislacyjne, wykonawcze i sądownicze w państwach zachodnich posia-
dają instytucje, które są określane przez V. Ostroma mianem republikańskich. 
Niestety, systemy porządku policentrycznego są, tak jak i inne systemy, podatne 
na działanie strategii, gdzie poszczególne grupy (zawodowe, społeczne czy też 
inne) będą chciały wykorzystać okazję, aby dominować nad innymi. Rozkwit 
takich właśnie strategii wystąpił w USA w drugiej połowie XIX w. po wojnie 
domowej17. 

W utrzymanie ciągłości systemu policentrycznego mają istotny wkład partie 
polityczne. Zależy on jednak od ich konkurencyjności względem siebie. W tym 
kontekście, V. Ostrom krytykuje systemy monopartyjne, które poprzez dzia-
łania partii dominującej doprowadzają do absolutnego zaniku policentryzmu 
i struktur demokratycznych, wykluczając z czasem konstytucyjne mechanizmy 
równoważenia i kontroli. Politycy partii konkurencyjnych względem siebie będą 
starali się przedkładać takie propozycje działań zbiorowych, które będą w stanie 
zdobyć poparcie wyborców18. 

V. Ostrom jest zdania, że można wykluczyć, iż policentryczny system 
porządku pomiędzy państwami na świecie wyłoni się spontanicznie: „zamiast 
tego konieczne jest, jak sugerował Tocqueville, sięganie do nauki i sztuki sto-
warzyszeń po to, by nauczyć się, jak tworzyć spójny system porządku poli-
centrycznego. Należy oczekiwać, że systemy takie będą dobrze funkcjonowały 
jedynie po spełnieniu pewnych warunków. Wszystkie one podatne są na strategie 
dominacji”19. Niestety, wszystkie systemy policentryczne wykazują niezamie-
rzone wzorce stosunków, które mogą wyłaniać się podczas ich funkcjonowania.

Zakończenie

W literaturze przedmiotu podkreśla się fakt, iż amerykańska ustawa zasadnicza 
nie była jedynie politycznym manifestem twórców amerykańskiej państwowości, 

 17 Tamże, s. 213.
 18 Tamże, s. 215.
 19 Tamże, s. 217.
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lecz przede wszystkim zbiorem fundamentalnych norm adresowanych do orga-
nów państwowych w celu ich bezwzględnego przestrzegania. Ustalona organi-
zacja władzy publicznej oraz ramy jej działania powodują jednak w praktyce 
pewne wątpliwości, a interpretacja przepisów konstytucyjnych nie zawsze jest 
jednakowa20. V. Ostrom charakteryzuje federalizm jako decyzję konstytucyjną 
rozumianą w tak szeroki sposób, iż może mieć ona zastosowanie do wielu róż-
nych ośrodków władzy, przy czym ośrodki te ograniczone są skutecznymi regu-
łami prawa konstytucyjnego21. Ustrój amerykański w ujęciu V. Ostroma jest 
jednak ustrojem głęboko przemyślanym, opartym na wzorcach policentrycznych, 
które oczywiście nie są wolne od potencjalnych wad i zagrożeń. Federalizm 
nie jest jedynie formą rządów, ale również metodą rozwiązywania problemów 
i sposobem życia. Różnorodne są jego atrybuty, a wykreowanie oraz utrzymanie 
struktur federalnych w państwie zależy od inteligentnego procesu tworzenia, 
będącego udziałem obywateli federalnych społeczeństw. 

V. Ostrom jako piewca amerykańskiego federalizmu stwierdza, że „zasadnicza 
nauka płynąca z federalizmu amerykańskiego może zostać doceniona jedynie 
pod warunkiem zastosowania zasad policentryzmu do całego porządku spraw 
ludzkich. Dopiero wtedy będziemy w stanie docenić, iż eksperyment amerykań-
ski był próbą budowy społeczeństwa opartego na nowych zasadach, zrozumieć 
dlaczego teorie dotąd nieznane lub uważane za niemożliwe do wprowadzenia 
w życie zyskały szczególna wagę oraz dlaczego eksperyment ten miał dać światu 
widowisko, do którego nie przygotowała go historia czasów minionych”22

W amerykańskim federalizmie od drugiej połowy XX wieku widoczne staje 
się zjawisko zlewania działań federacji i stanów zarówno w sferze realizacji kon-
stytucyjnych kompetencji stanowych, jak i kompetencji federalnych. Zjawisko 
to określa się mianem federalizmu kooperatywnego23. Być może szeroko pojęta 

 20 Przykładowo M. Tushnet stwierdza, że ideologia społeczna wpływa na rozumienie Kon-
stytucji, a wpływ na sądowe stosowanie Konstytucji ma aktualnie dominująca doktryna społeczna 
i polityczna oraz osobiste, subiektywne doświadczenia sędziów. Jest on również zdania, że amery-
kańska ustawa zasadnicza nie jest dokumentem, który determinuje treści polityki państwa i określa 
kształt systemu partyjnego, ale poprzez zasady podziału władzy, dwuizbowość parlamentu oraz 
federalizm w pewien sposób na niego oddziałuje. Por. rozważania zawarte w rozdziale How the 
Supreme Court Matters, M. Tushnet, Why the Constitution Matters, New Haven, London, Yale 
University Press: 2010, s. 93-150; zob. też D. Lis-Staranowicz, E. Sokalska, Mark Tushnet, Why 
the Constitution Matters, „Przegląd Sejmowy” 5(112) (2012), s. 187-191.
 21 V. Ostrom, Federalizm…,s. 36; tenże, The Political Theory of a Compound Republic: 
Designing the American Experiment, Lincoln, University of Nebraska Press 1987, s. 25.
 22 V. Ostrom, Federalizm…,s. 217.
 23 Szerzej o dual oraz cooperative federalism, zob. J.S. Zimmerman, Contemporary…,s. 
8-9; E.S. Corwin, The Passing of Dual Federalism, „Virginia Law Review” 36(1) (1950), s. 1-23; 
R.J. Krotoszyński Jr., Cooperative Federalism, the New Formalism, and the Separation of Powers 



 Artykuł prawniczy | 95

globalizacja jest znamiennym czynnikiem wpływającym na oblicze amerykań-
skiego federalizmu i modernizowanie kształtu federacji24. Amerykański ekspe-
ryment z federalizmem jest nieustannie monitorowany przez przedstawicieli 
różnych dziedzin nauki, wśród których z pewnością V. Ostrom zajmuje jedno 
z czołowych miejsc. 
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Streszczenie
Amerykańska ustawa zasadnicza nie była jedynie politycznym manifestem twórców 
amerykańskiej państwowości, lecz przede wszystkim zbiorem fundamentalnych norm 
adresowanych do organów państwowych w  celu ich bezwzględnego przestrzegania. 
Ustalona organizacja władzy publicznej oraz ramy jej działania powodują jednak 
w praktyce pewne wątpliwości, a interpretacja przepisów konstytucyjnych nie zawsze 
jest jednakowa25. Vincent Ostrom charakteryzuje federalizm jako decyzję konstytucyjną 
rozumianą w  tak szeroki sposób, iż może mieć ona zastosowanie do wielu różnych 
ośrodków władzy, przy czym ośrodki te ograniczone są skutecznymi regułami prawa 
konstytucyjnego. Ustrój amerykański w ujęciu Ostroma jest jednak ustrojem głęboko 
przemyślanym, opartym na wzorcach policentrycznych, które oczywiście nie są wolne 
od potencjalnych wad i zagrożeń. Federalizm nie jest jedynie formą rządów, ale również 
metodą rozwiązywania problemów i  sposobem życia. Różnorodne są jego atrybuty, 
a  wykreowanie oraz utrzymanie struktur federalnych w  państwie zależy od inteli-
gentnego procesu tworzenia, będącego udziałem obywateli federalnych społeczeństw. 

Słowa  kluczowe: federalizm, ustrój, policentryzm, federacja, władza, stany

 25 Przykładowo M. Tushnet stwierdza, że ideologia społeczna wpływa na rozumienie Kon-
stytucji, a wpływ na sądowe stosowanie Konstytucji ma aktualnie dominująca doktryna społeczna 
i polityczna oraz osobiste, subiektywne doświadczenia sędziów. Autor ten jest również zdania, że 
amerykańska ustawa zasadnicza nie jest dokumentem, który determinuje treści polityki państwa 
i określa kształt systemu partyjnego, ale poprzez zasady podziału władzy, dwuizbowość parlamentu 
oraz federalizm w pewien sposób na niego oddziałuje. Por. rozważania zawarte w rozdziale How 
the Supreme Court Matters, M. Tushnet, Why the Constitution Matters, New Haven, London, Yale 
University Press: 2010, s. 93-150; zob. też D. Lis-Staranowicz, E. Sokalska, Mark Tushnet, Why 
the Constitution Matters, „Przegląd Sejmowy” 5(112) (2012), s. 187-191.



 Artykuł prawniczy | 99

Summary
The U.S. Constitution was not only a political manifesto of the creators of American 
statehood but also a collection of fundamental norms addressed to the state organs. 
The established organization of public authority and its framework causes in practice 
some doubts. The interpretation of constitutional provisions is not always the same. 
Vincent Ostrom characterizes federalism as a  constitutional decision understood in 
so many ways that it can apply to many different centers of power, with the rest being 
limited by effective rules of constitutional law. In the reception of Ostrom, the American 
system is based on polycentric patterns, which obviously are not free from potential 
defects and threats. Federalism is not only a form of government but also the method 
of solving problems and the way of life. Its attributes are diverse and the creation and 
maintenance of federal structures in the federal state depends on the intelligent process 
of formation and the activities and participation of citizens. 

Key words: federalism, regime, polycentrism, federation, authority, states

Nota o autorze

dr Edyta Sokalska, UWM w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Powszechnej 
Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 100

Tomasz Rakoczy

Struktury prawne i organizacyjne 
Kościołów Ewangelickich w zakresie 
środków społecznego przekazu
Legal and organization structures of Evangelical Churches in the area 
of means of social communication

Wprowadzenie

Do głównych Kościołów Ewangelickich, funkcjonujących w Polsce należą: Kościół 
Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Kościół Ewan-
gelicko-Reformowany 1. Każdy z nich posiada własną ustawę wyznaniową2. 
Wskazane akty prawne zostały promulgowane w latach 1994 i 1995, a więc po 
roku 19893, w którym unormowano prawnie relację do Kościoła katolickiego. 
Tym samym wskazane akty normatywne były wzorowane na modelowych 

 1 Według danych GUS za rok 2016 do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP należy 
61.582 wiernych, nad którymi opiekę duszpasterską sprawuje 184 duchownych. Kościół ten skupia 
133 jednostki kościelne. Do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego należy 4.455 wiernych, nad 
którymi opiekę duszpasterską sprawuje 29 duchownych. Kościół ten cieszy się posiadaniem 42 
jednostek kościelnych. Do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego należy 3.445 wiernych, nad 
którymi opiekę duszpasterską roztacza 8 duchownych. Kościół ten posiada 10 jednostek kościel-
nych, GUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017, s. 194.
 2 Ustawa z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP (Dz. U. 1994, Nr 73, poz. 323); Ustawa z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP (Dz. U. z 1995, Nr 97 poz. 479); Ustawa z dnia 13 
maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (Dz. U. z 1994, 
Nr 73, poz. 324).
 3 Charakterystyki wskazanych ustaw dokonał T. Zieliński, Nowa sytuacja prawna Kościołów 
Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego w Polsce w świetle ustaw wyznaniowych 
z 13 maja 1994, „Państwo i Prawo” 1994, nr 11, s. 24-33.
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dla nich: ustawie o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego4 i późniejszym 
Konkordacie5. 

Jak się jednak okazuje, za model regulacji nie posłużyła jednak kwestia 
środków społecznego przekazu. Nie została ona unormowana równie szeroko. 
Kościołowi katolickiemu, obok zagwarantowania emisji własnych programów 
w publicznej radiofonii i telewizji, zapewniono prawo do posiadania własnych 
środków społecznego przekazu6. Ustawy wyznaniowe wskazanych Kościołów 
Ewangelickich zawierają jedynie tę pierwszą gwarancję. Nie zapewniono im 
prawa do posiadania własnych środków przekazu7. Przedmiotowe prawo nie 
zostało także zagwarantowane na gruncie ustawy z dnia 17 maja 1989 o gwaran-
cjach wolności sumienia i wyznania8. Normując prawo wszystkich legalnie istnie-
jących Kościołów i związków wyznaniowych, ustawodawca w art. 25 wskazanej 
ustawy stanowi o prawie do posiadania wydawnictw i zakładów poligraficznych. 
Nie normuje natomiast prawa do własnych stacji radiowych i telewizyjnych, choć 
zapewnia prawo emisji programów poszczególnych Kościołów w publicznej 
radiofonii i telewizji. 

Braku przedmiotowego uregulowania nie należy jednak odczytywać jako luki 
prawnej. Należy go raczej upatrywać w braku zainteresowania przedmiotowych 
Kościołów prawem do posiadania własnych środków przekazu (zwłaszcza stacji 
radiowych i telewizyjnych). Wskazywanie więc, że obok ustawy o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, prawo do posiadania własnych środków przekazu 
zostało wpisane także do ustaw, którymi rządzą się związki wyznaniowe o sytu-
acji uregulowanej ustawowo9, albo że w celu realizacji tego prawa partycypują one 

 4 Ustawa z dnia 17 maja 1989r.  o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego (Dz. U. z 1989, 
Nr 29, poz. 154).
 5 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. 
(Dz. U. z 1998,  Nr 51 poz. 318).
 6 Zob. rozdział 8, art. 46-51 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła 
katolickiego; zob. także art. 20 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską 
z dnia 28 lipca 1993 r.; B. Rakoczy, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2008, s. 298-317.
 7 Zob. art. 20 ustawy z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP (Dz. U. z 1994, Nr 73, poz. 323), art. 11 ustawy z dnia 13 maja 1994r. 
o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP (Dz. U. 1994 Nr 73 poz. 324), 
art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (Dz. 
U. z 1995, Nr 97, poz. 479). 
 8 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 1989, 
Nr 25, poz. 155).
 9 A. Mezglewski, Działalność związków wyznaniowych poprzez mass media, w: Prawo 
wyznaniowe, A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz (red.), Warszawa 2011, s. 214.
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w ogólnych gwarancjach ustawy o gwarancjach sumienia i wyznania10, stanowią 
wnioski niesłuszne. Przedmiotu owej regulacji po prostu nie ma. 

Z drugiej strony, domaganie się gwarancji prawnej do posiadania wła-
snych środków przekazu w ustawach wyznaniowych ma już jedynie wartość 
historyczną. Jak bowiem słusznie twierdzi B. Rakoczy, art. 54 Konstytucji RP11 
zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i roz-
powszechniania informacji12. Tym samym wszystkie Kościoły i związki wyzna-
niowe, korzystają z gwarancji konstytucyjnych. Poza tym, wskazane uprawnienia 
(do posiadania własnych środków przekazu13) wynikają z ustaw szczegółowych, 
którymi rządzą się środki przekazu. Ustawodawca w ustawie prawo prasowe nor-
muje, że działalność prasową może prowadzić każdy, a w przykładowym katalogu 
podmiotów ku temu uprawnionych wskazuje kościoły i związki wyznaniowe14. 
Odnośnie do działalności nadawczej, prawodawca nie zdefiniował co prawda 
przykładowego katalogu osób uprawnionych do jej prowadzenia15, ale wskazał, 
że mogą ją prowadzić m.in. osoby prawne (o ile mają siedzibę na terytorium 
RP)16, a do takich należą m.in. kościoły lub ich jednostki organizacyjne17.

Drugą istotną kwestią (obok prawa Kościołów do posiadania i posługiwa-
nia się środkami przekazu) jest spostrzeżenie, że funkcjonowanie środków 
społecznego przekazu nie może zostać pozostawione szeroko rozumianej 
spontaniczności. By wypełniały one swoje zadanie, konieczne jest utworzenie 
struktur, w tym przede wszystkim określenie właściwych osób prawnych i ich 
organów, a także ich kompetencji. Dzięki takim regulacjom przekaz treści będzie 
zaplanowany i skuteczny. W tym sensie warto zapytać, czy wskazane Kościoły 
posiadają struktury prawne i organizacyjne, unormowane prawem wewnętrz-
nym, które umożliwiają planowy przekaz nauki chrześcijańskiej. Podobnie, jak 
w przypadku wcześniej omawianej gwarancji, odnośnie do kościołów i związków 

 10 J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 124.
 11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997, Nr 78, poz. 
483, ze zm.).
 12 B. Rakoczy, Ustawa … , s. 298.
 13 W tym miejscu warto przypomnieć, że na gruncie prawa polskiego istnieje legalny termin 
„prasa” wraz ze swoim definiendum, który zawiera wszelkiego rodzaju środki, w więc nie tylko 
potocznie rozumianą prasę, ale także radio czy telewizję, zob. art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 
stycznia 1984r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 24); J. Sobczak, Ustawa prawo prasowe. 
Komentarz, Warszawa 1999, s. 113.
 14 Zob. art. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984, Nr 5, poz. 
24); T. Rakoczy, Prawo Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z 1983 roku i w Konkordatach posoborowych, Gniezno 2005, s. 82.
 15 Art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993, Nr 7, poz. 34).
 16 E. Czarny-Drożdżejko, Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Warszawa 2014, s. 371.
 17 T. Rakoczy, Prawo …, s. 115.
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wyznaniowych, przedmiotowe uprawnienie zostało wpisane do art. 25 Konstytu-
cji RP, mieszcząc się w zasadzie autonomii Kościołów i związków wyznaniowych. 
Jest ono także przedmiotem art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, stanowiącym o uprawnieniu do rządzenia się własnym 
prawem, zgodnie z wymaganiami prawa wewnętrznego. Kościoły, stanowiące 
przedmiot zainteresowania niniejszego opracowania, zgodnie z brzmieniem 
odpowiednich przepisów odsyłających w poszczególnych ustawach, taką gwaran-
cją cieszą się na podstawie regulacji wpisanych we „własne ustawy”18. Na połą-
czeniu tych dwóch gwarancji: prawa do środków przekazu i prawa do budowania 
struktur znajdą się zatem struktury pozostające w służbie środków przekazu. 
O ich obecność, poziom rozwinięcia i funkcjonowanie warto zapytać. Celem 
opracowania nie jest natomiast zbadanie faktycznego funkcjonowania środków 
przekazu wskazanych Kościołów.

1.Unormowania wewnętrzne poszczególnych 
Kościołów Ewangelickich

1.1. Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański)

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w art. 9 
wskazuje na organy osób prawnych Kościoła. Są nimi dla Kościoła jako całości 
(Synod Kościoła, Rada Synodalna, Konsystorz, Biskup Kościoła), dla diecezji 
(Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna, Biskup Diecezjalny), dla parafii (Zgro-
madzenie Parafialne, Rada Parafialna, Proboszcz) i dla diakonatu (Zarząd, Rada 
Sióstr, Rada Opiekuńcza). Ustawa nie wskazuje jednak, które z nich są organami 
uchwałodawczymi, a które wykonawczymi. Ustawa nie wyszczególnia także ich 
merytorycznych kompetencji. W pewien sposób braki te uzupełnia Zasadnicze 

 18 Zob. art. 1 ust 2 ustawy z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego w RP: „Kościół rządzi się w swoich sprawach wewnętrznych przepisami 
Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, uchwalanego przez Synod Kościoła”, art. 2 ustawy z dnia 
13 maja 1994 o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego: „1. Kościół rządzi 
się w swoich sprawach wewnętrznych przepisami Prawa Wewnętrznego, swobodnie wykonując 
swoje funkcje i cele. 2. Prawo Wewnętrzne, o którym mowa w ust. 1, jest uchwalane przez Synod 
Kościoła.; art. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-
-Metodystycznego: „Kościół rządzi się w swoich sprawach własnym Prawem Wewnętrznym 
uchwalanym przez Konferencję Doroczną, swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną 
oraz zarządza swoimi sprawami”, zob. także T. Zieliński, Nowa …, s. 27-28.
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Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Pol-
skiej z dnia 26 października 1996 r.19. Według § 58 tego aktu prawnego najwyższą 
władzą Kościoła jest Synod Kościoła. Jest on uosobieniem Kościoła i wyrazicie-
lem wszystkich praw Kościołowi przysługujących. Synod jest organem kolegial-
nym, powoływanym na pięcioletnią kadencję. Jego skład normuje § 59 Prawa 
Wewnętrznego. Tworzą go: Biskupi Kościoła, Generalny Wizytator nauczania 
kościelnego, Wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów księży 
(prezbiterów), 30 delegatów świeckich, przedstawiciel nauczycieli akademickich, 
przedstawicielka lub przedstawiciel diakonów, przełożeni Diakonatów, powołani 
przez Radę Synodalną przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organi-
zacji i stowarzyszeń kościelnych, w liczbie po jednym z każdego z nich łącznie 
do 5 osób. Jednym z zadań Synodu, jest podejmowanie uchwał odnośnie do 
podręczników nauczania kościelnego. Przy Synodzie działa także Komisja ds. 
środków masowego przekazu. Konstytuuje ją przewodniczący, jego zastępca 
oraz sekretarz (będący osobami świeckimi), a także sześciu członków (dwóch 
świeckich i czterech duchownych, w tym dwóch biskupów)20.

Natomiast, według § 65 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, naczelną wła-
dzę administracyjną Kościoła i organ wykonawczy Synodu Kościoła stanowi 
Konsystorz Kościoła Ewangelickiego. W skład Konsystorza wchodzi osiem osób: 
Biskup Kościoła, który jest z urzędu Prezesem Konsystorza, Wiceprezes świecki, 
trzech radców duchownych oraz trzech radców świeckich. Pracą Konsystorza 
kierują Prezes, tj. Biskup Kościoła i Wiceprezes21. Wśród wskazanych 22 zadań 
Konsystorza zostało wskazane m.in.: wydawanie biuletynu urzędowego Kościoła 
lub prowadzenie działu urzędowego w piśmie kościelnym (pkt 13) oraz sprawo-
wanie nadzoru nad wydawaniem czasopism i publikacji kościelnych, a także nad 
przygotowywaniem kościelnych audycji radiowych i telewizyjnych (pkt 14)22.

 19 Zasadnicze Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 26 października 1996 r., znowelizowanego na 7. Sesji XIII Synodu – 11.04.2015r., 
http://www.bik.luteranie.pl/files/Prawo/2015-04-11ZPW.pdf, dostęp 6 czerwca 2016, poprzednie 
wersje Prawa, (w:) W. Wysoczański, M. Pietrzak, Prawo Kościołów i związków wyznaniowych nie-
rzymskokatolickich w Polsce, Warszawa 1997, s. 87-106; Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich 
związków wyznaniowych w Polsce – wybór aktów prawnych, P. Borecki, C. Janik (red.), Warszawa 
2012, s. 87-105.
 20 http://www.bik.luteranie.pl/pl/synod_kosciola/komisje_synodalne.html, dostęp dnia 22 
marca 2017.
 21 § 67 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, A. Kor-
czago, Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański), W drodze za Chrystusem. Kościoły Chrześcijań-
skie w Polsce mówią o sobie, H. Tranda, M. Patalon, (red.), Komisja Wychowania Chrześcijańskiego 
Polskiej Rady Ekumenicznej, Kraków 2009, s. 60.
 22 §70 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
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W ramach struktur Kościoła, decyzją Konsystorza z dnia 26 maja 2001 r., 
został powołana struktura prawna, którą stanowi: System Internetowy Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego (SIKEA). Jego celem jest krzewienie zasad wiary, 
wymiana informacji pomiędzy podmiotami Kościoła i jego członkami oraz 
kształtowanie wizerunku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poprzez 
internet. System stanowi zespół witryn, zaangażowanych w systematyczną pre-
zentację nauki, wiary i działalności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. 
Witryny internetowe zostały zaprojektowane przez władze zwierzchnie Kościoła, 
diecezji, parafii i diakonatów, ogólnopolskich duszpasterzy środowiskowych 
i organizacji ewangelickich. Treści prezentowane na poszczególnych witrynach 
Systemu, w celu promocji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP: wyko-
rzystują znak Systemu, cieszą się wsparciem ze strony Władz Kościoła w zakre-
sie ochrony praw autorskich tekstów o tematyce luterańskiej oraz prezentują 
ofertę Kościoła. Autorzy poszczególnych witryn mają obowiązek współpraco-
wać z organami Kościoła oraz zarządem Systemu w celu rozwoju i koordynacji 
polityki internetowej. Zgodnie z Regulaminem Systemu, istnieją dwa organy 
zarządzające SIKEA. Są nimi: Rada Programowa-Nadzorcza oraz Administrator 
Systemu. W skład Rady wchodzą Biskup Kościoła oraz radcy powoływani przez 
Konsystorz. Do kompetencji Rady należą: sprawowanie nadzoru nad Systemem, 
podejmowanie starań o pozyskiwanie funduszy na finansowanie działalności 
Systemu, podejmowanie decyzji związanych z działaniem Systemu, za wyjątkiem 
decyzji zastrzeżonych dla innych organów Kościoła. Do kompetencji Administra-
tora Systemu, będącego jednocześnie Redaktorem Naczelnym, powoływanym 
przez Konsystorz Kościoła należy obowiązek rozwijania i aktualizowania witryny 
Kościoła, stwarzanie pozytywnych warunków do rozwoju i promocji witryn 
należących do Systemu, współpraca z władzami kościelnymi oraz redakcjami 
czasopism ewangelickich, prowadzenie i upublicznianie rejestru witryn Systemu, 
monitoring witryn ewangelickich23.

Przy Konsystorzu działa także Redakcja Programów Religijnych. Tworzy ją 
przewodniczący i trzech członków. Wszyscy są duchownymi24.

 23 Sprawozdanie Rzecznika Prasowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, doku-
ment przekazany Autorowi.
 24 http://www.bik.luteranie.pl/pl/konsystorz/komisje_konsystorskie.html, dostęp 10 marca 
2017.
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1.2. Kościół Ewangelicko-Reformowany

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w art. 7 
wskazuje na organy osób prawnych Kościoła, którymi dla Kościoła jako całości 
są Prezes Konsystorza lub Biskup, dla parafii: Prezes lub Wiceprezes Kolegium 
Kościelnego działający łącznie z proboszczem lub administratorem parafii. 
Podobnie, jak w przypadku Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, ustawa 
nie wyróżnia czy wskazane organy są uchwałodawcze czy wykonawcze, ani nie 
normuje ich kompetencji merytorycznych. Brakujące unormowania uzupełnia 
prawo wewnętrzne, do którego w art. 2 odsyła przedmiotowa ustawa. Według 
Prawa Wewnętrznego Kościoła25 wykonywanie kompetencji odnośnie do środ-
ków przekazu w Kościele Ewangelicko-Reformowanym spoczywa zasadniczo na 
Konsystorzu. Jest on organem wykonawczym Synodu, który sprawuje zarząd nad 
wszystkimi sprawami Kościoła, w okresie między posiedzeniami Synodu. Konsy-
storz jest ustanawiany na trzyletnią kadencję. Konstytuuje go pięciu członków: 
prezes (funkcja zastrzeżona dla osoby świeckiej), biskup jako wiceprezes, radca 
duchowny i dwóch radców świeckich26. Art. 71 Prawa Wewnętrznego zawiera 
katalog szczególnych kompetencji Konsystorza. Wśród nich znajduje się pod lit. 
h. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym kontroli nad przygotowywa-
niem audycji radiowych i telewizyjnych pod auspicjami Kościoła, a także pod 
lit. i. wspieranie wydawnictw religijnych.

Niektóre z kompetencji odnośnie do środków przekazu zostały przekazane 
także biskupowi Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Prawo wewnętrzne 
wyróżnia jego obowiązki podstawowe, mające charakter ogólnych wskazań, 
a także obowiązki, które można by uznać za mające charakter „drugorzędny”. Do 
nich należy m.in. opiniowanie wydawnictw o treści religijnej27. Jak więc wynika 

 25 Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., http://www.reformowani.pl/index.php/czytelnia/26-prawo-we-
wnetrznekosciola-ewangelicko-reformowanegow-rzeczypospolitej-polskiej, dostęp 6 lipca 2016, 
poprzednie wersje Prawa w: Prawo wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP z dnia 
5 maja 1991, W. Wysoczański, M. Pietrzak, Prawo Kościołów …, s. 118- 130; Prawo wewnętrzne 
…, s. 106 – 116.
 26 Konsystorz został unormowany w Rozdziale VII (art. 67-74) Prawa wewnętrznego Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego; zob. R. Lipiński, Kościół Ewangelicko-Reformowany, (w:) W dro-
dze…, s. 120.
 27 Prawo wewnętrzne Kościoła wskazuje podstawowe obowiązki biskupa, które stanowią, 
zgodnie z art. 42 dbałość o to, aby Kościół wypełniał misyjne polecenie Jezusa, zachowywał czystość 
zwiastowania Słowa Bożego, jedność wiary i życia oraz aby wśród współwyznawców panował 
duch braterstwa i wzajemnej pomocy. Poza obowiązkami podstawowymi art. 43 wylicza dziesięć 
innych zadań biskupa, a wśród nich jako ostatnie, wskazane dotyczące środków przekazu. 
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z powyższego, środki przekazu w większym stopniu podlegają kompetencji 
Konsystorza niż Biskupa.

Na uwagę zasługuje dokument doktrynalny Kościoła o tytule: „Zarys histo-
rii i teologii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce”28. W pkt 4.2.2. 
przedmiotowego dokumentu, nałożono na Konsystorz obowiązek wydawania 
czasopisma pt. „Jednota”. Ma ono charakter religijno-społeczny. Racją wyda-
wania i podstawową rolą pisma jest służba integracji Kościoła, którego ok. 40% 
członków żyje w diasporze. 

1.3. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w art. 6 
wskazuje organy osób prawnych Kościoła, którymi są: dla Kościoła jako całości 
Rada Kościoła, reprezentowana przez jej Prezydium, a dla parafii – rada para-
fialna reprezentowana przez pastora. Podobnie, jak w obu wskazanych wcze-
śniej przypadkach, brakuje ustawowego rozróżnienia na organy uchwałodawcze 
i wykonawcze, a także katalogu kompetencji każdego z nich. Podobnie też jak 
wcześniej, ustawa odsyła w art. 3 do prawa wewnętrznego, którym Kościół się 
rządzi. Jest nim Prawo Wewnętrzne z dnia 25 maja 1991 r.29. Jego art. 2a stanowi 
o środkach, poprzez które Kościół realizuje swoje cele. Wśród nich, w katalogu 
otwartym, zostały wskazane: propagowanie i wydawanie Pisma Świętego; dzia-
łalność wydawnicza oraz kolportaż literatury chrześcijańskiej; nauczanie religii, 
w tym także za pomocą prasy, książek, druków, filmów oraz środków multi-
medialnych; korzystanie ze środków masowego przekazu. Prawo Wewnętrzne 
akcentuje, że najwyższą normą funkcjonowania Kościoła jest Pismo święte. 
Pozostałe dokumenty muszą bazować na Biblii i mają wartość drugorzędną30. 
Stąd, jak należy się spodziewać, stanowić ono będzie zasadniczy przedmiot 
zainteresowania środków przekazu. 

 28 http://www.reformowany.pl/index.php/czytelnia/116-zarys-historii-i-teologii-kosciola-
ewangelicko-reformowanego-w-polsce, dostęp 30 stycznia 2017.
 29 Prawo Wewnętrzne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 25 maja 1991 r. uchwalone przez LXX Konferencję Doroczną z późniejszymi zmianami 
dokonanymi przez LXXV Konferencję Doroczną w dniu 15 czerwca 1996 r. i LXXIX Konfe-
rencją Doroczną w dniu 17 czerwca 2000 r. oraz LXXXIX Konferencję Doroczną w dniu 18 
czerwca 2010 r., http://metodysci.pl/o-kosciele/, dostęp dnia 30 stycznia 2017r.; zob. także: Prawo 
wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych …, s. 117-136. Poprzednia wersja 
prawa z dnia 15 czerwca 1996, w: Prawo Kościołów i związków wyznaniowych …, s. 139-157; E. 
Puślecki, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, (w:) W drodze …, s. 81.
 30 E. Puślecki, Kościół…, s. 85.
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Zgodnie z art. 26 Prawa Wewnętrznego, najwyższą władzą Kościoła jest Kon-
ferencja Doroczna, którą konstytuują wszyscy duchowni (diakoni i prezbiterzy), 
wchodzący w skład Zgromadzenia Duchownych, delegaci świeccy — po jednym 
z każdej parafii. Jeżeli w parafii posługę duszpasterską pełni więcej duchownych 
ordynowanych, wówczas parafia ta ma prawo do wyboru delegatów świeckich 
w liczbie równej liczbie duchownych. Konferencję tworzą ponadto osoby prze-
wodniczące stałym Komitetom kościelnym. Wszyscy członkowie Konferencji 
mają jednakowe prawa w zgromadzeniu synodalnym. Superintendent Naczelny 
ma także prawo powołania pomocniczych organów Konferencji31. Art. 33 Prawa 
wewnętrznego zawiera katalog jedenastu Komisji i Rad, ale żadna z nich nie ma 
kompetencji do środków społecznego przekazu. Katalog jest jednak otwarty. 
Wśród istniejących, najbardziej zbieżną kompetencyjnie z działalnością środków 
przekazu, biorąc pod uwagę cele funkcjonowania Kościoła, wydają się Komisje: 
Wychowania Chrześcijańskiego oraz Ewangelizacji i Misji. 

Troska o środki przekazu została powierzona Radzie Kościoła. Stanowi ona 
(jak wynika z analizy Prawa Wewnętrznego) organ wykonawczy Kościoła, ustana-
wiany na sześcioletnią kadencję. Jej skład normuje art. 45 Prawa Wewnętrznego 
jako nie więcej niż siedem osób. Wskazane gremium konstytuują: Superintendent 
Naczelny i jego Zastępca, superintendenci okręgowi, członkowie zaproponowani 
przez Superintendenta Naczelnego i zatwierdzeni przez Konferencję Doroczną. 
Superintendent Naczelny, jak głosi art. 41 Prawa wewnętrznego, jest Zwierzch-
nikiem Kościoła i ma prawo używać tytułu biskupa. Superintendent okręgowy 
jest natomiast duchownym, powołanym przez Superintendenta Naczelnego. Stoi 
on na czele okręgu (diecezji). W Polsce istnieją dwa okręgi: Zachodni z siedzibą 
superintendenta w Poznaniu i wschodni z siedzibą superintendenta w Warsza-
wie32. Zadania Superintendenta okręgowego polegają, według art. 64 i 65 Prawa 
wewnętrznego na sprawowaniu nadzoru duchowego i administracyjnego nad 
parafiami powierzonego mu okręgu, z prawem kontrolowania dokumentacji. 
Jego trosce powierzone jest życie religijne okręgu, jak i nadzorowanie posługi 
poszczególnych pastorów. Superintendent okręgowy zwołuje i przewodniczy 
konferencje parafialne. W zakresie środków przekazu Rada Kościoła ma nie-
wielkie zadanie wpisane do art. 47 lit. l Prawa Wewnętrznego, a polegające 
na o wykonywaniu nadzoru nad wydawnictwami kościelnymi i działalnością 
w zakresie środków przekazu.

 31 E. Puślecki, Kościół …, s. 83.
 32 E. Puślecki, Kościół …, s. 82-83.
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2. Reprezentacja Kościołów Ewangelickich na forum 
zewnętrznym w zakresie środków przekazu 

Kościół Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany i Ewangelicko-
-Metodystyczny mają swoich reprezentantów w zewnętrznej instytucji wyzna-
niowej odpowiedzialnej za środki przekazu. Stanowi nią mianowicie Komisja 
do Spraw Mediów przy Polskiej Radzie Ekumenicznej33. Komisja jest ukon-
stytuowana z dwóch  podkomisji: do spraw telewizji i do spraw radia. Każda 
z podkomisji ma odrębny skład personalny. Reprezentanci Kościołów mają 
zasadnicze dwa cele swojego działania. Po pierwsze członkowie komisji są kon-
sultantami przy realizacji programów telewizyjnych i radiowych. Po drugie, 
działając wspólnie, opracowują harmonogram nabożeństw i programów emi-
towanych w stacjach radiowych i telewizyjnych34.

Inną, zewnętrzną strukturą, skupiającą omawiane Kościoły w dziedzinie 
środków przekazu jest Redakcja Ekumeniczna TVP 2, powołana  w dniu 1 
lipca 1997r. na podstawie porozumienia pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną 
i TVP S. A. Celem bezpośrednim redakcji jest przygotowywanie programów 
dotyczących siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. 
Programy są emitowane raz w tygodniu, we wtorki w Programie 2, o godz. 6.35 
oraz powtarzane w TV Polonia. Poza tym każdego roku redakcja przygotowuje 
transmisje lub retransmisje nabożeństw poszczególnych Kościołów w Programie 
2. Nadto dwa razy w roku transmitowany jest program ogólnoekumeniczny. 
Plan transmisji Kościołów Ewangelickich zawiera Telegazeta Programu 2 TVP 
na stronie 422 35.

W dniu 1 stycznia 2005 r. powstała także Redakcja Audycji Religijnych Pol-
skiego Radia. „Ekumenia”. Realizuje cztery rodzaje audycji dotyczących prezen-
tacji Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Są nimi: Kościoły 
w Polsce i na świecie – I Program Polskiego Radia, soboty, godzina 16:1536. Inna 
audycja, to „Pięć minut nad Biblią” – II Program Polskiego Radia, soboty, godzina 
07:4037; Nabożeństwa Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej – II Program 

 33 Statut Polskiej Rady Ekumenicznej, http://ekumenia.pl/kim-jestesmy/statut-polskiej-rady-
-ekumenicznej, dostęp 20 czerwca 2016r.
 34 http://ekumenia.pl/komisje/komisja-mediow/, dostęp 11 marca 2017r.
 35 http://www.luteranie.pl/strona_glowna/luteranie_w_radiu_i_telewizji.html, dostęp 5 
maja 2016r.
 36 http://luteranie.pl/strona_glowna/luteranie_w_radiu_i_telewizji/koscioly_w_polsce_i_
na_swiecie_2017.html, dostęp 11 marca 2017r.
 37 ht t p : / / l u t e r a n i e . p l / s t ro n a _ g l ow n a / l u t e r a n i e _ w _ r a d i u _ i _ t e l e w i z j i /
piec_minut_nad_biblia_2017.html, dostęp 11 marca 2017r.
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Polskiego Radia, niedziele, godz. 8.0038. Nowopowstałą audycją jest Kurier Eku-
meniczny – Polskie Radio 24, niedziela, godz. 00.0539. Informacje o wskazanych 
programach zamieszczone są na stronie „Ramówki” Polskiego Radia40. Niestety, 
nie zawsze Kościoły Ewangelickie rzetelnie informują o czasie ich transmisji na 
własnych portalach w internecie. Żaden z Kościołów nie informuje o nowopow-
stałej audycji „Kurierze Ekumenicznym”41.

 Wnioski

1. Kościoły Ewangelickie na forum prawa polskiego rządzą się własnymi usta-
wami wyznaniowymi. W momencie ich promulgacji nie istniała potrzeba 
unormowania prawa tych Kościołów do posiadania własnych środków spo-
łecznego przekazu. Obecnie, mimo ich wykorzystywania, a także mimo 
wielokrotnego nowelizowania przedmiotowych ustaw nie pomyślano 
o wpisaniu przedmiotowych gwarancji do ustaw. Regulacje te pozostają 
na poziomie aktów prawa wewnętrznego. Ponadto, analizowane ustawy 
wyznaniowe, wskazują na katalogi osób prawnych omawianych Kościołów 
i ich organy, lecz czynią to w sposób niewystarczający. Po pierwsze dlatego, że 
nie rozróżniają organów uchwałodawczych od wykonawczych, ani także nie 
wyliczają kompetencji merytorycznych, także w zakresie środków przekazu. 
Wydaje się, że całościowy sposób regulacji prawnej środków przekazu nie 
jest właściwy, z racji na doniosłość prawną funkcjonowania środków prze-
kazu i ewentualną odpowiedzialność prawną. Uszczegółowienie organów 
i ich kompetencji winno być zasadniczo przedmiotem regulacji ustawowych. 

 38 http://luteranie.pl/strona_glowna/luteranie_w_radiu_i_telewizji/nabozenstwa_koscio-
low_pre_w_polskim_radiu_2017.html, http://www.reformowany.pl/index.php/rtv, dostęp 11 
marca 2017r.
 39 http://www.polskieradio.pl/196,Ekumenia/3533,Audycje, dostęp 11 marca 2017r; http://
www.polskieradio.pl/Portal/Schedule/Schedule.aspx?pid=7313, dostęp 13 marca 2017r.
 40 http://www.polskieradio.pl/Portal/Schedule/Schedule.aspx?pid=7313, dostęp 13 marca 
2017r.
 41 Kościół Ewangelicko-Augsburski w zakładce „Luteranie w radiu i telewizji” nie wskazuje 
godziny transmisji nabożeństw, zob. http://luteranie.pl/strona_glowna/luteranie_w_radiu_i_tele-
wizji/nabozenstwa_kosciolow_pre_w_polskim_radiu_2017.html, dostęp 13 marca 2017. Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny, w zakładce „Kościół w mediach” wskazuje zgodne z „Ramówką” PR 
pory transmisji, zob. http://metodysci.pl/, dostęp 13 marca 2017r. Inne pory transmisji nabożeństw 
wskazuje Kościół Ewangelicko-Reformowany, zob. http://www.reformowany.pl/index.php/rtv, 
dostęp 13 marca 2017r. 
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2. Jak pokazuje analiza praw wewnętrznych, kompetencje odnoszące się do 
środków przekazu zostały powierzone zasadniczo organom wykonawczym 
kościelnych osób prawnych, którymi są organy kolegialne, nazywające się 
Konsystorzem lub Radą Kościoła. Kościół Ewangelicko-Augsburski nie-
które z kompetencji przekazał także organowi ustawodawczemu. Każdy 
ze wskazanych organów jest powoływany na czasową kadencję. Jedynie 
w jednym przypadku, kompetencje dotyczące środków przekazu, zostały 
przekazane także (obok Konsystorza) – Biskupowi, jako organowi jedno-
osobowemu. Kompetencje tychże organów zostały zarysowane na dużym 
stopniu ogólności. Prawodawcy określają je jako sprawowanie nadzoru, 
prowadzenie działalności informacyjnej, opiniowanie wydawnictw czy 
wydawanie pisma urzędowego. Organy kolegialne, które sprawują nadzór 
nad środkami przekazu zostały ukonstytuowane z osób duchownych, jak 
i świeckich, z niewielką przewagą tych pierwszych. Są one także kadencyjne.

3. Rodzi się pytanie o funkcjonowanie odrębnych struktur pozostających 
w służbie środków przekazu. Na uwagę zasługuje Kościół Ewangelicko-
-Augsburski, który utworzył dwa ciała kolegialne działające odpowiednio 
przy Synodzie, jak i Konsystorzu. Interesującym wydaje się także rozstrzy-
gnięcie Konsystorza tego Kościoła, który powołał System Internetowy, 
tworząc jego strukturę prawną i organizacyjną. System normuje jednakże 
tylko funkcjonowanie witryn internetowych, nie zajmuje się pozostałymi 
środkami przekazu. Prawo Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego nor-
muje funkcjonowanie jedenastu komisji i rad działających przy organie 
ustawodawczym – Konferencji Dorocznej, ale wśród nich nie ma komisji 
ds. środków przekazu. Taki stan rzeczy skłania ku stanowisku, że mimo 
deklarowanej roli Biblii i przekazu wiary, struktury pozostające w służbie 
środków przekazu badanych Kościołów Ewangelickich, stanowią o zróż-
nicowanym poziomie  rozwoju. Na uwagę zasługują struktury Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego.

4. Istotnym podmiotem w zewnętrznych strukturach prawnych Kościołów 
Ewangelickich są ich przedstawiciele, zajmujący się środkami przekazu. 
Ich rola jest podwójna. Po pierwsze pełnią oni rolę ekspercką, jeśli chodzi 
o obecność własnego Kościoła w środkach przekazu, a po drugie, pozostając 
w łączności ze sobą stanowią ciało doradcze w postaci Komisji do spraw 
mediów przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. Wydaje się, że do ich kompe-
tencji należeć winno stymulowanie rozwoju funkcjonowania Kościołów 
w zakresie struktur prawnych i organizacyjnych.
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Streszczenie
Każdy z Kościołów ewangelickich, będący przedmiotem niniejszego artykułu posiada 
własną ustawę wyznaniową. Niestety nie reguluje ona prawa do posiadania i posłu-
giwania się własnymi środkami przekazu. Ustawy wyznaniowe zawierają katalogi 
kościelnych osób prawnych i ich organów, ale nie precyzują one ich kompetencji, także 
w zakresie środków przekazu. Ta kwestia prawna została unormowana w regulacjach 
wewnętrznych, do których odsyła każda z ustaw. Jak wynika z ich analizy, zagadnienie 
środków przekazu stanowi kompetencję organów wykonawczych kościelnych osób 
prawnych. Stopień ich prawnego rozbudowania jest zróżnicowany. Interesującą regu-
lację prezentuje Kościół Ewangelicko-Augsburski. W jego prawie wewnętrznym zostały 
wyodrębnione trzy podmioty, w których kompetencji leżą środki przekazu: Komisja 
ds. środków masowego przekazu działająca przy Radzie Synodu, Konsystorz Kościoła 
oraz System Internetowy Kościoła. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny nie stworzył 
żadnej ze struktur w przedmiotowym zakresie, mimo możliwości jej ukonstytuowania 
w postaci jednej w wielu Komisji i Rad. Kościoły Ewangelickie są także reprezentowane 
w komisjach doradczych mediów publicznych, które zajmują się m.in. ustalaniem treści 
programów wyznaniowych.

Słowa kluczowe: środki społecznego przekazu, Kościół Ewangelicko-Augsbur-
ski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, prawo 
wewnętrzne

Summary
The opinion represented by author is that means of social communication for their 
existence and appropriate functioning need legal structures, especially bodies of legal 
persons. Every Church indicated in the paper has its own act of law. The question of 
means of social communications did not get the legal shape in those acts. According to 
internal law of the Evangelical Churches, the care about social media is undertaken by 
executive bodies of legal persons. The level of their acting is differentiated. The Evan-
gelical Church of the Augsburg Confession is remarkable in that area. It created three 
separated bodies: Commission of Synod Council, Council of Consistory of the Church 
and Internet System of the Church. Despite of possibility of creating that commissions 
in law of Evangelical Methodist Church, no one was erected. The representatives persons 
working in structures of Churches are another legal form in the scape of communication 



 Artykuł prawniczy | 115

tools. They are plaining the double role: being experts of social means in their own 
Churches and being consultative council by the Polish Ecumenical Council.

Key words: means of social communication, Evangelical Church of the Augsburg 
Confession, Evangelical Reformed Church, Evangelical Methodist Church, internal law
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Grzegorz Wolak

O pojęciu uprawnionego w rozumieniu 
art. 6 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o likwidacji niepodjętych 
depozytów
About the Notion of Entitled Party within Article 6 of the Act of 18 October 
2006 on Liquidation of Unclaimed Deposits

Wprowadzenie

W artykule omówiona zostanie problematyka odnosząca się do pojęcia upraw-
nionego do odebrania depozytu w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 paź-
dziernika 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów1. Sprawy o stwierdzenie 
likwidacji niepodjętych depozytów nie są wcale takie rzadkie na wokandach 
wydziałów cywilnych polskich sądów powszechnych. Kwestia właściwego rozu-
mienia pojęcia uprawnionego do odebrania depozytu ma dlatego nie tylko 
teoretyczne, ale także praktyczne znaczenie. 

W praktyce nieraz zdarza się, że wobec śmierci osoby uprawnionej do odbioru 
depozytu, nie wiadomo, komu należy wydać przedmiot depozytu. Rodzi to też 
problem tego, czy przechowawca depozytu winien czynić starania mające na celu 
ustalenie kręgu spadkobierców po uprawnionym np. na drodze postępowania 
sądowego o stwierdzenie nabycia spadku2. Wątpliwości może też budzić to, czy 
w zakres kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji depozytu 

 1 Dz.U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm., cyt. dalej jako ustawa, bądź jako u.l.n.d. 
 2 Drugi przewidziany obowiązującym prawem sposób stwierdzenia nabycia praw do spadku, 
jakim jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia nie ma w tym przypadku zastosowania. 
Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania notarialnego poświadczenia dziedziczenia został 
bowiem ograniczony do osób, które mogą być brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub 
testamentowi (art. 95b ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie). 
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wchodzi badanie, czy osoba wskazana we wniosku jako uprawniona do ode-
brania depozytu, jest nią rzeczywiście. Orzecznictwo sądów powszechnych nie 
jest jednolite w tej kwestii, o czym będzie mowa dalej. 

Depozyt i jego likwidacja

Likwidacja depozytu (sądowego, pozasądowego) może nastąpić poprzez: ode-
branie przedmiotu świadczenia z depozytu przez dłużnika, wydanie przedmiotu 
świadczenia wierzycielowi (bądź jego następcy prawnemu), definitywne przej-
ście przedmiotu świadczenia na własność Skarbu Państwa3. W tym ostatnim 
przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o likwidacji niepodjętych depozytów. Jak się wydaje, w praktyce częstsze są 
przypadki depozytów sądowych. 

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozy-
tów reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się 
w dyspozycji jednostek sektora finansów publicznych (art. 2 ust. 2 tej ustawy 
w zw. z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4). Jed-
nostkami tymi są m.in. organy ochrony prawa, a więc prokuratury  i sądy5. Są 
nimi też domy pomocy społecznej.  Domy pomocy społecznej, utworzone przez  
jednostkę samorządu terytorialnego, działają w formie tzw. zakładu publicznego 
(administracyjnego), czyli określonego w art. 14 pkt 7a ustawy o finansach 
publicznych samorządowego zakładu budżetowego. Nierzadko po pensjona-
riuszach takich domów pozostają środki pieniężne, które zostają złożone do 
depozytu sądowego wobec braku wiedzy kierowników tych jednostek budże-
towych odnośnie do tego komu mają być wydane. Uprawnienie takiego domu 
pomocy społecznej do przechowywania depozytów wynika z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. 
h rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 

 3 Zob. T. Demendecki, Komentarz do art.693 Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) Kodeks 
postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 
2017, LEX.   
 4 Tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2077.
 5 W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2011 r. I KZP 14/11, OSNKW 
2011, nr 11, poz. 98, (z aprobującą glosą M. Siwka, LEX), trafnie uznano, że: „W razie złożenia 
rzeczy do depozytu sądowego na podstawie art. 231 § 1 k.p.k. koszty przechowania i utrzymania 
rzeczy w należytym stanie, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537, ze zm.) ponosi ta jednostka sektora 
finansów publicznych (prokuratura albo sąd), która wydała orzeczenie w tym przedmiocie (do 
czasu uiszczenia ich przez uprawnionego do odbioru rzeczy - art. 8 ust. 2 tej ustawy)”. 
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r. w sprawie domów pomocy społecznej 6, w którym wskazano, że dom pomocy 
społecznej, niezależnie od typu, świadczy usługi wspomagające, polegające m.in. 
na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przed-
miotów wartościowych. W wyniku złożenia przedmiotu przez pensjonariusza 
do depozytu oraz jego przyjęcia przez dom pomocy społecznej dochodzi do 
nawiązania relacji umownej przechowania lub umowy depozytu nieprawidło-
wego (art. 835-845 k.c.). 

Depozytami w rozumieniu tej ustawy są: a)  środki pieniężne, papiery 
wartościowe i rzeczy złożone do depozytu albo depozytu sądowego, b) rzeczy 
stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzymane, co do których zapadło 
prawomocne orzeczenie o wydaniu ich uprawnionemu lub złożeniu do depozytu 
sądowego, c) środki pieniężne, papiery wartościowe i rzeczy złożone do depozytu 
jako kaucje i wadia (art. 2 pkt 1). Ustawy nie stosuje się do rzeczy, pieniędzy 
i papierów wartościowych złożonych do depozytu, jeżeli przepisy szczególne 
regulują postępowanie związane ze złożeniem ich do depozytu i likwidacją 
w razie ich niepodjęcia (art. 3).

Warto wskazać ponadto, że pieniądze, dokumenty, rzeczy składane i pozo-
stawione przez komornika w depozycie sądowym stosownie do przepisów części 
trzeciej Kodeksu postępowania cywilnego (np. w oparciu o art. 808 § 1, 852, 
862 § 1, 888 §1, 1024 § 1 pkt 4, 1029 § 1, 1033 § 1, 1042 § 1 k.p.c.) są depozy-
tami w rozumieniu art. 2 w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych 
depozytów7. 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy, likwidacja niepodjętego depozytu z mocy 
prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo 
upływu terminu do odbioru depozytu. Termin do odbioru depozytu wynosi 
3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, 
o którym mowa w art. 6 ust. 5 (art. 4 ust.2).

Przepis art. 6 reguluje kwestię wezwania do odbioru depozytu. Przewiduje 
on, że:

•	  przechowujący depozyt jest obowiązany wezwać uprawnionego do 
odbioru depozytu w terminie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, oraz pouczyć 
go o skutkach jego niepodjęcia (ust. 1), 

 6 Dz.U. z 2012 r., poz. 964 ze zm.
 7 Zob. A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2013, s. 390-391, przypis 
nr 1; uchw. składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 grudnia 1986r., III CZP 62/86, OSNCP 1987, nr 
10, poz. 146.
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•	 wezwanie do odbioru depozytu powinno nastąpić niezwłocznie po jego 
złożeniu lub uzyskaniu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, która 
umożliwia odebranie tego depozytu (ust.2), 

•	 w przypadku gdy nie jest znane miejsce zamieszkania lub siedziba 
uprawnionego, przechowujący depozyt występuje do organu 
prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie 
informacji umożliwiających ustalenie tego miejsca (ust. 3), 

•	 w  przypadku gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe 
ustalenie jego miejsca zamieszkania albo siedziby na podstawie ewidencji, 
rejestrów lub zbiorów danych, wezwanie do odbioru może nastąpić po 
upływie 3 lat od dnia złożenia przedmiotu do depozytu (ust.4),

•	 w przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu 
lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany 
dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej 
w  swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość 
depozytu przekracza kwotę 5 000 zł, przechowujący depozyt zamieszcza 
również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub 
w Biuletynie Informacji Publicznej (ust. 5).

Przytoczyć należy jeszcze przepisy tytułu II działu V Rozdziału 3 kodeksu 
postępowania cywilnego „Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji 
niepodjętego depozytu”, które stosuje się w sprawach o stwierdzenie likwidacji 
niepodjętych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej (art. 
683 18 § 1 k.p.c.). W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca złożenia depozytu 
(§ 2). 

Przepis art. 683 19 § 1 k.p.c. stanowi, że we wniosku o stwierdzenie likwida-
cji niepodjętego depozytu należy: 1)   wskazać okoliczności, w których nastą-
piło złożenie depozytu; 2)  dokładnie określić depozyt podlegający likwidacji; 
3)   wskazać osobę, która jest uprawniona do odbioru depozytu. W myśl jego 
§ 2 w przypadku gdy nie jest znana osoba uprawniona do odbioru depozytu lub 
nie jest znane jej miejsce zamieszkania lub siedziba, wnioskodawca jest obo-
wiązany przedstawić dowody potwierdzające dokonanie czynności mających na 
celu wyjaśnienie tych okoliczności. Czynności te mogą polegać na wystąpieniu 
przechowującego depozyt do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr 
lub zbiór danych o udzielenie informacji, umożliwiających ustalenie miejsca 
zamieszkania lub siedziby uprawnionego.
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Sprawę o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu – odmiennie niż 
w przypadku sprawy o zezwolenie na złożenie do  depozytu sądowego8 - sąd może 
wszcząć z urzędu (art. 69320 k.p.c.). Uczestników, którzy nie są znani lub których 
miejsce zamieszkania lub siedziba nie jest znane, sąd wzywa do udziału w postę-
powaniu przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym (69321 k.p.c.). Do 
wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjętego depozytu jest 
obowiązany naczelnik właściwego urzędu skarbowego w trybie i na zasadach 
określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 
69322 k.p.c.). Zakres kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji 
niepodjętego depozytu jest wąski, wszak ograniczony do ustalenia dwóch kwestii: 
dokonania i poprawności wezwania osoby uprawnionej do odebrania depozytu 
oraz bezskuteczności upływu 3-letniego terminu do odbioru depozytu. 

Z uwagi na pewien związek sprawy o złożenie przedmiotu świadczenia do 
depozytu sadowego oraz o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, warto 
wreszcie wskazać, że przepis art. 693 k.p.c. przewiduje, że we wniosku o złożenie 
przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy: 1) określić zobowiąza-
nie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot; 2) przytoczyć okoliczności 
uzasadniające złożenie; 3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony; 
4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi 
wydanie ma nastąpić. Jeśli idzie o ten ostatni wymóg, to wskazanie osoby, której 
przedmiot depozytu ma być wydany może polegać albo na wskazaniu imienia 
i nazwiska w odniesieniu do osób fizycznych, albo wskazaniu nazwy osoby 
prawnej, ale także poprzez wskazanie innych elementów umożliwiających iden-
tyfikację podmiotu uprawnionego takich jak NIP, KRS, jak również poprzez opis, 
iż będą to następcy prawni, a więc także spadkobiercy, danej osoby9.  W myśl 
art. 6931 k.p.c. w postępowaniu o złożenie przedmiotu świadczenia do depo-
zytu sądowego sąd nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, 
ograniczając się do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do 
depozytu jest prawnie uzasadnione.

Jak trafnie wywodzi K. Markiewicz10, ponieważ z istoty depozytu sądowego 
wynika czasowa forma jego przechowania, ustawodawca nakazuje wskazać 

 8 Postępowanie w sprawie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może 
być wszczęte wyłącznie na wniosek zainteresowanego (tak trafnie np. T. Demendecki, Komen-
tarz do art.693 Kodeksu postępowania cywilnego, (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. 
Komentarz do art. 1-729, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2017, LEX). 
 9 Zob. I. Gil (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-
-Krześ, Warszawa 2017, Komentarz do art. 693 k.p.c., pkt V, Legalis. 
 10 Zob. K. Markiewicz (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. 
Komentarz. Art. 367–729, Warszawa 2016, Komentarz do art. 693 k.p.c., pkt 5, Legalis. 
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osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie 
ma nastąpić. Tylko jednak pierwszy z tych wymogów ma charakter obligato-
ryjny. Wskazanie osoby może polegać na podaniu imienia i nazwiska (nazwy) 
wierzyciela (osoby uprawnionej). Szczególnego znaczenia nabiera tu podanie 
adresu zamieszkania lub siedziby takiej osoby. Wnioskodawca może też wskazać 
kilka osób jako uprawnionych do odbioru (łącznie lub oddzielnie). Może też, 
szczególnie gdy zdeponowanie wiąże się z brakiem wiedzy co do osoby upraw-
nionej (art. 467 pkt 1 i 3 k.c.), wskazać je w sposób opisowy (następca prawny, 
spadkobierca), aczkolwiek zawsze jak najbardziej precyzyjnie. W tej drugiej 
sytuacji zwykle będzie się to łączyło ze wskazaniem warunków wydania (np. 
przedłożenia orzeczenia rozstrzygającego spór). Co do zasady dopuszczalne 
jest uzależnienie wydania przedmiotu depozytu od warunków, które mogłyby 
być stawiane wierzycielowi przy odbiorze świadczenia, np. pokwitowanie (art. 
463 k.c.). 

Wadliwe określenie warunków we wniosku i ich zaakceptowanie w posta-
nowieniu sądu skutkować może tym, że depozyt nie będzie mógł być odebrany 
(wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 19 lipca 2005 r., II PK 405/0411 oraz z dnia 15 
kwietnia 2005 r., I CK 735/0412). W piśmiennictwie wskazuje się, że w sytuacji 
gdy wnioskodawca warunków tych nie stawia, powinien jasno określić swoje 
stanowisko, wskazując, że wydanie ma nastąpić bez konieczności spełnienia 
jakiegokolwiek warunku. Wskazanie przez dłużnika, że wydanie podmiotowi 
uprawnionemu ma nastąpić bezwarunkowo, uznać można za spełnienie wymo-
gów formalnych13.

Zdaniem M. Kaczyńskiego14, wniosek w takiej sprawie powinien zawierać 
wskazanie osoby, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi 

 11 OSNAPiUS 2006, nr 11–12, poz. 177. Teza tego orzeczenia brzmi następująco: „Pracownik, 
który nie był uczestnikiem postępowania rejestrowego może domagać się jego wznowienia (art. 524 
§ 2 k.p.c.), jeżeli doszło do zakończenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenia pracodawcy 
będącego osobą prawną z Krajowego Rejestru Sądowego przed zakończeniem sprawy z powództwa 
pracownika przeciwko pracodawcy o zasądzenie świadczenia ze stosunku pracy, a w toku postę-
powania likwidacyjnego pracodawca złożył do depozytu sądowego określoną kwotę pieniężną 
na zaspokojenie roszczeń pracownika, przy zastrzeżeniu warunku jej wypłaty polegającego na 
przedłożeniu prawomocnego wyroku sądu pracy zasądzającego tę należność, gdy ziszczenie tego 
warunku jest niemożliwe wobec umorzenia postępowania”.
 12 Prawo Bankowe 2006, nr 7-8, z glosą K. Markiewicza, „Państwo i Prawo” 2007, nr 4, s. 
141–146.
 13 Zob. J. Brol, Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda, Warszawa 2003, 
s. 98; K. Markiewicz, Postępowanie w sprawach depozytowych, Warszawa 2007, s. 269. 
 14 Zob. M. Kaczyński (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, 
pod red. A. Góry-Błaszczykowskiej, Warszawa 2015, Komentarz do art. 693 k.p.c., pkt II, ppkt 4, 
Legalis. 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 122

wydanie ma nastąpić. Wskazanie osoby powinno polegać na podaniu jej indy-
widualnych danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu, a w wypadku osoby 
prawnej – m.in. firmy. Najczęściej osobami uprawnionymi do odbioru są wierzy-
ciele, ich spadkobiercy lub następcy prawni. Może zajść jednak sytuacja, w której 
wnioskodawca, w momencie składania depozytu, nie zna osoby uprawnionej do 
jego odbioru. Wówczas powinien, na ile to możliwie, dokładnie określić osobę 
upoważnioną do odbioru depozytu, np. przez zadecydowanie, że depozyt może 
odebrać osoba, która wykaże upoważniające ją do tego orzeczenie sądu.

Pojęcie uprawionego w rozumieniu art. 6 ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji 
niepodjętych depozytów

W uchwale z dnia 15 września 2017r., III CZP 39/1715 Sąd Najwyższy uznał, że: 
„Jeżeli osoba uprawniona do odbioru depozytu zmarła, jej spadkobierca jest 
uprawnionym w rozumieniu przepisów art. 6 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U.  Nr 208, poz. 1537 ze zm.)”. 
Stanowiła ona odpowiedź na następujące pytanie prawne Sądu Okręgowego 
w Olsztynie: „Czy pojęcie uprawnionego w rozumieniu art. 6 ust. 1 i ust. 5 ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 
r. Nr 208 poz. 1537 ze zm.) jest tożsame z pojęciem spadkobiercy w rozumieniu 
kodeksu cywilnego?”.

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że pytanie to ujęte zostało dość niefortunnie. 
W gruncie rzeczy chodzi tu bowiem o to, czy uprawnionym w rozumieniu art. 
6 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych 
depozytów, w przypadku jego śmierci, jest jego spadkobierca, którego następstwo 
prawne winno być wykazane postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku 
bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia. Uprawnionym może 
wszak być inny podmiot niż osoba fizyczna. Tymczasem jest oczywiste, że o dzie-
dziczeniu jako sukcesji uniwersalnej mortis causa, tak samo jak i o spadkobiercy 
jako następcy pod tytułem ogólnym (sukcesorze uniwersalnym) można mówić 
tylko w przypadku śmierci osoby fizycznej. Przepisy księgi IV kodeksu cywilnego 
nie odnoszą się do skutków ustania bytu osób prawnych i tzw. ułomnych osób 
prawnych (art. 33 1 k.c.). Ponadto jest oczywistym, że jeśli uprawniony zmarł, 
mamy do czynienia z przejęciem jego uprawnienia przez następcę prawnego. 

 15 Niepubl., dostępna na stronie internetowej Sądu Najwyższego - www.sn.pl. 
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Prima facie możliwe wydają się dwa, przy tym przeciwstawne, rozwiązania 
omawianej kwestii.

Pierwsze stanowisko

Pierwsze, w myśl którego osoba uprawniona do odbioru depozytu winna być 
wskazana we wniosku wszczynającym postępowanie o likwidację niepodjętego 
depozytu, brak jest natomiast wymagania udokumentowania lub uprawdopo-
dobnienia, że jest ona osobą uprawnioną od odbioru niepodjętego depozytu. 
Tym samym w przypadku śmierci uprawnionego do odbioru depozytu, brak jest 
podstaw do żądania wykazania postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku 
bądź notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, iż określone osoby są jego 
następcami prawnymi mortis causa. 

Za tym poglądem przemawia przede wszystkim argument odnoszący się 
do tego, że w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu sąd 
bada jedynie dwie przesłanki: czy wierzyciel został skutecznie wezwany do 
jego odbioru i czy termin odbioru depozytu upłynął bezskutecznie. Żadne inne 
kwestie nie są przedmiotem kognicji sądu w tym postępowaniu. Taki kierunek 
wykładni może uzasadniać również m.in. konstrukcja ustawy o likwidacji nie-
podjętych depozytów. W uzasadnieniu projektu tej ustawy16 możemy przeczytać 
m.in., że:

•	 „Wskazanie w art. 4 ust. 2 rocznego terminu do podjęcia depozytu wydaje 
się być rozwiązaniem optymalnym, bowiem termin dłuższy nie znajduje 
racjo nalnego uzasadnienia w świetle konstytucyjnych gwarancji ochrony 
prawa własności. Dodatkowym zabezpieczeniem tych praw przysługu-
jących osobom, których nie ustalono lub których miejsce zamieszka-
nia lub siedziby nie jest znane, jest unormowanie zawarte w art. 6 ust. 
4, zastrzegające, że wezwanie do odbioru (w formie zastępczej) może 
nastąpić dopiero po 3 latach od dnia złożenia przedmiotu do depozytu”.   

•	 „W art. 6 określono obowiązki przechowującego w zakresie wezwania 
i poucze nia osób uprawnionych do odbioru depozytu. Wskazana w art. 
6 ust. 5 wartość graniczna depozytu (5 000 zł) ma na celu ograniczenie 
ogłoszeń prasowych do wypadków istotnych.   W przypadku depozytów, 
co do których nie wiadomo kto jest osobą uprawnioną lub nie jest znane 

 16 Uzasadnienie projektu ustawy dostępne jest na stronie internetowej Sejmu RP; www. 
sejm. gov.pl.
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jej miejsce zamieszkania, wszczęcie procedury likwidacyjnej określonej 
w art. 6 nie może  rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 lat. Wydaje 
się, że przechowywanie przez Skarb Państwa depozytów przez tak długi 
okres czasu w sposób wystarczający zabezpiecza prawa osób upraw-
nionych do jego odbioru. Ochrona przyznana uprawnionemu jest bowiem 
nie mniejsza niż ochrona właściciela rzeczy zagubionej, skradzionej lub 
w inny sposób utraconej, która została nabyta przez osobę trzecią w dobrej 
wierze (art. 169 k.c.)”.  

Ponadto przepisy ustawy wymagają jedynie zawiadomienia osoby upraw-
nionej, a przepisy kodeksu postępowania cywilnego nakazują wskazanie osoby 
uprawnionej do odbioru depozytu we wniosku wszczynającym postępowanie, 
brak natomiast wymagania udokumentowania lub uprawdopodobnienia, że 
zawiadomiony jest osobą uprawnioną od odbioru niepodjętego depozytu. Wyma-
gane jest zabezpieczenie możliwości odbioru depozytu, natomiast przepisy nie 
wymagają ustalenia, komu on się należy, a orzeczenie o likwidacji depozytu ma 
charakter deklaratywny. 

Na takim stanowisku stanął np. Sąd Okręgowy w Krakowie w postanowieniu 
z dnia 14 września 2016r., II Ca 1504/16. W wyniku rozpoznania apelacji wnio-
skodawcy, zmienił on postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowo-
drzy w Krakowie z dnia 20 maja 2016 r., I Ns 389/16/K w pkt II w ten sposób, 
że stwierdził, iż Skarb Państwa nabył przez likwidację niepodjętego depozytu 
środki pieniężne pozostawione przez zmarłego J. G. w kwocie 146,63 zł wraz 
z oprocentowaniem, zdeponowane na koncie depozytowym (...) w W., za okres 
od dnia złożenia depozytu do dnia jego likwidacji. 

W sprawie tej Sąd Rejonowy oddalił wniosek Powiatu (…) o likwidację nie-
podjętego depozytu. Powołał się na treść art. 4 ust 1 i 2 oraz art. 6 ust 5 ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów i wskazał, że 
na chwilę obecną nie został ustalony krąg spadkobierców zmarłego J.G. Zgodnie 
bowiem z art. 1025 § 2 k.c domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwier-
dzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. 
W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wezwał do odbioru depozytu brata 
zmarłego, który jednak nie legitymował się wyżej wymienionymi dokumentami 
potwierdzającymi uzyskanie przez niego praw do spadku. Stosownie zatem do 
treści art. 6 ust. 5 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów, wnioskodawca 
winien dokonać wezwania następców prawnych zmarłego poprzez wywieszenie 
wezwania na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Ponie-
waż wnioskodawca nie dopełnił tego obowiązku, wniosek podlegał oddaleniu.
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Apelację od powyższego postanowienia wniósł wnioskodawca Powiat (…) 
i zarzucił:
1. naruszenie art. 4 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 paździer-

nika 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów poprzez ich niewłaściwą 
wykładnię, prowadzącą do błędnego przyjęcia, że wezwanie uprawnionego 
do odbioru depozytu jest skuteczne tylko w przypadku gdy osoba taka 
legitymuje się na moment wezwania stwierdzeniem nabycia spadku albo 
poświadczeniem dziedziczenia, w sytuacji gdy obowiązek taki nie wynika 
z powyższej ustawy i w konsekwencji błędne przyjęcie, że wnioskodawca 
zobowiązany był do dokonania wezwania następców prawnych zmarłego 
poprzez wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie 
na okres 6 miesięcy;

2. niewyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia 
sprawy, niewłaściwą ocenę dowodów oraz brak wszechstronnego rozwa-
żenia materiału dowodowego (art. 233 k.p.c.), tj. brak wzięcia pod uwagę 
okoliczności, iż z przedstawionego przez wnioskodawcę materiału dowo-
dowego wynikało, iż brat zmarłego był jedynym uprawnionym do odbioru 
depozytu, w myśl art. 4 ust. 2 ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów 
(zmarły był rozwiedziony, bezdzietny i miał tylko brata), a zatem skuteczne 
[albowiem potwierdził on odbiór wezwania kierując do (...) koresponden-
cję załączoną do wniosku o likwidację depozytu] wezwanie go do odbioru 
depozytu, uchylało obowiązek dokonania wezwania następców prawnych 
zmarłego poprzez wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w swojej 
siedzibie na okres 6 miesięcy. 

Sąd Okręgowy uwzględnił apelację wnioskodawcy i orzekł reformatoryjnie. 
Powołał się najpierw na art. 693 19 § 1 k.p.c., który wskazuje wymogi wniosku 
o likwidację niepojętego depozytu. Zgodnie z nim, wnioskodawca winien: 1) 
przytoczyć okoliczności, w których nastąpiło złożenie do depozytu; 2) dokładnie 
określić depozyt podlegający likwidacji; 3) wskazać osobę która jest uprawniona 
do odbioru depozytu. Podkreślił, że są to wszystkie wymogi takiego wniosku, 
o ile jest znana osoba uprawniona. 

W sytuacji, gdy osoba uprawniona nie jest znana, należy stawiać wniosko-
dawcy wymagania zgodnie z art. 693 19 § 2 k.p.c. Podniósł dalej, że w sprawie 
we wniosku wskazano uprawnionego – brata osoby zmarłej, po której ma być 
zlikwidowany depozyt i że w jego ocenie jest to całkowicie wystarczające w świe-
tle brzmienia powołanego przepisu. Przepis wymaga wskazania uprawnionego 
i nic ponadto. Nie mówi się tam o „udokumentowaniu” czy nawet „uprawdopo-
dobnieniu”, że jest ona uprawniona; tylko o jej wskazaniu. Zważywszy na sens 
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wykładanego przepisu wobec faktu, że chodzi tylko o zabezpieczenie możliwości 
odbioru depozytu, a nie o prawne ustalanie, komu się on i w jakiej części należy, 
nie należy się tu dopatrywać (jak to uczynił Sąd Rejonowy) jakiegoś szczególnego 
znaczenia. Przeciwnie, z uwagi na cel regulacji, przepis należy czytać zgodnie 
z jego literalnym brzmieniem.

W tej sytuacji, skoro została wskazana osoba uprawniona (T. G.), zdaniem 
Sądu Okręgowego należało rozpoznać wniosek merytorycznie, uznając, że 
wszystkie wymogi ze wskazanego przepisu zostały spełnione. Postawienie przed 
wnioskodawcą dalszych wymogów w postaci ogłoszenia lub przedstawienia 
stwierdzenia nabycia spadku sąd odwoławczy uznał za bezzasadne. W kwestii 
merytorycznego oglądu sprawy wskazał, że jak to słusznie stwierdził Sąd Rejo-
nowy, zastosowanie ma tutaj ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji 
niepojętych depozytów. W art. 4 tejże ustawy wskazano, że likwidacja niepo-
jętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez 
uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu (który wynosi 3 
lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu). Tym samym 
skoro uprawnionemu T. G. dostarczono wezwanie w dniu 1 czerwca 2010 roku, 
to bez wątpienia upłynął już 3-letni termin wymagany przez ustawę i depozyt 
z mocy prawa został zlikwidowany. Zadaniem Sądu Rejonowego było tylko 
stwierdzić deklaratywnie tę okoliczność. Skoro jednakże mimo tego, że zostały 
spełnione wszystkie przesłanki ustawowe do takiego stwierdzenia, Sąd wniosek 
oddalił, to zaskarżone orzeczenie podlegało zmianie w oparciu o art. 386 § 1 
k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. 

Drugie stanowisko

W myśl natomiast drugiego poglądu, przepisy prawa materialnego o dziedzi-
czeniu (art. 922 i nast. k.c.) wyprzedzają przepisy formalne wynikające z ustawy 
o likwidacji niepodjętych depozytów. Argumentem za tym poglądem jest cha-
rakter sukcesji uniwersalnej, tj. przejścia praw i obowiązków osoby zmarłej na 
spadkobiercę. Przemawiać za tym ma także konstytucyjny charakter prawa do 
dziedziczenia, obejmującego uprawnienie spadkodawcy do dysponowania mająt-
kiem na wypadek śmierci i możliwość nabywania przez spadkobierców praw 
i obowiązków w wyniku dziedziczenia. Środki pieniężne pozostawione np. przez 
pensjonariusza domu pomocy społecznej wchodzą w skład spadku, więc w razie 
jego śmierci jedyną osobą uprawnioną do odbioru depozytu jest spadkobierca. 
Przechowujący depozyt nie ma możliwości ustalenia kręgu spadkobierców 
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uprawnionych do odbioru depozytu; jest uprawniony do zainicjowania postę-
powania o stwierdzenie nabycia spadku. Po uzyskaniu sądowego stwierdzenia 
nabycia spadku, będzie mógł wezwać spadkobierców do odebrania depozytu. 

Najważniejszy argument na rzecz takiego zapatrywania dostrzec można w art. 
1027 k.c., stanowiącym, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw 
do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa 
wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestro-
wanym aktem poświadczenia dziedziczenia. Dlatego nawet gdyby przechowujący 
depozyt powiadomił osobę uprawnioną do odbioru depozytu, to nie mogłaby 
ona odebrać depozytu bez przedstawienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Ponadto, zdaniem zwolenników tego zapatrywania, rygorystyczne stosowanie 
ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów faktycznie prowadziłoby do obejścia 
przepisów prawa spadkowego. Tylko wcześniejsze przeprowadzenie postępowa-
nia o stwierdzenie nabycia spadku w sposób dostateczny zapewni ochronę osób 
uprawnionych do odbioru depozytu; wynikiem takiego postępowania będzie 
ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego pensjonariusza, tj. osób uprawnionych 
do odbioru depozytu. Przechowujący depozyt będzie mógł wezwać do obioru 
osobę, która niewątpliwie jest osobą uprawnioną do jego odbioru, a niepodjęcie 
depozytu przez uprawnionego w terminie trzech lat od dnia doręczenia wezwania 
spowoduje przejście depozytu na własność Skarbu Państwa.

Ich wątpliwości budzi jednak przedstawiona już wcześniej treść uzasadnienia 
projektu tej ustawy. Wskazano tam, że przechowywanie przez Skarb Państwa 
depozytów przez okres trzech lat w sposób wystarczający ma zabezpieczać prawa 
osób uprawnionych do jego odbioru, a ochrona przyznana uprawnionemu jest 
nie mniejsza niż ochrona właściciela rzeczy zagubionej, skradzionej lub w inny 
sposób utraconej, która została nabyta przez osobę trzecią w dobrej wierze. 

Ilustracją tego zapatrywania niech będą dwa orzeczenia sądów powszech-
nych: postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8 stycznia 2016r., III Ca 
1897/15 i Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016r., IX Ca 665/16.

W pierwszej z tych spraw, postanowieniem z dnia 21 października 2015 r. 
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi oddalił wniosek Gminy M. Ł. –  
Domu Pomocy Społecznej w Ł. o stwierdzenie likwidacji niepojętego depozytu.

W apelacji od powyższego postanowienia wnioskodawca podniósł m.in., 
że w jego ocenie zostały spełnione wymogi do likwidacji depozytu, wynikające 
z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, 
ponieważ:
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a) wnioskodawca w dniu 21 kwietnia 2004 r. zawiadomił (za potwierdze-
niem odbioru przesyłki pocztowej) panią D. S., że na koncie depozyto-
wym pozostałym po zmarłym Z. F. pozostaje kwota 75,04 zł, a następnie 
pismem z dnia 2 grudnia 2008 r., wysłanym w tym samym dniu, znów 
zawiadomił tę osobę o depozycie w kwocie 88,01 zł, oraz pouczył o skut-
kach niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty doręczenia tego pisma, 
w postaci likwidacji niepodjętego depozytu (dwa załączniki dołączone 
do wniosku z dnia 15.01.2015 r. o likwidację depozytu),

b) wnioskodawca w złożonym wniosku z dnia 15 lutego 2015 r. o likwidację 
depozytu napisał na stronie 2. (ostatnie zdanie przed wymienieniem 
dowodów dołączonych do wniosku), iż: „Wywieszono również infor-
mację na tablicy ogłoszeń przez okres 6 miesięcy tj. Od 4.03.2014 r. 
do 31.09.2014 r.”, choć wnioskodawca w ogóle nie był zobowiązany do 
takiego ogłoszenia, a mimo to Sąd I Instancji napisał niesłusznie w uza-
sadnieniu postanowienia, że wnioskodawca rzekomo nie wykazał faktu 
takiego ogłoszenia,

c) wnioskodawca ponadto przeprowadził rozmowę z panią D. S. w dniu 
21.04.2004 r. i ustalił, że spadkobierczyni ta nie będzie „dochodzić spadku 
po ojcu”.

Sąd Okręgowy uznał apelację za bezzasadną. Wskazał, iż podstawą material-
noprawną rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie w zakresie przesłanek likwidacji 
niepodjętego depozytu jest przepis art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, zgodnie z którym w przypadku gdy 
uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe ustalenie jego miejsca zamiesz-
kania albo siedziby na podstawie ewidencji, rejestrów lub zbiorów danych, 
wezwanie do odbioru może nastąpić po upływie 3 lat od dnia złożenia przed-
miotu do depozytu. Z kolei w razie braku możliwości doręczenia wezwania do 
odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest 
obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informa-
cyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy.

W ocenie sądu odwoławczego, stanowisko apelującego, kwestionującego 
prawidłowe rozstrzygnięcie Sądu I instancji polega na niedostatecznym zro-
zumieniu powyższej regulacji, w sytuacji, gdy zawiera ona stwierdzenia raczej 
oczywiste. Skoro wnioskodawca powołuje się na przysługujące określonej osobie 
następstwo prawne, powinien wykazać je według reguł i zasad przewidzianych 
w przepisach prawa. Skarżący błędnie wywodzi uprawnienie D.S. do odebra-
nia depozytu w rozumieniu przedstawionych powyżej przepisów ze związków 
pokrewieństwa ze zmarłym Z.F. (1). Wbrew odmiennej ocenie wnioskodawcy 
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więzy pokrewieństwa nie przesądzają o przejściu praw i obowiązków zmarłego 
na rzecz określonej osoby. Dowodem następstwa prawnego jest natomiast posta-
nowienie właściwego sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku lub 
sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, co jednoznacznie 
wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 1025 § 2 k.c. 
domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo 
poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. W niniejszej sprawie postępo-
wanie spadkowe po Z.F. nie zostało przeprowadzone, wnioskodawca nie wykazał 
również, że D.S. uzyskała poświadczenie dziedziczenia po zmarłym. Podobnie, 
nie można przypisać znaczenia prawnego zapewnieniu uzyskanemu od D.S., że 
„nie będzie dochodzić spadku po ojcu”. Z tych względów brak jest podstaw do 
uznania, że D.S. jest osobą uprawnioną do odebrania depozytu po Z. F.

W konsekwencji nie budzi zastrzeżeń konkluzja Sądu Rejonowego, iż usta-
wowe wymogi, które warunkują możliwość stwierdzenia likwidacji niepod-
jętego depozytu, nie zostały przez wnioskodawcę spełnione. W sytuacji gdy 
nie wiadomo było kto jest spadkobiercą zmarłego – uprawniony do odbioru 
depozytu nie był znany, wnioskodawca powinien wezwać uprawnionego do 
odbioru depozytu dopiero po upływie 3 lat od dnia złożenia przedmiotu do 
depozytu. Co więcej, z uwagi na to, że uprawniony nie był znany, wezwanie to 
winno nastąpić poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie wnio-
skodawcy na okres 6 miesięcy. Jak słusznie wskazał Sąd Rejonowy wnioskodawca 
nie wykazał faktu dokonania takiego ogłoszenia, nie twierdził nawet, że zostało 
ono dokonane. Od czasu, kiedy upłynie 6 miesięcy, na które dokonano wywie-
szenia, winny następnie upłynąć 3 lata by możliwe było stwierdzenie likwidacji 
depozytu, bowiem uprawniony ma 3 lata na odbiór depozytu od wezwania go 
do odbioru. Ten ostatni wymóg również nie został przez skarżącego spełniony. 
Dlatego oddalono apelację wnioskodawcy. 

W tej drugiej sprawie, Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 
23 listopada 2016 r.,  IX Ca 665/16, również oddalił apelację wnioskodawcy 
Powiatu (...) - Domu Pomocy Społecznej (...) w O.  od postanowienia Sądu 
Rejonowego w Olsztynie z dnia 1 czerwca 2016 r., sygn. akt X Ns 1319/15, 
oddalającego wniosek w sprawie o likwidację niepodjętego  depozytu. Wnio-
skodawca wniósł w niej o likwidację niepodjętego depozytu złożonego przez W. 
O. w Domu Pomocy Społecznej (...) w O.. Wskazał, że wymieniony przebywał 
w tym Domu Pomocy Społecznej od 21 lutego 1989r. do 17 grudnia 2002r., tj. do 
dnia śmierci. Po zmarłym pozostał depozyt w środkach pieniężnych w kwocie 
1.903,14 zł. Zmarły nie wskazał osoby uprawnionej do podjęcia depozytu oraz 
nie pozostawił testamentu.
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Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy w Olsztynie oddalił 
wniosek o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu. Sąd ten ustalił, że 
W. O. zmarł w dniu 18 grudnia 2002r., pozostawił na przechowaniu w Domu 
Pomocy Społecznej (...) w O. kwotę 1.903,14 zł. Wskazał, że przechowywanie 
przez jednostkę sektora finansów publicznych depozytów przez tak długi okres 
czasu w sposób niewystarczający zabezpiecza prawa osób uprawnionych do jego 
odbioru. W ocenie Sądu ochrona przyznana uprawnionemu jest nikła, sprawia 
jedynie, iż wciąż do czynienia mamy z samym przechowywaniem środków, które 
na skutek śmierci spadkodawcy z mocy prawa wchodzą do masy spadkowej. Sąd 
ten podał, że konsekwencją śmierci osoby składającej depozyt jest powstanie 
nowego, odrębnego od pierwotnego stosunku prawnego. Z momentem śmierci 
spadkodawcy ustaje stosunek przechowania, a powstaje stosunek prowadzenia 
cudzych spraw bez zlecenia. Podmiot, który przechowuje pieniądze jest podmio-
tem obowiązanym do ich wypłaty osobie uprawnionej, którą jest spadkobierca. 
Powstaje więc niejako relacja wierzyciel-dłużnik. W konsekwencji Sąd Rejonowy 
uznał, że osoba, która dotychczas przechowywała środki pieniężne W. O. stała 
się nieuprawnionym dysponentem tych środków. Dalej Sąd I instancji wskazał, 
że w takiej sytuacji wnioskodawca dysponuje instrumentami prawnymi, dzięki 
którym może poszukiwać osoby uprawnionej na gruncie prawa cywilnego do 
odbioru pozostawionych środków. Takim instrumentem jest wniosek o stwier-
dzenie nabycia spadku po zmarłej spadkodawczyni. Do złożenia takiego wniosku 
uprawniony jest każdy, kto ma w tym interes, a czynności w tym postępowa-
niu mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców, sąd spadkowy podejmuje 
z urzędu. 

Sąd Rejonowy zaznaczył, że wnioskodawca był uprawniony (i wciąż jest) do 
uruchomienia procedury, która w sposób niewątpliwy przybliży go do odnalezie-
nia osoby uprawnionej (spadkobiercy), przy czym inicjując takie postępowanie, 
nie jest obowiązany do podejmowania skomplikowanych czynności proceso-
wych, czy uiszczania znacznych środków pieniężnych na ten cel. Niepodjęcie 
przez wnioskodawcę wskazanych działań pozostawia go we wciąż pogłębiającej 
się niepewności, co do osoby spadkobiercy (de facto wierzyciela) po zmarłym 
pensjonariuszu. Nie sposób przyjąć, aby konsekwencje tych zaniechań i nie sko-
rzystania z przysługującego wnioskodawcy uprawnienia wszczęcia postępowania, 
ponosili spadkobiercy zmarłego, którzy nie wiedzieli o śmierci spadkodawcy. 
Sąd Rejonowy zaznaczył, że wnioskodawca mógł podjąć czynności zmierzające 
chociażby do zainicjowania przez uprawnione podmioty zabezpieczenia spadku 
w trybie procesowym na podstawie art. 633 k.p.c. i nast. Mógł także wywo-
dząc swe uprawnienie z prawa materialnego złożyć przedmiot świadczenia do 
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depozytu, a to na podstawie art. 467 pkt 1 k.c. wskazując, że nie wie, kto jest 
spadkobiercą (wierzycielem). 

W ocenie Sądu, orzekanie w przedmiocie pozbawienia własności (a tym jest 
procedura likwidacji niepodjętego depozytu) jest najpoważniejszą ingerencją 
w konstytucyjnie chronione prawo własności. Nie sposób uznać, aby śmierć 
osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, pozostawiającej majątek spad-
kowy, skutkowała brakiem jakichkolwiek działań ze strony państwa (którego 
przedstawicielem są też jednostki sektora finansów publicznych - a więc i powiat 
- art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych17), celem 
prawidłowego zabezpieczenia środków wchodzących do masy spadkowej. Środki 
takie w przypadku złożenia ich na rachunek bankowy sum depozytowych Skarbu 
Państwa są oprocentowane i tym samym powiększają wartość tych sum stano-
wiących własność określonych osób (spadkobierców) - § 17 ust. 4 rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów 
powszechnych18.

W apelacji  wnioskodawca zarzucił zaskarżonemu postanowieniu:
1. naruszenie prawa materialnego poprzez nie zastosowanie art. 1 i art. 2 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepoję-
tych depozytów, poprzez nieuwzględnienie okoliczności, że wnioskodawcą 
i przechowującym depozyt jest jednostka sektora finansów publicznych, zaś 
pozostawione przez W. O. pieniądze stanowią depozyt,

 17 Zgodnie z art. 9 tej ustawy, sektor finansów publicznych tworzą: 1)  organy władzy publicz-
nej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy 
i trybunały; 2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 2a) związki metropolitalne; 3)  
jednostki budżetowe; 4)  samorządowe zakłady budżetowe; 5)  agencje wykonawcze; 6) instytucje 
gospodarki budżetowej;  7) państwowe fundusze celowe; 8)  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze 
zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 9)  Narodowy Fundusz 
Zdrowia; 10)  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 11)  uczelnie publiczne; 12)  Polska 
Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 13)  państwowe i samorządowe 
instytucje kultury; 14)  inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podsta-
wie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, 
instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego. 
 18 Dz.U. z 2012, poz. 1476, ze zm. Jak stanowi § 17 ust. 4 tego rozporządzenia: „Oprocento-
wanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie stanowiących własność osób fizycznych, prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – po potrąceniu kosztów 
związanych z prowadzeniem rachunku bankowego – powiększa ich wartość, chyba że odrębne 
przepisy stanowią inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5”.
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2. naruszenie art. 4 ust. 1 i ust. 2 w. zw. z art. 6 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, 
poprzez ich nie zastosowanie pomimo spełnienia przez wnioskodawcę 
stawianych przez wyżej wymienione przepisy wymogów.

Sąd Okręgowy uznał apelację za bezzasadną. Wskazał, że przy ocenie wystą-
pienia przesłanek likwidacji niepojętego depozytu, należy odróżnić sytuację, 
w której, nie można odnaleźć osoby uprawnionej do odbioru depozytu, ale 
żyje, od sytuacji, gdy wnioskodawca posiada informacje o śmierci właściciela 
przedmiotu depozytu, a także o istnieniu osoby uprawnionej do odbioru takiego 
depozytu, a taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. W jego ocenie, należy 
również odróżnić sytuację, która wynika z formalnych podstaw do orzeczenia 
przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa w przypadkach określonych w wyżej 
wymienionej ustawie, od sytuacji dotyczącej konstytucyjnej ochrony prawa 
własności i prawa do dziedziczenia. Rozstrzygnięcie sądu odnośnie przejścia 
depozytu na rzecz Skarbu Państwa ma charakter deklaratoryjny, a spadkobranie 
następuje z mocy samego prawa.

Zdaniem Sądu Okręgowego, w art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji 
RP ustawodawca wyraźnie wskazał na istnienie konstytucyjnego prawa do dzie-
dziczenia. Ma ono dwa aspekty: po pierwsze, po stronie spadkodawcy istnieje 
uprawnienie do dysponowania majątkiem na wypadek śmierci, a po drugie, po 
stronie spadkobierców, możliwość nabycia praw i obowiązków w wyniku dzie-
dziczenia po innej osobie fizycznej. Konstytucyjna regulacja prawa dziedziczenia 
jest ściśle powiązana z ochroną własności prywatnej i stanowi gwarancję dla 
pozostawiania jej w rękach prywatnych. Następstwo prawne po osobie zmarłej 
ma charakter sukcesji uniwersalnej, gdyż spadkobierca na mocy jednego zda-
rzenia, jakim jest otwarcie spadku, wstępuje w ogół praw i obowiązków osoby 
zmarłej. Dziedziczeniu podlegają nie tylko prawa i obowiązki spadkodawcy, ale 
także sytuacje prawne, w których pozostawał on w chwili śmierci. Dziedziczenie 
może być więc rozumiane, jako wejście przez spadkobierców w prawnomająt-
kową sytuację zmarłego. Spadkobiercy nabywają prawa i obowiązki należące do 
spadku w drodze jednego aktu. Dla przejścia spadku, oraz wchodzących w jego 
skład poszczególnych aktywów i pasywów, nie jest konieczne dokonywanie 
jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych między żyjącymi ani wyrażanie 
zgody przez inne podmioty. Nie ma więc też potrzeby zachowania wymagań, 
których dopełnienie byłoby niezbędne, gdyby prawa majątkowe wchodzące 
w skład spadku miałyby być nabywane w ramach wielu oddzielnych sukcesji 
syngularnych.

Spadek jest definiowany, jako ogół praw i obowiązków majątkowych przecho-
dzących ze zmarłej osoby fizycznej na jej spadkobiercę lub spadkobierców. Pod 
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pojęciem spadku nie kryją się jedynie te prawa i obowiązki, których podmiotem 
był spadkodawca w chwili swojej śmierci, ani nie wszystkie z tych praw i obo-
wiązków. Sfera praw i obowiązków przynależnych poprzednio do osoby fizycznej 
po jej śmierci zostaje, z jednej strony, okrojona o niektóre prawa i obowiązki, 
z drugiej zaś strony powiększona o prawa i obowiązki uprzednio nieistniejące, 
na co wskazuje wyraźne brzmienie art. 922 § 3 k.c. 

W tych warunkach w ocenie Sądu Okręgowego w Olsztynie należało uznać, 
że prawo materialne wyprzedza prawo formalne wynikające z ustawy z dnia 18 
października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów. Z akt sprawy wynikało, 
że wnioskodawca wezwał do odbioru depozytu siostrę zmarłego pensjona-
riusza - Z.O., jednakże w ocenie Sądu Okręgowego, powyższe wezwanie, nie 
spełnia wymogu określonego w art. 6 ust. 1 ustawy o likwidacji niepodjętych 
depozytów. Zgodnie z tym przepisem, przechowujący depozyt jest obowiązany 
wezwać uprawnionego do odbioru depozytu w terminie wskazanym w ustawie. 
Na karcie 5 akt znajdowało się pismo skierowane do Z.O., ale nie wiadomo, czy 
dotarło ono do odbiorcy, czy adres wskazany w piśmie, był adresem skutecznym, 
aby siostra pensjonariusza wnioskodawcy mogła zapoznać się z jego treścią. 
Skoro wnioskodawca twierdzi, że spełnił swój ustawowy obowiązek, i wezwał 
osobę uprawnioną do odbioru depozytu, powinien wykazać, według jakich 
reguł i zasad przewidzianych w przepisach prawa, wezwana osoba jest następcą 
prawnym W. O.

Sąd Okręgowy zauważył, że więzy pokrewieństwa nie przesądzają o przejściu 
praw i obowiązków zmarłego na rzecz określonej osoby (siostry). Dowodem 
następstwa prawnego jest natomiast postanowienie właściwego sądu powszech-
nego o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt 
poświadczenia dziedziczenia, co jednoznacznie wynika z przepisów kodeksu 
cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 1025 § 
2 k.c. domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku 
albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. W tych okolicznościach, 
wnioskodawca mając informacje o istnieniu siostry zmarłego pensjonariusza, 
która może być uprawnioną do odbioru depozytu, powinien złożyć wniosek 
o stwierdzenia nabycia spadku po W.O. W taki tylko sposób można było usta-
lić, czy Z.O. posiada uprawnienie do odbioru kwoty 1.903,14 zł znajdującej się 
w depozycie. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd podejmuje 
czynności z urzędu. Wnioskodawca był zatem uprawniony jedynie do urucho-
mienia procedury, która niewątpliwie przybliżyłaby go do odnalezienia osoby 
uprawnionej. Przeprowadzenie wymienionego postępowania, zawsze kończy 
się wydaniem orzeczenia wskazującego, kto dziedziczy spadek. W przypadku 
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śmierci pensjonariusza, jedyną osobą uprawnioną do odbioru depozytu jest 
spadkobierca. 

Zapatrywanie Sądu Najwyższego wyrażone 
w uchwale w sprawie III CZP 39/17

W sprawie, w której Sąd Najwyższy podjął uchwałę (III CZP 39/17), chodziło 
o depozyt pozasądowy19 (złożenie wniosku o stwierdzenie likwidacji niepod-
jętego depozytu, nie było poprzedzone postępowaniem o złożenie przedmiotu 
świadczenia do depozytu sądowego - art. 692 i nast. k.p.c.). W ocenie Sądu 
Najwyższego oznacza to, że interpretacja przepisów służących ochronie osoby 
uprawnionej powinna być szczególnie restryktywna. Biorąc zaś pod uwagę, że 
w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu chodzi o usta-
lenie, że doszło do utraty prawa własności przedmiotu świadczenia należącego 
do uprawnionego, Sąd Najwyższy był zdania, że sąd powinien wnikliwie zbadać 
istnienie przesłanek określonych w ustawie.

W sprawie tej, uprawniony do odebrania depozytu, będący jednocześnie 
deponentem, zmarł po jego złożeniu i ta okoliczność stała się podstawą obo-
wiązku domu pomocy społecznej jako przechowawcy do zwrotu depozytu osobie 
uprawnionej. Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli między złożeniem depozytu 
a wniesieniem wniosku o likwidację depozytu doszło do zmiany osoby upraw-
nionej do jego odbioru, to we wniosku o stwierdzenie likwidacji depozytu należy 
wskazać podmiot aktualnie uprawniony. Oznacza to, że zarówno na przechowują-
cym, jak i na sądzie spoczywa szczególny obowiązek ustalenia osoby uprawnionej 
do odebrania depozytu, gdyż można zakładać, że taka osoba może nie wiedzieć 
o istnieniu depozytu pozasądowego.

W ocenie Sądu Najwyższego, przesłanką skutecznego stwierdzenia likwidacji 
depozytu jest ustalenie, że osoba uprawniona miała w ogóle możliwość jego 
odebrania. W sytuacji gdy przyczyną podjęcia depozytu była śmierć deponenta, 
niezbędne jest zawiadomienie jego spadkobierców o tym zdarzeniu. W sprawie 
wnioskodawca wezwał do odbioru depozytu krewną zmarłego, nie ustaliwszy 
uprzednio, czy jest ona spadkobiercą uprawnionym do odebrania depozytu. 
Z akt tej sprawy wynika, że wnioskodawca stwierdził na rozprawie apelacyjnej, iż 
wydanie depozytu przez dom pomocy społecznej krewnej zmarłego nastąpiłoby 

 19 Będący w dyspozycji domu pomocy społecznej. 
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jedynie w sytuacji, gdyby przedstawiła ona postanowienie o stwierdzeniu naby-
cia spadku lub dokument równorzędny. Wnioskodawca miał więc świadomość, 
że to spadkobierca powinien być wezwany do odbioru depozytu. Oczywiście 
ocena, czy doszło do skutecznego wezwania osoby uprawnionej w rozumieniu 
art. 4 u.l.n.d., należy do sądu, który orzeka w postępowaniu o stwierdzenie 
likwidacji niepodjętego depozytu. Przechowawca powinien jednak wykazać się 
w tym zakresie niezbędną starannością, gdyż w przeciwnym razie nie można 
uznać, że upłynął termin określony w art. 4 ust. 2 u.l.n.d. Tymczasem działanie 
domu pomocy społecznej było w niniejszej sprawie niespójne. Mimo doręczenia 
wezwania krewnej zmarłego, którą zapewne uznano za osobę uprawnioną do 
odbioru depozytu, na podstawie art. 6 ust. 5 u.l.n.d. dokonano także wezwania 
do odbioru depozytu przez wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej. Ten 
ostatni przepis ma zastosowanie jedynie w razie braku możliwości doręczenia 
wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego. Dopiero więc 
gdy uzna się, że osoba, której doręczono wezwanie, nie jest osobą uprawnioną, 
można rozważać kwestię skutków zastosowania art. 6 ust. 5 u.l.n.d. 

Sąd Najwyższy wskazał dalej, że w sytuacji gdy przedmiot depozytu stanowi 
prawo majątkowe, które wchodzi w skład spadku, uprawniony do jego odbioru 
jest spadkobierca zmarłego. W postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepodję-
tego depozytu sąd nie opiera się bowiem tylko na twierdzeniach wnioskodawcy, 
że prawo do odbioru przysługuje wskazanemu wierzycielowi (uprawnionemu), 
ale jest obowiązany ustalić, kto jest tą osobą, a więc kto jest spadkobiercą. Za 
istotne uznał on określenie przesłanek koniecznych do stwierdzenia likwidacji 
niepodjętego depozytu, gdy uprawniony do jego odbioru jest nieznany. Jak 
zaznaczył, ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów posługuje się w tym 
zakresie różnymi pojęciami. W art. 6 ust. 4 u.l.n.d. wspomina się o przypadku, 
gdy „uprawniony nie jest znany albo nie jest możliwe ustalenie jego miejsca 
zamieszkania albo siedziby na podstawie ewidencji, rejestrów lub zbiorów 
danych”. W art. 6 ust. 5 u.l.n.d. jest zaś mowa o przypadku „braku możliwości 
doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego”. 
To ostatnie sformułowanie  uznał za  kluczowe dla omawianego zagadnienia, 
gdyż jednoznacznie sugeruje, że przesłanką stwierdzenia likwidacji depozytu 
jest nieustalenie uprawnionego w wyniku pewnych czynności podjętych przez 
przechowawcę. Uwzględnienie wniosku zostało więc uzależnione od podjęcia 
przez przechowawcę określonych czynności mających na celu ustalenie upraw-
nionego (art. 69319 § 2 k.p.c.). O tym, jakie to powinny być czynności, decydują 
okoliczności konkretnej sprawy. 
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Sąd Najwyższy podkreślił, że inaczej będzie w wypadku depozytu sądowego, 
gdy sąd na etapie złożenia przedmiotu do depozytu badał już kwestię osoby 
uprawnionej i np. ustanowił dla niej kuratora, a inaczej w sytuacji, gdy do następ-
stwa prawnego doszło po złożeniu przedmiotu do depozytu. W tym ostatnim 
wypadku istnieją stosunkowo proste czynności, które mogłyby służyć ustaleniu 
spadkobierców zmarłego deponenta. Zostały on określone m.in. w art. 6 ust. 3 
u.l.n.d., dotyczącym wystąpienia do organu prowadzącego właściwą ewidencję, 
rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji w sytuacji, gdy nie jest znane 
miejsce zamieszkania lub siedziby uprawnionego, a ponadto we wspominanym 
już art. 69319 § 2 k.p.c. Niewątpliwie istotną czynnością mogłoby być wystąpie-
nie przez wnioskodawcę do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. 
Nie można też wykluczyć wystąpienia z wnioskiem o złożenie przedmiotu do 
depozytu sądowego, skoro przechowawca jest obowiązany zwrócić przedmiot 
depozytu spadkobiercom zmarłego deponenta. Jeżeli nie ma on wiedzy o nich, 
jest spełniona przesłanka przewidziana w art. 467 pkt 1 k.c. W razie wystąpienia 
z wnioskiem o złożenie przedmiotu do depozytu sądowego sąd byłby obowią-
zany do ochrony praw nieznanego wierzyciela i powstawałaby konieczność 
zastosowania art. 6933 k.p.c. 

Końcowo Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że w przepisach szczególnych, 
dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów pozasądowych, można odnaleźć 
podobny kierunek rozstrzygnięcia rozważanego zagadnienia. Problematyka 
depozytów pozostawionych przez osadzonych w zakładach karnych została 
uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 
2003 r. w sprawie czynności administracyjnych i rozliczeń finansowych związa-
nych z prowadzeniem depozytu przedmiotów wartościowych i środków pienięż-
nych osób pozbawionych wolności 20. W myśl § 12 ust. 8 tego rozporządzenia, 
w wypadku zgonu osadzonego, posiadającego w zakładzie karnym przedmioty 
wartościowe i środki pieniężne, wzywa się spadkobiercę do ich odbioru. Mniej 
jednoznaczna regulacja istnieje w wypadku tzw. depozytu szpitalnego, czyli 
przedmiotów oddanych na przechowanie przez pacjenta stacjonarnego zakładu 
opieki zdrowotnej. Stosownie do § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakła-
dzie opieki zdrowotnej21, w wypadku trwania okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 (stan nieprzytomności lub niezdolności do zrozumienia znaczenia 
informacji), przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia pacjenta do 

 20 Dz.U. Nr 192, poz. 1881 ze zm. 
 21 Dz.U. Nr 129, poz. 1068.
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zakładu, kierownik zakładu albo osoba przez niego upoważniona informuje 
o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu małżonka, wstępnych, zstępnych 
lub rodzeństwo pacjenta, a także inne osoby uprawnione, na podstawie odręb-
nych przepisów, do dysponowania ruchomościami pacjenta. Nie ma natomiast 
regulacji dotyczącej postępowania z depozytem po śmierci pacjenta. W ocenie 
Sądu Najwyższego należy przyjąć, że wydanie depozytu po śmierci może nastąpić 
tylko na podstawie orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia 
dziedziczenia. 

Zatem w orzeczeniu tym Sąd Najwyższy przychylił się do drugiego z zapre-
zentowanych wcześniej stanowisk. 

Własne stanowisko

Zakres kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego 
depozytu jest wąski. Jest on ograniczony do ustalenia dwóch kwestii: dokonania 
i poprawności wezwania osoby uprawnionej do odebrania depozytu oraz bez-
skuteczności upływu 3-letniego terminu do odbioru depozytu. Problem dotyczy 
tego, czy sąd w takim postępowaniu ma weryfikować, czy osoba wskazana we 
wniosku, jest rzeczywiście uprawnioną np. jako spadkobierca zmarłego pierwot-
nego uprawnionego – w świetle przepisów prawa materialnego - do odebrania 
przedmiotu depozytu. Pomimo tego, iż wyrażane bywa niekiedy zapatrywanie  
że taki obowiązek nie ciąży na przechowawcy, to jednak uznać należy, że  w rze-
czywistości tak nie jest. 

W przypadku  gdy osoba uprawniona zmarła, sąd w ramach swoich obo-
wiązków wynikających z jego kognicji w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji 
niepodjętego depozytu, winien badać m.in. poprawność wezwania spadkobiercy 
(spadkobierców) uprawnionego do odebrania depozytu. Nie może poprzestać 
na twierdzeniu wnioskodawcy, że osoba wskazana we wniosku jako spadko-
bierca uprawnionego, jest nim w rzeczywistości. W tym kontekście prawidłowo 
zauważył Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały w sprawie III CZP 39/17, 
że „w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu sąd nie 
opiera się (…) tylko na twierdzeniach wnioskodawcy, że prawo do odbioru 
przysługuje wskazanemu wierzycielowi (uprawnionemu), ale jest obowiązany 
ustalić, kto jest tą osobą, a więc kto jest spadkobiercą”. Niczego w tym zakre-
sie nie zmienia to, że rozstrzygnięcie sądu odnośnie przejścia depozytu na 
rzecz Skarbu Państwa ma charakter jedynie deklaratoryjny, tak samo zresztą 
jak sądowe postanowienie wydane w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku 
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oraz sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia, a spad-
kobranie (dziedziczenie jako sukcesja uniwersalna) następuje z mocy samego 
prawa. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, rodzi jedynie - obalalne 
w postępowaniu o którym mowa w art. 679 k.p.c. domniemanie, że osoba w nim 
wskazana jest spadkobiercą. Nie jest to zatem pewny „dowód” następstwa mortis 
causa po zmarłym. Tak samo niczego w zakresie powyższej oceny prawnej nie 
zmienia to, że w praktyce sprawy o likwidację depozytów procedowane są na 
posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. W tym zakresie prawo materialne 
zawarte w przepisach księgi IV kodeksu cywilnego o dziedziczeniu, wyprzedza 
w sprawie o likwidację depozytu przepisy formalne zawarte w ustawie z dnia 
18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów. To bowiem prawo 
materialne wskazuje, kto jest z tytułu dziedziczenia uprawnionym do odbioru 
depozytu po zmarłym pierwotnie uprawnionym. 

W piśmiennictwie zwraca się uwagę na to, że we wniosku o stwierdzenie 
likwidacji niepodjętego depozytu należy wskazać podmiot, który był wymieniony 
we wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu 
jako podmiot uprawniony. W przypadku, gdy nastąpiły zmiany podmiotowe 
po stronie podmiotu uprawnionego do odbioru depozytu - przy czym zmiany 
te mogą być wynikiem śmierci uprawnionego - należy również przedstawić 
i wykazać te okoliczności, gdyż jak wskazuje się w literaturze, należy wskazać 
podmiot aktualnie uprawniony do odbioru depozytu22. Oznaczenie we wniosku 
o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu osoby uprawnionej do odbioru 
depozytu jest niezbędne, gdyż jest ona uczestnikiem postępowania o stwierdze-
nie likwidacji niepodjętego depozytu, oprócz wnioskodawcy23. W przypadku, gdy 
pierwotnie uprawniony zmarł, uczynienie zadość temu wymogowi formalnemu 
nastąpi przez wskazanie we wniosku spadkobiercy (spadkobierców) pierwot-
nego uprawnionego.  To, że dana osoba jest tym spadkobiercą winno wynikać 
z urzędowych „zaświadczeń” jakimi są: postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
spadku, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. 

Ratio przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących spraw 
o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, jak też przepisów ustawy 
o likwidacji niepodjętych depozytów nakazuje uznać, że w przypadku śmierci 
osoby wskazanej jako uprawniona do odebrania depozytu sądowego, uprawnie-
nie to przysługuje jej spadkobiercom, co prawidłowo potwierdził Sąd Najwyższy 

 22 Zob. K. Markiewicz, Postępowanie.., s. 274. 
 23 Zob. np. J. Gudowski (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. 
Postępowanie rozpoznawcze, pod  red. T. Erecińskiego, t. 3, Warszawa 2009, s. 443.  
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w uchwale z dnia 15 września 2017r., III CZP 39/17. Zatem także w przypadku 
śmierci pensjonariusza domu opieki społecznej, jedyną osobą (jedynymi oso-
bami) uprawnioną (uprawionymi) do odbioru depozytu jest jego spadkobierca 
(są jego spadkobiercy). Oni winni być wskazani we wniosku o stwierdzenie 
likwidacji niepodjętego depozytu. Podobnie w przypadku pozostałych podmio-
tów prawa cywilnego (osób prawnych, ułomnych osób prawnych), w przypadku 
ustania ich bytu prawnego, wskazać należy ich następcę prawnego, o ile oczywi-
ście taki jest.  To następstwo prawne winno być także wykazane, w przewidziany 
prawem sposób. 

Odrzucić należy stanowisko zgodnie z którym, brak jest w obowiązujących 
przepisach prawa wymagania wykazania, że zawiadomiony jest osobą upraw-
nioną od odbioru niepodjętego depozytu. Miało by tak być dlatego, że z woli 
ustawodawcy wymagane jest jedynie zabezpieczenie możliwości odbioru depo-
zytu, natomiast przepisy nie wymagają ustalenia, komu on się należy. Takie 
stanowisko kłóci się jednak m.in. z art. 693 19 § 2 k.p.c. oraz z art. 6 ust. 1 ustawy. 
Jak ujął to P. Pruś24, „kognicja sądu w sprawie o stwierdzenie likwidacji niepod-
jętego depozytu obejmuje badanie, czy ziściły się przesłanki likwidacji depozytu 
określone przez ustawę o likwidacji niepodjętych depozytów lub przepisy szcze-
gólne, a więc także badanie prawidłowości działań wnioskodawcy dotyczących 
ustalenia uprawnionego do odbioru lub jego miejsca zamieszkania (siedziby), 
dokonywane na podstawie dokumentów załączonych do wniosku. Ponadto 
sąd ma obowiązek sprawdzić upływ terminów warunkujących dopuszczalność 
likwidacji depozytów, a wynikających z art. 4 ust. 2 czy art. 6 ust. 4 ustawy”. 
Przepis art. 1027 k.c. stanowi, że względem osoby trzeciej, która nie rości sobie 
praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobierca może udowodnić swoje 
prawa wynikające z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo 
zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia. 

Do odmiennego wniosku nie prowadzi to, że legitymacyjno-dowodowy 
sens postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i zarejestrowanego aktu 
poświadczenia dziedziczenia dotyczy przypadku, gdy to spadkobiercy powołują 
się na swoje następstwo prawne względem osoby trzeciej, która nie rości sobie 
praw do spadku z tytułu dziedziczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 
czerwca 1975 r., III CRN 102/7525; podobnie w wyroku z dnia 18 maja 1954 r., 
I CR 492/5426). Jeżeli osoba trzecia nie kwestionuje następstwa prawnego danej 

 24 Zob. P. Pruś (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, 
pod red. M. Manowskiej, Warszawa 2015, Komentarz do art. 69319 k.p.c., pkt 4. 
 25 OSNCP 1976, nr 6, poz. 139. 
 26 Nowe Prawo 1955, nr 7–8, s. 189–191.  
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osoby po określonym spadkodawcy, wówczas art. 1027 k.c. nie ma zastosowa-
nia. W razie śmierci strony i zgłoszenia się do udziału w sprawie jej następców 
prawnych (art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.) powinni oni wylegitymować się stwierdze-
niem nabycia spadku tylko wtedy, gdy strona przeciwna podnosi zastrzeżenia 
przeciwko uznaniu ich za spadkobierców zmarłej strony (orzeczenie Sądu Naj-
wyższego z dnia 21 listopada 1950 r., C 353/5027). Są to bowiem stwierdzenia 
odnoszące się do kwestii prawnoprocesowych związanych ze skutkami śmierci 
strony w toku postępowania cywilnego. Inny, wszak zakotwiczony w prawie 
materialnym, charakter mają kwestie odnoszące się do uprawnienia do ode-
brania depozytu. 

Na przechowującym depozyt ciąży obowiązek powiadomienia osoby upraw-
nionej, w tym przypadku spadkobiercy pierwotnego uprawnionego, do odebrania 
depozytu. Osoba trzecia powołująca się na to, że jest spadkobiercą uprawnionego, 
winna to wykazać  przedstawieniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia 
spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli idzie 
o postępowanie o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu, to występuje tu 
przypadek „spadkobiercy powołującego się na swoje następstwo prawne wzglę-
dem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia”. 

Kończąc należy wskazać, że przepisy ustawy przewidują dość istotne gwa-
rancje ochrony praw właścicieli  przedmiotu depozytu (następców prawnych 
uprawnionego). 

Po pierwsze - w przypadku gdy uprawniony nie jest znany albo nie jest moż-
liwe ustalenie jego miejsca zamieszkania albo siedziby na podstawie ewidencji, 
rejestrów lub zbiorów danych, wezwanie do odbioru może nastąpić po upływie 3 
lat od dnia złożenia przedmiotu do depozytu (ust.4). Jest to zatem wystarczający 
czas na ustalenie np. przez sąd, poprzez złożenie do niego wniosku przez osobę 
mającą interes prawny, kręgu spadkobierców po zmarłym uprawnionym. Taki 
interes prawny ma także przechowawca depozytu (sądowego, pozasądowego). 

Po drugie – istnieje obowiązek przechowawcy depozytu, w przypadku braku 
możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia upraw-
nionego, dokonania wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyj-
nej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Ponadto jeżeli szacunkowa wartość 
depozytu przekracza kwotę 5.000 zł, przechowujący depozyt ma obowiązek 
zamieścić również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości 
lub w Biuletynie Informacji Publicznej (ust. 5).

 27 OSN 1951, nr 2, poz. 47.
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Po trzecie – fakt, iż w przypadku gdy nie jest znana osoba uprawniona do 
odbioru depozytu lub nie jest znane jej miejsce zamieszkania lub siedziba, 
wnioskodawca jest obowiązany przedstawić dowody potwierdzające dokonanie 
czynności mających na celu wyjaśnienie tych okoliczności (art. 683 19 § 2 k.p.c.).

Niespełnienie tych warunków, będzie oznaczać, iż nie zachodzą podstawy do 
wydania przez sąd deklaratoryjnego orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepod-
jętego depozytu.  Zatem sąd oddali wówczas taki wniosek. Od orzeczenia takiego 
wnioskodawcy przysługiwać będzie apelacja. Istotne jest to, żeby zagwarantować 
jego spadkobiercom możliwość uczestnictwa w tym postępowaniu i odebrania 
depozytu. W celu wywiązania się z tego obowiązku przechowawca depozytu 
władny będzie zainicjować postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po 
zmarłym uprawnionym do jego odebrania. 

Wreszcie nie należy zapominać i o tym, że uczestników, którzy nie są znani 
lub których miejsce zamieszkania lub siedziba nie jest znane, sąd wzywa do 
udziału w postępowaniu przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym 
(art. 69321 k.p.c.). 

Podsumowanie

Orzekanie w przedmiocie pozbawienia prawa własności (a takim jest proce-
dura likwidacji niepodjętego depozytu) jest niewątpliwie poważną ingerencją 
w konstytucyjnie chronione prawo własności. Nie sposób dlatego uznać, aby np. 
śmierć osoby przebywającej w domu pomocy społecznej, pozostawiającej majątek 
stanowiący spadek po niej, mogła skutkować brakiem jakichkolwiek działań ze 
strony państwa (którego przedstawicielem są też jednostki sektora finansów 
publicznych - a więc i powiat - art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych), celem prawidłowego zabezpieczenia środków wcho-
dzących do masy spadkowej i umożliwienia wydania ich osobom uprawnionym. 

W tym kontekście uprawnionym jest przyjęcie, że na przechowawcy ciąży 
obowiązek podjęcia czynności mających na celu ustalenie, kto jest uprawiony 
do odebrania depozytu po zmarłym uprawnionym, włącznie z zainicjowaniem 
postępowania o stwierdzenie nabycia spadku celem wyznaczenia w orzeczeniu 
sądowym kręgu spadkobierców po nim. Nie można też wykluczyć wystąpienia 
przez niego z wnioskiem o złożenie przedmiotu do depozytu sądowego. Skoro 
przechowawca jest obowiązany zwrócić przedmiot depozytu spadkobiercom 
zmarłego deponenta, a nie ma on wiedzy o ich osobach, to spełniona jest prze-
słanka zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego, o której mowa w art. 467 
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pkt 1 k.c. W ten sposób nie dochodzi do ingerencji w konstytucyjnie chronione 
prawo własności (art. 21 ust. 1 i 64 Konstytucji RP).
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Streszczenie
Orzekanie przez sąd w  przedmiocie pozbawienia prawa własności (a  temu celowi 
w gruncie rzeczy służy postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu) 
jest ingerencją w konstytucyjnie chronione prawo własności (art. 21 ust. 1 i 64 Konstytu-
cji RP). Zakres kognicji sądu w sprawie o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu 
wydaje się być wąski. Może to rodzić wątpliwości odnośnie do tego, czy w przypadku 
śmierci uprawnionego do odebrania przedmiotu depozytu, obowiązkiem przechowawcy 
jest podjęcie działań, np. w postaci zainicjowania postępowania o stwierdzenie nabycia 
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spadku po zmarłym uprawnionym celem wyznaczenia przez sąd kręgu spadkobierców 
po nim i wezwania ich następnie do odbioru depozytu. Ponadto niejednolicie postrze-
gane jest to, czy w  zakres kognicji sądu w  postępowaniu o  stwierdzenie likwidacji 
depozytu wchodzi badanie, czy osoba wskazana we wniosku jako uprawniona do 
odebrania depozytu, jest nią rzeczywiście. Kwestie te są przedmiotem niniejszego arty-
kułu. Bezpośrednim powodem jego napisania była uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
15 września 2017r., III CZP 39/17, w której uznano, że „Jeżeli osoba uprawniona do 
odbioru depozytu zmarła, jej spadkobierca jest uprawnionym w rozumieniu przepisów 
art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów”.

Słowa kluczowe: depozyt, uprawniony do odbioru depozytu, niepodjęcie depozytu, 
likwidacja niepodjętego depozytu, postępowanie o likwidację niepodjętego depozytu 

Summary
Courts’ decisions on the deprivation of the right to ownership (and this is the case 
with the proceedings on the liquidation of unclaimed deposits) means interfering with 
the constitutionally protected right to ownership (Article 21(1) and Article 64 of the 
Constitution of the Republic of Poland). Court’s jurisdiction in cases of liquidation of 
unclaimed deposits seems narrow. This may raise serious doubts: in the case of death 
of the party entitled to collect the deposit, is the depositary obliged to take action, 
such as to initiate the procedure of confirmation of acquisition of inheritance after 
the deceased in order for a  competent court to identify the heirs and request them 
to collect the deposit? Moreover, it remains unclear whether it is within the court’s 
remit to test if the person named in the application as the party entitled to collect the 
deposit is actually the right (authorised) one. This and similar questions are addressed 
in this article. The author was inspired by the Resolution of the Supreme Court of 15 
September 2017, III CZP 39/17, which reads, “If a person entitled to collect a deposit 
dies, his or her heir shall become the entitled party within the meaning of Article 6 of 
the Act of 18 October 2006 on Liquidation of Unclaimed Deposits.”

Key words: deposit, party entitled to collect deposit, failure to collect deposit, liqui-
dation of unclaimed deposit, procedure of liquidation of unclaimed deposit
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Anna Wolska-Bagińska

Ekonomiczno-prawne aspekty 
upadłości konsumenckiej
Economic and legal aspects of personal bankruptcy

Wprowadzenie

Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu ekonomiczno-prawnych aspek-
tów upadłości konsumenckiej. Celem jego napisania jest przede wszystkim 
przybliżenie instytucji upadłości konsumenckiej oraz przedstawienie jej modeli 
w poszczególnych krajach. Zasadniczy nurt rozważań obejmuje analizę przyczyn 
upadłości konsumenckiej w Polsce.

Pojęcie upadłości konsumenckiej 

Wprowadzenie do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe1 odręb-
nego postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej powszechnie uznawane jest, jako ukonstytuowanie w polskim 
systemie prawnym pojęcia upadłości konsumenckiej2. Pojęcie upadłości kon-
sumenckiej, choć odgrywa szczególną rolę w postępowaniu upadłościowym, 
nie zostało zdefiniowane w przedmiotowej ustawie, ani też w innych aktach 
normatywnych poświęconych tej problematyce. Brak normatywnego określe-
nia terminu upadłości konsumenckiej nie uchybia jednak poprawności jego 
używania zarówno w praktyce, jak i w teorii prawa, czy też na płaszczyźnie 

 1 Dz. U. z 2015 r., poz. 233, ze zm.
 2 J. Odorzyńska-Kondek, Upadłość konsumencka w świetle wybranych przepisów prawnych, 
„Handel Wewnętrzny” 2011, nr 1, s. 6.
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ekonomicznej3. Pomimo, że pojęcie upadłości konsumenckiej nie występuje 
w polskim języku prawnym, to jednak ma ono swoje znaczenie w języku 
prawniczo-ekonomicznym4.

Wskazuje się, że zwrot upadłość konsumencka powstał w wyniku tłumacze-
nia terminów „consumer bankruptcy”, czy też „Vebraucherkonkurs”5. W praktyce 
pojęcie upadłości konsumenckiej traktowane jest jako postępowanie dotyczące 
przepisów regulujących upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej6. Upadłość konsumencka, stanowiąca część Prawa upadłościo-
wego, odnosi się do obrotu pozagospodarczego, czyli upadłości niezwiązanej 
z prowadzeniem przez dłużnika działalności gospodarczej lub zawodowej7. 
Z reguły określa się nim osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, których 
zobowiązania nie pochodzą z jej prowadzenia8. 

Wydaje się, że sformułowanie osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej odnosi się do pojęcia konsumenta. Zwrot ten jednak nie jest okre-
śleniem ustawowym, odwołującym się do definicji legalnej konsumentów, gdyż 
w świetle przepisów Prawa upadłościowego osoby, które nie są konsumentami 
również posiadają zdolność upadłościową9. W tym kontekście pojęcie konsu-
menta nabiera odmiennego wymiaru, niż ten jaki został mu nadany w ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny10. Tym samym nie jest to osoba 
fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpo-
średnio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.). 

Pojęcie konsument ma również wiele definicji stworzonych na potrzeby teorii 
ekonomicznych. W tym ujęciu za konsumenta uznaje się podmiot nabywający 

 3 Pojęcie upadłości konsumenckiej wielokrotnie było przywoływane podczas prac legisla-
cyjnych w tytułach projektowanych aktów prawnych, w ich uzasadnieniach, czy też w literaturze 
przedmiotu. Zob. Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 16 lipca 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo 
upadłościowe i naprawcze oraz o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, druk sejmowy nr: 
831, s. 1, 3, 6, 8 i 9, http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/022/831.pdf, (dostęp:11 grudnia 2017r.); 
W. Głodowski, A. Hrycaj, Zakres podmiotowy i podstawy ogłoszenia „upadłości konsumenckiej”, 
„Państwo i Prawo” 2010, nr 2, s. 70; C. Zalewski, Nowelizacja prawa upadłościowego i naprawczego, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 5, s. 4-7.
 4 P. Tereszkiewicz, Upadłość konsumencka w wybranych systemach prawnych, Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009, s. 1. 
 5 Tamże.
 6 P. Zimmerman, Prawo upadłości konsumenckiej, (w:) Upadłość konsumencka- funkcjo-
nowanie w Polsce oraz rozwiązania prawne w wybranych krajach, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz 
i Dokumentacji, Warszawa 2012, s. 4.
 7 R. Adamus, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, pod. red. A. Witosz, A. J. Witosz, 
Warszawa 2012, s. 18 i 26.
 8 P. Tereszkiewicz, Upadłość.., s. 1.
 9 P. Zimmerman, Prawo…,s. 4.
 10 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380. 
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dane dobro, bądź usługę bez zamiaru skierowania go ponownie do obrotu11. Kon-
sument jest rozumiany jako ostatnie ogniwo łańcucha ekonomicznego. Również 
i w tym ujęciu zwrot osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
nie znajduje przełożenia na gruncie Prawa upadłościowego. Z tych przyczyn 
przymiotnik „konsumencka”, odniesiony do upadłości, uznawany jest za niepre-
cyzyjny12. W związku z czym zarzuca się w literaturze, że nie wiadomo z jakich 
powodów prawodawca nie posługuje się stricte terminem dotyczącym przepisów 
je określających, a jedynie a contrario wskazuje, kogo one dotyczą13.

 Przez konsumenta w rozumieniu prawa upadłościowego uznaje się nato-
miast osobę fizyczną, która w chwili ogłoszenia jej upadłości nie prowadziła 
działalności gospodarczej, ani zawodowej14. Należy jednak mieć na uwadze, że 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, w tym art. 4911 p.u., postę-
powanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej nie ma zastosowania do osób fizycznych, które prowadzą dzia-
łalności gospodarczej, a którym ustawodawca przyznał zdolność upadłościową 
w zakresie upadłości przedsiębiorców15. Odwołując się do poglądów wyrażonych 
w nauce prawa mianem upadłości konsumenckiej uznać należy postępowanie 
prowadzące do oddłużenia osoby fizycznej w sytuacji, gdy jej zobowiązania 
przekraczają jej możliwości finansowe16. Postępowanie to polega na zbiorczym 
dochodzeniu roszczeń wierzycieli i próbie zadośćuczynienia im w możliwie jak 
największym zakresie, co prowadzi jednocześnie do umorzenia części długu 
konsumenta. Upadłość konsumencka jest więc stanem prawnym, rodzącym 
określone skutki prawne, ogłaszanym przez sąd na wniosek dłużnika17. Ma ona 
na celu umorzenie zobowiązań jednostki, które powstały przed dniem ogłoszenia 

 11 Przyjmowane w ekonomii definicje konsumenta zostały omówione przez M. Samson, 
Rozwój idei ochrony konsumenta po 1962 r. Konsument w ujęciu prawnym i ekonomicznym, 
„Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 3 (63), s. 168-172. 
 12 P. Tereszkiewicz, Upadłość…, s. 2.
 13 J. Podczaszy, Quo vadis homo debitor- rozważania na temat prawnego uregulowania 
upadłości konsumenckiej, „Edukacja Prawnicza” 2014, nr 11, s. 22. 
 14 W. Głodowski, A. Hrycaj, Zakres…, s. 73; P. Wołowski, Upadłość konsumencka na podstawie 
nowelizacji ustawy prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r., „Transformacje 
Prawa Prywatnego” 2014, nr 4, s. 53. 
 15 Zob. R. Lewandowski, P. Wołowski, Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2011, s. 257.
 16 K. Skoczek, A. Tomaszewska, Upadłość konsumencka, „Infos” Biuro Analiz Sejmowych 
2008, nr 12(36), s. 1. 
 17 M. Szczepankiewicz, Nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej- konsekwencje dla 
sektora bankowego, Alterium Ośrodek Badań i Analiz Sytemu Finansowego 2015, s. 4, http://alte-
rum.pl/uploaded/Nowelizacja_ustawy_o_upadlosci_konsumenckiej_konsekwencje.pdf, (dostęp: 
11 grudnia 2017r.).
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upadłości i nie zostały zaspokojone18. Przy czym skala oddłużenia dłużnika zależy 
od jego sytuacji ekonomicznej19. 

Reasumując, przyjąć należy, że upadłość konsumencka jest odrębnym postę-
powaniem upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego w celu 
wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych osób fizycznych 
niebędących przedsiębiorcami lub innymi podmiotami wobec których może 
być prowadzone postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych20. Upadłość 
konsumencka stanowi ostateczny środek wobec poważnych problemów spo-
łeczno-ekonomicznych. Odbywa się ona praktycznie kosztem innych członków 
społeczeństwa, w szczególności wierzycieli, ale także tych, którzy prognozowali 
swoje wydatki i wywiązywali się ze zobowiązań, żyjąc często na znacznie niższej 
stopie życiowej, niż ludzie popadający w długi21. Upadłość konsumencka stanowi 
więc pewnego rodzaju skrót myślowy22 określający w sposób najbardziej właściwy 
istotę omawianego zjawiska23.

Modele upadłości konsumenckiej na świecie

Konstrukcja upadłości konsumenckiej występuje w ustawodawstwach wielu 
krajów. Uregulowania odnoszące się do upadłości konsumenckiej zmierzają 
przede wszystkim do spłaty zobowiązań dłużnika i odbudowania jego potencjału 
ekonomicznego. Regulacje w poszczególnych krajach różnią się jednak od siebie 
przyjętymi rozwiązaniami. Dotyka to przede wszystkim kwestii okresu rehabi-
litacji dłużnika, łatwości dostępu, skutków prawnych, czy koncepcji regulacji24. 
Z uwagi na to, że nie ma jednolitego modelu upadłości konsumenckiej można 
w ramach istniejących rozwiązań prawnych wyróżnić kilka jej modeli. Dlatego 
też, w dalszej części artykułu zaprezentowane zostaną zasadnicze modele upa-
dłości konsumenckiej występujące w poszczególnych państwach.

W systemach prawnych na poziomie ustawowym zasadniczo wyodrębnia 
się trzy modele upadłości konsumenckiej. Pierwszy model tzw. konserwatywny 

 18 Upadłość konsumencka. Poradnik, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2015, s. 3-4.
 19 K. Skoczek, A. Tomaszewska, Upadłość…, s. 2. 
 20 P. Horosz, Upadłość konsumencka w prawie polskim, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu” 2013, nr 15, s. 203.
 21 K. Skoczek, A. Tomaszewska, Upadłość…, s. 4. 
 22 W. Głodowski, A. Hrycaj, Zakres…, s. 70.
 23 J. Odorzyńska-Kondek, Upadłość…, s. 6.
 24 W. Szpringer, Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomen-
dacje dla Polski, Warszawa 2006, s. 22-23.
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zakłada całkowity brak możliwości oddłużenia upadłego i chroni wyłącznie 
interesy wierzycieli. Model ten został przyjęty w ustawodawstwie Czech, Chin 
i w Egipcie25. Z kolei drugi model tzw. umiarkowany opiera się na dość restryk-
cyjnych przesłankach upadłości, co skutkuje relatywnie niską liczbą wniosków 
o upadłość. Jest on jednak najczęściej praktykowanym modelem w ustawodaw-
stwach krajowych. Występuje on w takich krajach jak Dania, Francja, Niemcy, 
Hiszpania, Indie, czy Japonia26. Przyjęta w ustawodawstwie polskim konstrukcja 
prawna upadłości konsumenckiej wpisuje się, co do zasady, w powyższy model. 
Natomiast trzeci model tzw. liberalny cechuje się znaczną ochroną interesów 
dłużnika. Oddłużenie następuje w szerokim zakresie, często podejmowane jest ex 
officio27. Model ten z uwagi na zbyt liberalne podejście może wywoływać pokusę 
nadużyć. Preferowany jest on przede wszystkim w państwach anglojęzycznych 
(np. w USA, czy Wielkiej Brytanii). Występuje on jednak również w krajach 
europejskich, takich jak: Holandia, czy Rosja28. 

 W literaturze pojawia się także czteromodelowy podział systemów upadłości 
konsumenckiej. Wyróżnia się wówczas: model skandynawski oparty na reha-
bilitacji dłużnika; model kontynentalny, którego celem jest spłata wierzycieli; 
model francuski zakładający zapobieganie upadłości oraz model amerykański, 
którego założeniem jest przede wszystkim skuteczność upadłości29.

Prezentowane są również inne modele upadłości konsumenckiej. Wśród nich 
wymienić należy dychotomiczny podział upadłości konsumenckiej, na modele 
anglo-amerykański (fresh start)30 oraz kontynentalno-europejski (earned fresh 
start)31. Pierwszy z nich, uważany jest za najbardziej łagodny model, otacza-
jący opieką dłużnika, drugi zaś kładzie nacisk na jego edukację i rehabilitację. 
Model fresh start umożliwia upadłemu powrót do życia społecznego i odzyskanie 
możliwości sprawowania kontroli nad finansami jego gospodarstwa domowego 
poprzez uwolnienie go od części długów. Za to earned fresh start opiera się na 

 25 J. Podczaszy, Quo vadis…, s. 22. 
 26 J. Odorzyńska-Kondek, Upadłość…, s. 6.
 27 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość przedsiębiorstw państwowych, 
spółdzielni, zakładów ubezpieczeń i banków, Warszawa 2010, s. 15. 
 28 S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2013, s. 920. 
 29 T. Cukiernik, T. Teluk, Najlepsze praktyki upadłości konsumenckiej, Instytut Globalizacji, 
Gliwice 2007, s. 17. 
 30 Termin fresh start pochodzi z ustawodawstwa amerykańskiego i odnosi się do uwolnienia 
osoby od długu w jak najszybszym i najprostszym sposobem. Natomiast w europejskich systemach 
termin ten oznacza uwolnienie od długu, które powinno być częścią procedury upadłościowej 
i niekoniecznie powinno przebiegać w jak najłatwiejszy sposób. Zob. A. Szymańska, Upadłość 
konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 97. 
 31 J. Podczaszy, Quo vadis…,s. 22. 
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zwolnieniu z części zobowiązań dopiero po realizacji przez konsumenta planu 
spłaty. Model earned fresh start w zasadzie występuje we wszystkich krajach unij-
nych, w których funkcjonuje upadłość konsumencka. Plan spłaty, co do zasady, 
nie zaspakaja wszystkich roszczeń wierzycieli, stąd jego istnienie nie wynika 
z przesłanek ekonomicznych, lecz z europejskiego podejścia do moralności 
i symbolicznego spłacania swoich zobowiązań32. Choć modele te opierają się na 
odmiennych założeniach, to jednak ich wspólnym mianownikiem jest badanie 
moralności płatniczej i utrudnienie dostępu do upadłości konsumenckiej33.

Obok tych sposobów podejścia do upadłości konsumenckiej wyróżnia się model 
reedukacji, rehabilitacji i kary34. Reedukacja ma na celu wprowadzenie do postępo-
wania upadłościowego mechanizmów edukacyjnych, których celem jest uchronienie 
przed ponownym nadmiernym zadłużeniem konsumenta. Jej narzędziami są plan 
spłaty i poradnictwo odnoszące się do zarządzania budżetem domowym35. Tryb 
rehabilitacyjny dotyczy natomiast poprawy sytuacji finansowej dłużnika i odzyska-
nia przez niego nadzoru nad finansami. Jest to podejście przyświecające w gruncie 
rzeczy ustawodawstwu wszystkich krajów członkowskich UE, które realizowane 
jest za pomocą stosowania łącznie narzędzi w postaci: uwolnienia od części długu, 
częściowej spłaty, czy poradnictwa finansowego36. Z kolei podejście dotyczące kary 
nie ma na celu ukaranie dłużnika, ale zawarcie w regulacjach dotyczących upadłości 
elementów, które stanowią dla niego sankcję za nadmierne zadłużenie.

Formułuje się kolejno dwa systemy przeprowadzenia upadłości konsumenc-
kiej. Jest to system sądowy i pozasądowy. Droga pozasądowa charakteryzuje się 
większą elastycznością i możliwością dopasowania planu spłaty do indywidual-
nych potrzeb dłużnika. Jest to procedura znacznie tańsza, często bez rejestru osób 
upadłych. Niemniej z uwagi na przypadki wymagające zastosowania procedury 
sądowej większość europejskich systemów prawnych preferuje model mieszany 
obejmujący obie drogi postępowania. Tak też uważa W. Szpringer, który pro-
ponuje model dwuetapowy, w postaci próby sanacji i układu z wierzycielami, 
a następnie etapu sądowego37. Przykładowo w Luksemburgu i w Francji możliwe 

 32 A. Szymańska, Upadłość…, s. 98.
 33 W. Szpringer, Upadłość…, s. 22.
 34 A. Szymańska, Upadłość…, s. 97-98.
 35 W krajach takich jak Szwecja, Holandia, czy Niemcy istnieje bogata tradycja poradnictwa 
finansowego, sięgająca okresu przed wprowadzeniem upadłości konsumenckiej. 
 36 A. Szymańska, Upadłość…, s. 98.
 37 W. Szpringer, Upadłość konsumencka (inspiracje z rozwiązań światowych), CBEK, Wrocław 
2008, https://www.google.pl/search?q=W.+Szpringer%2C+Upad%C5%82o%C5%9B%C4%87 
+konsumencka+(inspiracje&oq=W.+Szpringer%2C+Upad%C5%82o%C5%9B%C4%87 
+konsumencka+ +(inspiracje&aqs=chrome..69i57.408j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8, 
(dostęp: 11 grudnia 2017r.).
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jest zastosowanie obu trybów38. Także system belgijski, oparty na mediacji prze-
widuje, jako pierwszy etap procedurę pozasądową polegającą na zwróceniu się do 
mediatora, zaś drugi etap sądowy traktuje, jako postępowanie, które ma miejsce 
tylko wówczas, gdy zawiedzie pierwsza faza39. Wskazuje się, że o ile procedury 
pozasądowe są zbliżone w swych rozwiązaniach we wszystkich krajach, o tyle 
postępowanie sądowe różni się od siebie znacznie, m.in. czasem trwania planu 
spłaty, zakresem warunków, które musi spełnić dłużnik, czy warunkami uwol-
nienia od zadłużenia40. 

Wyróżnia się ponadto trzy modele postępowania upadłościowego, tzw. model 
ugodowy, likwidacyjny i oddłużeniowy41. Pierwsza procedura ma na celu spłatę 
długów zgodnie z planem zaakceptowanym przez wierzycieli i dłużnika. Może 
być ona prowadzona bądź to przed sądem, bądź prywatnie pomiędzy stronami. 
Druga następuje kiedy spłata długu jest rezultatem likwidacji majątku dłużnika. 
Trzecia natomiast jest związana z restrukturyzacją zobowiązań i spłatą wie-
rzytelności. Niektóre procedury w ramach danych ustawodawstw przewidują 
postępowania zmierzające tylko do zawarcia układu z wierzycielem lub likwidacji 
majątku dłużnika, a niektóre obejmują obie formy. 

Przedstawione powyżej modele stanowią jedynie przykładowe procedury 
przyjmowane w poszczególnych krajach. Często niektóre modele są tożsame 
z innymi, mimo innego ich nazewnictwa w literaturze. Jednakże trudno jest 
ustalić, czy jeden model postępowania upadłościowego stanowi wzór do naśla-
dowania dla innych krajów. Podstawowa trudność polega na tym, że sukces 
danego modelu zależy nie tylko od procedur przyjętych w przepisach prawa 
upadłościowego, ale i także warunkowany jest innymi czynnikami, takimi jak 
choćby czynniki społeczno-ekonomiczne danego kraju42. Dlatego też dopiero 
kompleksowa analiza sytuacji ekonomiczno-prawnej danego kraju może umoż-
liwić dopasowanie odpowiedniego modelu do danego państwa.

 38 P. Horosz, Upadłość…, s. 197; R. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upadłość konsumencka. 
Komentarz praktyczny, Warszawa 2009, s. 9. 
 39 J. Kilborn, Continuity, change and innovation in emerging consumer bankruptcy systems: 
Belgium and Luxembourg, ABI Law Review, Spring 2006, s. 80-83. 
 40 A. Szymańska, Upadłość…, s. 98.
 41 K. Skoczek, A. Tomaszewska, Upadłość…, s. 2.
 42 Wśród tych czynników wskazuje się m.in. istnienie efektywnego systemu pomocy 
i doradztwa dłużnikom, społecznej akceptacji procedury oddłużeniowej, wysokość nakładów 
finansowych udostępnianych przez państwo w celu eliminacji zjawiska zadłużenia. Zob. P. Teresz-
kiewicz, Prawo upadłościowe i jego funkcjonowanie w Austrii, Francji, Niemczech i Anglii (w:) 
Upadłość konsumencka- funkcjonowanie w Polsce oraz rozwiązania prawne w wybranych krajach, 
Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2012, s. 33.
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Przyczyny upadłości konsumenckiej w Polsce 

Upadłość konsumencka niewątpliwie jest reakcją na zjawisko permanentnego 
wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych. Zbytnie zadłużenie konsumenta 
jest pierwszym etapem do jego niewypłacalności, a następnie do ogłoszenia 
upadłości konsumenckiej43. W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery fazy 
prowadzące do zadłużenia gospodarstwa domowego44. Do pierwszej należy 
utrwalenie się niedomagań w sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 
które w zasadzie nie wywołuje jeszcze znaczących zmian. Druga faza polega 
na pogłębieniu nieprawidłowości wywołanym brakiem reakcji na złą sytuację 
finansową w pierwszej fazie, na próbie pozyskania zewnętrznych źródeł finan-
sowania. Z kolei do trzeciej fazy należą znaczące zakłócenia odnoszące się do 
niewypłacalności, zaś do czwartej bankructwo gospodarstw domowych. Zja-
wisko nadmiernego zadłużenia traktowane jest w piśmiennictwie, jako cecha 
rynku kredytowo-pożyczkowego oraz, jako jeden z wielu wymiarów ryzyka 
kredytowego, doświadczanego przez wszystkie strony transakcji kredytowo-
-pożyczkowej, tj. kredytodawcę, kredytobiorcę i ich otoczenie45.

Z ekonomicznego punktu widzenia skutkiem narastającego zadłużenia jest 
trwała utrata efektywności realizacji zobowiązań przez dłużnika, która jest naj-
częściej procesem powolnym prowadzącym do deformacji finansów46. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że w Polsce średnia wartość zadłużenia gospodarstw 
domowych w relacji do rozporządzalnego dochodu (w %) wynosiła : w 1995 r. 
- 4,1 %; w 2000 r. - 13,1 %; w 2005 r. - 20,5 %, a w 2009 r. - 48%47.

Z kolei inne badania ukazują, że w lutym 2013 r. w Polsce średnie zaległe 
zadłużenie wynosiło 17.100 zł, co stanowiło trzykrotny wzrost w stosunku do 
maja 2008 r.48. Największe zaś zadłużenie i najwięcej osób zalegających ze spłatą 
długów miało miejsce w województwie zachodnio pomorskim, a najmniejsze 
w województwie podkarpackim49. Z kolei wysokość zaległego zadłużenia wahała 
się od 2001 r. do 5000 zł (24, 95 % osób) lub wynosiła powyżej 10 000 zł (22,43 

 43 A. Szymańska, Upadłość…, s. 107. 
 44 B. Świecka, Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, 
Warszawa 2008, s. 192. 
 45 J. Adamek, Determinanty nadmiernego zadłużenia- perspektywa pośrednika mikrofinan-
sowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 198, s. 174.
 46 T. Zalega, Upadłość konsumencka a zadłużanie się miejskich gospodarstw domowych 
w Polsce w okresie kryzysu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 38, s. 157. 
 47 Ł. Gębski, Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych- problem finansowo-prawny 
czy społeczny?, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 4, s. 99.
 48 A. Szymańska, Upadłość…, s. 110.
 49 Tamże.
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% osób), podczas gdy najmniej osób zalegało ze spłatą kwoty mniejszej niż 500 
zł (7,30%)50.

Z badań wynika, że problemy ze spłatą długów ma kilka procent polskich kon-
sumentów. Niemniej na przestrzeni lat 1995-2009 w Polsce zmienił się w sposób 
znaczący ogólny poziom zadłużenia gospodarstw domowych. Z badań przeprowa-
dzonych w 2014 r. wynika, że w Polsce zadłużonych jest około 37 % gospodarstw 
domowych, z czego 12,1% konsumentów posiada kredyty mieszkaniowe, a 29,4% 
kredyty inne niż mieszkaniowe oraz pożyczki51. Dominującą przyczyną zadłużenia 
gospodarstw domowych są zaległości w spłacie kredytów, które stanowią jedno 
z głównych źródeł finansowania potrzeb gospodarstw domowych52. Należność 
z tytułu tych rodzajów zobowiązań stanowi odpowiednio 81,5% i 18,5% całkowi-
tego zadłużenia gospodarstw domowych. Supremacja kredytu mieszkaniowego 
w całkowitym zadłużeniu gospodarstw jest rezultatem wyraźnie wyższej wartości 
kredytów zaciąganych na cele mieszkaniowe. Przeciętny, liczony medianą, poziom 
zadłużenia kredytem mieszkaniowym, według powyższych badań, wynosi 104.000 
zł, w sytuacji gdy przeciętny poziom zadłużenia innym rodzajem kredytu to 5.000 
zł. Natomiast dla ok. 5,5% gospodarstw z kredytem mieszkaniowym aktualne 
zadłużenie jest jednak relatywnie niskie i nie przekracza 10.000 zł. Za to wśród 
ok. 4% gospodarstw domowych z kredytem innym niż mieszkaniowy zadłuże-
nie jest relatywnie wysokie i przekracza 50.000 zł53. Powyższe badania znajdują 
potwierdzenie w analizie przeprowadzonej przez A. Szymańską. W celu prezentacji 

 50 Tamże.
 51 Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego w 2014 r., 
s. 42, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/Raport_BZGD_2014.pdf, (dostęp: 11 
grudnia 2017r.).
 52 Wedle W. Szpringera przyczyny zadłużenia gospodarstw wynikają z różnych czynników do 
najistotniejszych z nich należą: uwarunkowania strukturalne i mikoroekonomiczne, takie jak np.: 
niekorzystne zmiany w systemie podatkowym, wzrastająca inflacja, pogorszenie sytuacji na rynku 
pracy, nagłe załamanie koniunktury na rynku nieruchomości, czy rynkach finansowych; niekorzystne 
zdarzenia i sytuacje losowe, takie jak: śmierć członka gospodarstwa domowego, choroby, wypadki 
oraz utrata ważnych składników majątku; niski poziom świadomości ekonomicznej konsumenta 
i członków jego gospodarstwa domowego oraz wynikająca z tego niedostateczna znajomość prawa 
rynku finansowego i nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji na nim; determinanty 
kulturowe, w tym system wartości i indywidualna skłonność do konsumpcji i oszczędzania; czyn-
niki etyczne i styl życia konsumenta, skłonność do życia ponad stan lekkomyślność, a także chęć 
do utrzymania lub podwyższenia statusu społecznego nieadekwatnego do sytuacji gospodarstwa 
domowego poziomu konsumpcji; zjawiska patologiczne w postaci alkoholizmu, narkomanii, kon-
fliktu w gospodarstwie domowym skutkującym jego rozpadem, świadome przestępcze działania 
niektórych jego członków (zob. W. Szpringer, Upadłość konsumencka, Warszawa 2006, s. 19-26).
 53 Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego w 2014 r., 
s. 42, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2015/Raport_BZGD_2014.pdf, (dostęp: 11 
grudnia 2017r.).
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powyższych wyników, w pracy posłużono się graficzną formą badań ankietowych 
dotyczącą problemów ze spłatą zobowiązań ze względu na rodzaj zaciągniętego 
zobowiązania w dwóch województwach sporządzoną przez A. Szymańską54.

Tabela 1.1. Problemy ze spłatą zobowiązań konsumentów ze względu na rodzaj zaciągnię-
tego zobowiązania w wybranych województwach

Województwo

Rodzaj zaciągniętego zobowiązania (w%)

Stałe 
opłaty 

np. 
czynsz, 

Rata kredytu 
konsumpcyjnego

Rata 
pożyczki 
od osoby 
fizycznej

Spłata 
karty 

kredytowej 

Rata pożyczki 
w instytucji 

parabankowej

Mazowieckie 17 12 6 12 2
Śląskie 23 13 15 5 12

Źródło: A. Szymańska, Upadłość…, s. 133.

 Wśród czynników sprzyjających wzrostowi zadłużenia wskazuje się także 
upowszechnienie się kart kredytowych oraz rozwój nowych technologii55. Kla-
syfikacja przyczyn problemów z terminową spłatą zobowiązań prezentowana 
jest natomiast w następujący sposób56:

Tabela 1.2. Klasyfikacja przyczyn problemów konsumentów z terminową spłatą zobowią-
zań (w%)

Przyczyny problemów terminowej spłaty  Liczba konsumentów
 (w%)

Zbyt małe dochody 47

Utrata lub zmniejszenie dochodu 47

Nieprzewidziane wydatki 39

Złe planowanie wydatków 18

Zgubienie rachunku/dokumentu wpłaty 9

Choroba pobyt w szpitalu 8

Inne przyczyny 3

Wyjazd 2

Źródło: Raport zadłużenia Polaków opracowany przez NBP, http://www.nbp.pl/edukacja/
dodatki_edukacyjne/dziennik_gazeta_prawna_mpbd/nbp_20.pdf, (dostęp:11 grudnia 2017r.). 

 54 A. Szymańska, Upadłość…, s. 134.
 55 T. Zalega, Upadłość…., s. 160.
 56 Zob. http://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/dziennik_gazeta_prawna_mpbd/
nbp_20.pdf, (dostęp: 11 grudnia 2017r.).
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Powyższe ukazuje, że przyczyny zadłużenia polskich gospodarstw domowych 
można upatrywać w uwarunkowaniach o charakterze społecznym, polityczno-
-gospodarczym, strukturalnym i technologicznym. Ponadto wśród zasadniczych 
przyczyn zadłużenia należą uboczne determinanty takie jak nadmierna koncen-
tracja w kreowaniu potrzeb, mająca jedynie pozorne znaczenie dla konsumenta, 
co pobudza konsumenta do nadmiernego zadłużania się w instytucjach banko-
wych i pozabankowych, czy nieracjonalnego korzystania z kart kredytowych. 
Zgodzić należy się z T. Zalegą, że przyczyny niewypłacalności konsumentów 
i w efekcie ich upadłość należy upatrywać także w błędach i ignorancji samych 
konsumentów w sferze zarządzania gospodarstwem domowym i jego zaso-
bami finansowymi57. W wielu bowiem badaniach stwierdzono, że znaczna część 
gospodarstw domowych nie była w stanie podejmować prawidłowych decyzji 
finansowych, nawet gdy posiadała pełen dostęp do informacji58. Przyczyny pro-
wadzące do zjawiska nadmiernego zadłużenia mogą się wzajemnie uzupełniać 
i przenikać. Analiza przyczyn zadłużenia gospodarstw domowych, składnia do 
sformułowania tezy, że nadmierne zadłużenie konsumentów może być następ-
stwem szeregu zdarzeń, które w większości przypadków są efektem błędnych 
decyzji podjętych przez konsumenta.

Wnioski

Analiza badań statystycznych wskazuje, że zadłużenie konsumentów uzależnione 
jest w głównej mierze od czynników wewnętrznych. To jednostki decydują o sta-
nie swojego gospodarstwa domowego, a ich błędy lub zaniedbania są niejedno-
krotnie przyczyną nadmiernego zadłużenia. Wzrastające zadłużenie jednostki 
w połączeniu z nieodpowiedzialnym kredytowaniem oraz niskim poziomem 
wiedzy finansowej konsumenta może prowadzić do znacznego zadłużenia osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dlatego też konieczne jest 
dokonanie zmian nie tylko na płaszczyźnie prawnej, ale i również społecznej. 
Niezbędna jest edukacja finansowa konsumentów, która obecnie prezentuje niski 
poziom wiedzy odnośnie do wielu instytucji finansowych, jak i prawidłowego 
funkcjonowania na rynku gospodarstwa domowego. 

Z tych względów postulować należy rozszerzanie edukacji poprzez wprowa-
dzanie programów edukacyjnych kierowanych do konsumentów obejmujących 

 57 T. Zalega, Upadłość…, s. 153. 
 58 Ł. Gębski, Nadmierne…, s. 87.
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poznawanie pojęć i kategorii ekonomicznych. Otwartość rynków finansowych 
wymaga także likwidacji niekorzystnych dla konsumenta asymetrii rynkowych 
względem silniejszych podmiotów gospodarczych. Poszukując możliwości prze-
ciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia pamiętać należy o tym, że zbytnia 
ochrona konsumenta może nieść za sobą ryzyko powstania stanu demoralizu-
jącego konsumentów. Stąd też przy rozwiązywaniu problematyki nadmiernego 
zadłużenia konsumentów większy nacisk należałoby położyć na podnoszenie 
świadomości konsumentów w zakresie głębszej refleksji odnośnie swoich potrzeb 
i potrzeby dogłębnego analizowania zasadności, celowości i trafności podejmo-
wanych decyzji finansowych oraz ich konsekwencji.
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Streszczenie
Artykuł ma na celu przybliżenie ekonomiczno-prawnych aspektów upadłości kon-
sumenckiej. W  pracy zaprezentowano rozumienie pojęcia upadłości konsumenckie 
z perspektywy ekonomicznoprawnej oraz omówiono modele upadłości konsumenckiej 
występujące w poszczególnych krajach. Rozważania objęły także analizę przyczyn upa-
dłości konsumenckiej w Polsce. Przedstawiona analiza wykazała, że zadłużenie konsu-
mentów uzależnione jest w głównej mierze od czynników wewnętrznych. Wzrastające 
zadłużenie jednostki w połączeniu z nieodpowiedzialnym kredytowaniem oraz niskim 
poziomem wiedzy finansowej konsumenta może prowadzić do znacznego zadłużenia 
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Słowa kluczowe: upadłość konsumencka, konsument, niewypłacalność, dług

Summary
The article aims at describing the economic and legal aspects of personal bankruptcy. 
It explains the meaning of the term personal bankruptcy from economical and legal 
perspective and describes personal bankruptcy models existing in selected countries. 
What is more, the article analyses the reasons for filing for personal bankruptcy in 
Poland. The analysis proved that consumer debt depends mainly on internal factors. 
Rising liabilities together with irresponsible crediting and lack of financial expertise 
may lead to significant debt among individuals not conducting business activity.

Key words: personal bankruptcy, consumer, bankruptcy, debt
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Instrument wielostronny MLI – nowa 
era w międzynarodowym prawie 
podatkowym
MLI: the new era in international tax law

Wprowadzenie

Problem tzw. erozji podstawy opodatkowania i transferu zysków, choć różnie 
nazywany przez ekspertów, urzędników i przedstawicieli świata akademickiego 
w ostatnich latach, dotykał już państwa co najmniej od początku ubiegłego 
stulecia. Jednak dopiero kryzys gospodarczy i finansowy przyspieszył proces 
tworzenia ponadnarodowych mechanizmów walki z unikaniem opodatkowania, 
a OECD (wraz z G20) stała się istotnym ośrodkiem tworzenia ram współpracy 
w tym zakresie. Zaproponowany przez Organizację instrument wielostronny 
(MLI) będący rodzajem traktatu w rozumieniu prawa międzynarodowego ma 
potencjał zmienić model funkcjonowania umów o unikaniu podwójnego opodat-
kowania i tym samym rozwiązać problemy państw najbardziej poszkodowanych 
unikaniem opodatkowania. Będzie on ujednolicać uregulowania niektórych jego 
aspektów pomiędzy stronami podpisującymi tę konwencję. 

Od czasu utworzenia modelowych traktatów dotyczących podatków przez 
Ligę Narodów1 nie było tak przełomowego dokumentu, choćby poprzez to, że 
traktat ten wprowadza unifikację wymogów ujawniania informacji, czy też syste-
mowe i transgraniczne podejście do korporacji transnarodowych. Rewolucyjna 

 1 Liga Narodów ( 1935), Double Taxation and Tax Evasion Convention for the Allocation 
of Business Income between States for the Purposes of Taxation (opublikowana w 1935 r.); A. 
Christians, BEPS and the New International Tax Order, “Brigham Young University Law Review” 
2016; nr 6; L.Friedlander, S. Wilkie, Policy Forum: The History of Tax Treaty Provisions-And Why 
It Is lmportant To Know About It, Canadian Tax Journal, 2006, Vol. 54, Nr 4, s. 911-927.
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w MLI jest nie tylko treść, ale również fakt, że instrument nie jest zbiorem 
rekomendacji i standardów możliwych do wdrożenia przez państwa, ale wiążącą 
wielostronną2 umową międzynarodową, zastępującą porozumienia dwustronne.

Chcąc zrozumieć, jak działa międzynarodowe prawo podatkowe i dlaczego 
MLI otwiera w nim nowy rozdział należy uświadomić sobie, że efektywność 
fiskalna działalności gospodarczej prowadzonej przez międzynarodowe kor-
poracje w dużej mierze uzależniona jest od sieci ponad trzech tysięcy umów 
dwustronnych o unikaniu podwójnego opodatkowania, które określają zasady 
opodatkowania transgranicznych dochodów3. 

Przyjmuje się, że ok. 75% z nich bazuje na Konwencji Modelowej OECD 
w Sprawie Opodatkowania Dochodu i Kapitału4. Umowy te skonstruowane 
są w sposób modalny, zważywszy, że sama Konwencja Modelowa dopuszcza 
alternatywną konstrukcję wielu klauzul. Dlatego też co do zasady brak jest 
konwergencji między poszczególnymi jursydykcjami w stosowaniu m.in. metod 
unikania podwójnego opodatkowania dochodów kapitałowych. Często kon-
kurencja między jursydykcjami, z których każda stara się przyciągnąć jaka 
największa grupę inwestorów, przenosi się na postanowienia umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. Międzynarodowe prawo podatkowe w tradycyjnym 
rozumieniu nie jest bowiem oparte na idei współpracy, a na idei konkurencyj-
ności reżimów podatkowych. 

Obecnie brak jest uznawanego przez społeczność międzynarodową mechani-
zmu rozwiązywania sporów podatkowych o charakterze międzyjurysdykcyjnym. 
Konkurencja podatkowa między państwami z czasem stała się coraz bardziej 
agresywna, a podstawowe strategie planowania podatkowego międzynarodo-
wych grup kapitałowych obejmowały obowiązkowo ustanowienie wehikułu 
inwestycyjnego specjalnego przeznaczenia (special purpose vehicle,”SPV”) ulo-
kowanego w jursydykcji stosującej szkodliwą konkurencję podatkową, zwaną 
potocznie rajem podatkowym (tax haven). Skutki fiskalne takiego stanu rzeczy 
dla budżetów państw wysoko rozwiniętych były znaczące, a raje podatkowe 
uznano za jurysdykcje, których rdzeń gospodarki polega na czerpaniu korzyści 
z procederu unikania opodatkowania przez spółki pochodzące głównie z Europy 
i Stanów Zjednoczonych5.

 2 Aktualnie podpisali ją przedstawiciele 71 jurysdykcji. 
 3 R.Avi-Yonah, The Structure of International Taxation: A Proposal for Simplification, “Texas 
Law Review” 1996, Vo. 74, s. 1301-1349.
 4 M.Lang, The Impact of the OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties, 
Cambridge 2012. 
 5 R.Avi-Yonah, Globalization Tax Competition, and Fiscal Crisis of the Welfare State, “Harvard 
Law Review”, 2000, Vol. 113, nr 7, s. 1573- 1676.
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Ujednolicenie wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
w taki sposób, by zabieg ten eliminował niedostatki takie jak ryzyko podwój-
nego nieopodatkowania dochodu, nadużywanie postanowień umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, tworenie wielopiętrowych struktur korporacyjnych, 
których jedynym celem biznesowym jest uniknięcie opodatkowania, byłoby 
w praktyce nie do osiągnięcia w skali globalnej. Dlatego koncepcja MLI jako 
umowy międzynarodowej o charakterze parasolowym (umbrella agreement), 
która z mocy prawa modyfikuje odpowiednie postanowienia umów bilateralnych 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest w warstwie konstrukcji prawnej na 
gruncie międzynarodowego prawa podatkowego przełomowa.

MLI jako twarde jądro projektu BEPS –systemowa 
odpowiedź OECD na luki w międzynarodowym 
prawie podatkowym

Jak dotąd istniejące miękkie instrumenty prawne proponowane przez OECD 
takie jak wytyczne czy rekomendacje, a nawet modelowe przepisy prawne 
przyjmowane w celu promocji określonych rozwiązań prawnych nie zawsze 
są środkami o wystarczającym stopniu skuteczności, jeśli idzie o wpływ na 
ramy regulacyjne (w tym przepisy podatkowe) w państwach członkowskich. Ich 
efektywność w dużej mierze zależy od państw, które poprzez peer review i peer 
pressure mogą mobilizować pozostałe państwa do lepszego ich przestrzegania. 
W obszarze międzynarodowego prawa podatkowego od lat problemem jest 
unikanie opodatkowania przez korporacje transnarodowe polegające na wyko-
rzystywaniu m.in. zróżnicowania prawa podatkowego pomiędzy państwami. 
Jest to dobrą przesłanką dla OECD i państw najbardziej tracących na unikaniu 
opodatkowania do utworzenia wielostronnego mechanizmu, który w sposób 
jednorodny regulowałby międzynarodowy system podatkowy.

Choć OECD już od 1998 r. przestrzegała przed nadmiernym unikaniem 
opodatkowania wynikającym m.in. z dziurawego międzynarodowego prawa 
podatkowego, dopiero kryzys gospodarczy i finansowy stał się akceleratorem 
zmian w tej dziedzinie. Od września 2013 r., liderzy G20 przyjęli tzw. Plan 
Działań BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting). Opracowany został wraz 
z OECD. Plan miał być całościowym, systemowym rozwiązaniem problemu 
powiększającej się skali unikania opodatkowania i ostatecznie został oparty 
o trzy filary: wzmocnienie spójności reguł CIT na poziomie międzynarodowym, 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 162

przypisanie opodatkowania faktycznej działalności gospodarczej i zwiększenie 
przejrzystości podatkowej.

Jako narzędzie poszukiwania systemowych rozwiązań dla problemów fiskal-
nych BEPS stawia sobie dwa podstawowe cele:

•	 opodatkowanie faktycznej działalności gospodarczej w jurysdykcji, w któ-
rej ta działalność ma miejsce,

•	 eliminację „podwójnego nieopodatkowania”, przy jednoczesnym 
powstrzymywaniu się od podwójnego opodatkowania.

Działania BEPS mają realizować państwa OECD oraz G20. Jednak, by popra-
wić skuteczność całego projektu politycznego (tj. by wypracowane standardy były 
globalnie respektowane), do współpracy były zaproszone wszystkie jurysdykcje 
na świecie. W konsekwencji tej zamierzonej inkluzywności projektu, wkład do 
projektu poza państwami OECD i G20 wniosło około 40 państw rozwijających się, 
a także organizacje międzynarodowe: ONZ, MFW i Grupa Banku Światowego6. 
Tak szerokie zaangażowanie w projekt BEPS może być prognostykiem trwałych 
nieuniknionych zmian w światowym prawnym porządku podatkowym.

Plan zawierał 15 działań do zakończenia przez OECD/G20 we współpracy 
z innymi podmiotami w ciągu dwóch lat. Są nimi kolejno:
1. Wyzwania podatkowe gospodarki cyfrowej,
2. Neutralizacja efektów tzw. instrumentów lub struktur hybrydowych,
3. Wzmocnienie reguł dot. zagranicznych spółek kontrolowanych,
4. Ograniczenie erozji podstawy opodatkowania w obrębie dochodu z odsetek 

oraz innych form dochodu kapitałowego,
5. Zapobieganie szkodliwym krajowym praktykom podatkowym, zwłaszcza 

w zakresie przejrzystości i treści,
6. Zapobieganie nadużyciom traktatów w zakresie podatków,
7. Zapobieganie sztucznemu unikaniu statusu zakładu (ang. permanent 

establishment),
8. Zapewnienie, by ceny transferowe odpowiadały wartości dodanej w zakresie 

wartości niematerialnych,
9. Zapewnienie, by ceny transferowe odpowiadały wartości dodanej w zakresie 

ryzyka i kapitału,
10. Zapewnienie, by ceny transferowe odpowiadały wartości dodanej w zakresie 

transakcji o wysokim poziomie ryzyka,
11. Ustanowienie metodyki gromadzenia i analizy danych związanych z BEPS,

 6 https://www.dlapiper.com/~/media/Files/Insights/Publications/2016/10/Interna-
tional%20Tax%20Reform%20and%20Brexit.pdf
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12. Wymóg ujawniania przez podatników strategii agresywnego planowania 
podatkowego,

13. Rewizja zasad dokumentacji cen transferowych (w tym raportowanie całych 
grup kapitałowych we wszystkich jurysdykcjach (ang. country-by-country 
reporting)),

14. Usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów,
15. Stworzenie instrumentu wielostronnego.

W planie przewidziano m.in. wprowadzanie czterech minimalnych stan-
dardów (działania 5, 6, 13 i 14, w tym standaryzacja informacji o spółce dla 
służb podatkowych w poszczególnych państwach). Celem miało być zwiększenie 
przejrzystości transgranicznych transferów zysków (głównie kapitałowych – 
dywidend i odsetek) oraz konwergencja krajowych systemów podatkowych. 
W konsekwencji miało to ograniczyć możliwość eksploatacji przez korporacje 
transnarodowe różnic pomiędzy systemami podatkowymi, a jednocześnie nie 
dopuścić do faworyzacji jednych państw kosztem innych (ang. level playing 
field) 7.

Agenda pakietu BEPS jest międzynarodowym prawem miękkim, czyli nie 
ma charakteru wiążącego lub brakuje w nim elementów charakterystycznych 
dla prawa międzynarodowego w ścisłym rozumieniu. To oznacza, że wprowa-
dzenie i respektowanie rozwiązań BEPS w skali światowej zależy wyłącznie od 
woli politycznej oraz od współpracy państw. Na jego korzyść przemawia jednak 
to, że paradoksalnie, miękkie prawo choć nie jest uzbrojone w sankcje prawne, 
staje się coraz popularniejszym narzędziem wśród organizacji międzynarodo-
wych8. Dzieje się tak dlatego, że to same państwa współdecydują o ostatecznym 
kształcie porozumień (a więc uznają, że wypracowane rozwiązania są dla nich 
satysfakcjonujące), a nie przyjmują jedynie narzucone z góry reguły. Także, inne 
podmioty je podpisujące mogą motywować do jego przestrzegania. Tak też jest 
w przypadku reguł związanych z BEPS – z jednej strony OECD ma ograniczone 
środki nacisku. Jednak z drugiej strony dzięki mechanizmowi dokonywania 
oceny przez innych członków porozumień w tej sprawie (ang. Peer-review)9 

 7 http://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-inclusive-framework-for-beps-imple-
mentation.pdf.
 8 http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/127722957/1_ba%C5%84czyk.
 9 OECD określa mianem peer review systematyczną oceną działania jednego państwa 
przez inne państwo i uznaje ją za efektywne narzędzie do dyscyplinowania państw członkow-
skich. Praktyka oceny jednych państw przez drugie może je zachęcać do większych wysiłków, 
by poprawić stopień implementacji standardów OECD w danym obszarze (ang. peer-pressure, 
zob. https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/1955285.pdf). Państwa wcześniej uzgadniają, jakie 
kryteria będą brane pod uwagę w procesie oceniania.
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w ramach wyspecjalizowanych ciał (np. Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information for Tax Purposes), organizacja może zachęcać państwa 
najsłabiej wdrażających te reguły do większych wysiłków10. W przypadku agendy 
BEPS prawo miękkie pomyślane jest jako etap przejściowy projektu, którego 
efektem końcowym ma być umowa międzynarodowa.

Z uwagi na fakt, iż optymalizację podatkową da się ograniczyć jedynie 
w przypadku rozwiązań globalnych, kluczem do sukcesu całej inicjatywy było 
zachęcenie państwa spoza OECD/G20 do współpracy w ramach projektu BEPS. 
Dlatego, jednym z postanowień szczytu G20 z listopada 2015 r. w Antalii było 
ustanowienie ram, które umożliwiłyby taką kooperację, choć do współpracy 
były zachęcane państwa rozwijające się także we wcześniejszych fazach projektu 
poprzez ich zaproszenie do udziału w spotkaniach roboczych, współorganizo-
wanych przez regionalne lub krajowe organizacje podatkowe wraz z OECD. 
Współpraca z nimi wydaje się szczególnie istotna, gdyż takie państwa mają mniej 
rygorystyczne fiskalnie przepisy prawa podatkowego w zakresie odpodakowania 
dochodu przedsiębiorstw niż państwa OECD i mogą być wykorzystywane przez 
korporacje transnarodowe do transferu zysków przed ich opodatkowaniem 
w państwie rezydencji przedsiębiorcy (czyli wykorzystywania przez podmioty 
luk lub braku spójności w prawie podatkowym różnych państw w celu uniknięcie 
części lub całości opodatkowania).

W całym procesie tworzenia pakietu BEPS, widoczne jest nastawienie organi-
zacji na to, by wypracowane rozwiązania stały się globalnym standardem. Jednak 
nawet najlepszy standard może umrzeć na poziomie implementacji w prawie 
krajowym. Dlatego OECD zdecydowało, iż pokłosiem ostatniego, piętnastego 
Działania BEPS, będzie wypracowanie wielostronnej konwencji podatkowej pro-
jektowanej jako rzeczywistej umowy międzynarodowej, a nie jedynie standardu 
do naśladowania lub implementacji ze strony państw członkowskich. Można 
zapytać, czemu ma służyć kolejna konwencja podatkowa OECD, skoro jednym 
z bardziej znanych standardów OECD jest Konwencja Modelowa o Opodatko-
waniu Dochodu i Kapitału.

 10 http://www.oecd.org/tax/transparency/



 Artykuł prawniczy | 165

Konwencja Modelowa OECD a MLI

Rola OECD jako organizacji wyznaczającej międzynarodowe standardy regu-
lacyjne dla państw członkowskich nie jest tak samo silna w każdym obszarze 
polityki gospodarczej. Instrumenty prawne mające charakter modelowych regu-
lacji lub ogólnie sformułowanych standardów postępowania wydawane przez 
OECD cieszą się różną popularnością i nawet państwa członkowskie wykazują 
zróżnicowane podejścia do priorytetyzacji wdrożenia ich w krajowych ramach 
prawnych. Jednym z instrumentów prawnych OECD, który powszechnie uznaje 
się za punkt odniesienia w międzynarodowym prawie podatkowym jest Kon-
wencja Modelowa o Opodatkowaniu Dochodu i Kapitału (dalej jako “Konwencja 
Modelowa”)11.

Idea utworzenia standardowych rozwiązań w zakresie opodatkowania trans-
granicznych dochodów, które następnie byłyby przyjęte przez państwa człon-
kowskie OECD jako wzorcowe postanowienia umów dwustronnych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy 
Komitet Spraw Podatkowych OECD zaproponował przyjęcie przez OECD instru-
mentu prawnego, który zawierałby owe wzorcowe postanowienia. W 1963 r. 
OECD przyjęła prwszy zestaw rekomendacji w zakresie unikania podwójnego 
opodatkowania (Draft Double Taxation Convention on Income and on Capital). 
Pierwsza wersja Konwencji Modelowej została przyjęta przez OECD w 1977 r. 
Konwencja Modelowa podlegała od tamtego czasu wielokrotnym przeglądom 
(revision) i aktualizacjom. Aktualna wersja tego dokumentu bazuje na przeglą-
dzie z 2014.

Tak jak i  inne dotychczas przyjmowane instumenty prawne OECD (np. 
Zasady Ładu Korporacyjnego OECD), Konwencja Modelowa nie jest umową 
międzynarodową, a swoistym zestawem modelowych klauzul, które państwa 
członkowskie OECD powinny uwzględniać przy zawieraniu lub rewizji dwustron-
nych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania12. Zdecydowana większość 
dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pozostających 
w obrocie prawnym bazuje na klauzulach zawartych w Konwencji Modelowej13. 

 11 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital: 
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2015-
full-version_9789264239081-en
 12 OECD Model Convention on Income and on Capita (Full Version), OECD 2015, str. 13: 
“As recommended by the Council of the OECD, member countries ,when concluding or revising 
bilateral conventions, should conform to this Model Convention…”.
 13 M. Lennard, The UN Model Tax Convention as Compared with the OECD Model Tax 
Convention–Current Points of Difference and Recent Developments, “Asia Pacific Tax Bulletin” 
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Oficjalny komentarz do Konwencji Modelowej opublikowany i regularnie aktu-
alizowany przez OECD stanowi podstawowy zbiór wytycznych dla wykładni 
postanowień dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania14. 
Intepretowanie umów dwustronnych przez pryzmat oficjalnego komentarza 
do Konwencji Modelowej stanowi szeroko akceptowaną praktykę w doradztwie 
podatkowym, a także w orzecznictwie15.

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podat-
kowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przeno-
szeniu zysku16 (dalej jako „MLI”) podpisana przez 68 państw członkowskich 
OECD w Paryżu w dniu 7 czerwca 2017r. zmienia w rewolucyjny sposób zastany 
krajobraz międzynarodowego prawa podatkowego. O ile bowiem Konwencja 
Modelowa służyła jako „złoty standard” dla umów o unikaniu podwójnego opo-
datkowania, o tyle MLI stanowi umowę międzynarodową, której postanowienia 
modyfikują lub zastępują postanowienia właściwych umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania zawartych między państwami, które ratyfikowały MLI17. 

Zbudowanie porozumienia państw członkowskich OECD wokół MLI jest 
więc z perspektywy tej organizacji konsekwencją rozwiązań wypracowanych 
w ramach wieloletniego projektu BEPS. Moment wejścia w życie MLI, który 
liczy się od daty zdeponowania w OECD dokumentów ratyfkacyjnych przez 
piątą jursydykcję będącą sygnatariuszem tej konwencji, stanowi cezurę w mię-
dzynarodowym prawie podatkowym, od której rozpoczyna się etap harmonizacji 
globalnego podejścia do problemu erozji podstawy opodatkowania i unikania 
opodatkowania transgranicznych dochodów kapitałowych.

 

2009, nr 1/2, s. 4-11.
 14 M. Lang, F. Brugger, The Role of the OECD Commentary in Tax Treaty Interpretation, “Aus-
tralian Tax Forum” 2008, nr 23, s. 95-108; F. Engelen, Some Observations on the Legal Status of the 
Commentaries on the OECD Model, “Bulletin for International Taxation” 2006, nr 60, s. 105-109; 
D.R. Tillinghast, Commentaries to the OECD Model Convention: Ubiquitous, Often Controversial; 
But Could They Possibly Be Legally Binding?, “Tax Management International Journal” 2006, nr 
35, s. 580.
 15 Por. wyroki NSA: z dnia 3 sierpnia 2017 r., II FSK 1608/15, z dnia 18 lipca 2017 r., II FSK 
1682/15 oraz z dnia 14 października 2016 r., II FSK 2133/15.
 16 „Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion 
and profit shifting”.
 17 W przypadku Polski Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielo-
stronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie 
erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 
2016 r., weszła w życie 28 listopada 2017 r. 
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Struktura MLI i zakres stosowania

MLI można podzielić na 7 części: (1) zakres i interpretacja: art. 1 i 2, (2) instru-
menty hybrydowe i metody unikania podwójnego opodatkowania: art. 3-5, (3) 
nadużywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania: art. 6-11, (4) uni-
kanie powstania zakładu podatkowego: art. 12-15, (5) usprawnienie sposobów 
rozwiązywania sporów: art. 16-17, (6) arbitraż: art. 18-26, (7) postanowienia 
końcowe: art. 27-39. 

W obrębie przepisów MLI istnieje tzw. minimalny standard, tj. zbiór przepi-
sów, które powinny być obowiązkowo stosowane przez wszystkie państwa przy-
stępujące do konwencji. Są to przepisy art. 6, 7 oraz 16. Stosowanie pozostałych 
przepisów MLI pozostaje w gestii każdego z państw- stron tejże konwencji. Przy 
podpisywaniu MLI każde z państw składa depozytariuszowi konwencji oświad-
czenie co do stosowania przepisów wykraczających poza minimalny standard. 
Oświadczenia te mają różną postać: należą do nich zastrzeżenia („reservations”) 
o niestosowaniu przepisów MLI do wszystkich lub wybranych umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, oświadczenia („statements”) o stosowaniu okre-
ślonych, fakultatywnych postanowień MLI, w tym co do wyboru określonego 
rozwiązania z tych postanowień MLI, które zostały sformułowane w sposób 
alternatywny. 

Każde z państw będących stronami MLI zgłasza również depozytariuszowi, 
do których umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez dane 
państwo MLI będzie miał zastosowanie. Polska zgłosiła 78 umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania do objęcia MLI. Takie umowy określane są w MLI 
pojęciem Zgłoszonych Umów o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania („Covered 
Tax Agreements”). Jedną z bardziej istotnych dla Polski umów, która nie została 
zgłoszona do objęcie MLI jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 
zawarta z Niemcami.

Określona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie objęta MLI 
jedynie wtedy, gdy obie jej strony dokonają jej notyfikacji na podstawie art. 2 ust. 
1 (a) (ii) MLI. MLI modyfikuje takie umowy obligatorynie w zakresie ustano-
wionego przezeń minimalnego standardu (art. 6,7 oraz art. 16), a w pozostałym 
zakresie możliwe jest stosowanie postanowień MLI zamiast postanowień umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli dana umowa lub określony przepis 
umowy został notyfikowany przez obaw państwa będące stroną umowy jako 
mający być zastąpionym postanowieniami MLI. Postanowienia MLI, jeżeli oba 
państwa będące stroną danej umowy tak zdecydowały, mogą również odpowied-
nio modyfikować postanowienia danej umowy nie uchylając ich. W przypadku, 
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gdy określonym postanowieniom MLI nie odpowiadają w danej umowie przepisy 
regulujące daną kwestię, to postanowienia MLI stosowane są do takiej umowy 
bezpośrednio stanowiąc jej uzupełnienie. W przypadku Polski poprzez MLI 
będzie objęte 46 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (notyfikacja na 
potrzeby MLI przez obie strony umowy).

 Problem podatników o podwójnej rezydencji w MLI

Jeżeli dany podmiot (termin “podmiot” odnosić należy do podatników innych 
niż osoby fizyczne) może być traktowany przez więcej niż jedno państwo jako 
rezydent podatkowy w oparciu o postanowienia właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, to organy podatkowe państw będących stronami 
umowy będą starały się określić w drodze wzajemnego porozumienia, na teryto-
rium którego z nich dany podmiot będzie uważany za rezydenta dla celów danej 
umowy, mając na względzie miejsce położenia faktycznego zarządu, miejsce 
utworzenia lub inny sposób ustanowienia podatnika oraz wszelkie inne mające 
znaczenie okoliczności. Jeśli państwa nie osiągną porozumienia w tym zakresie, 
to podatnik nie będzie mógł skorzystać z korzyści wynikających z danej umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. W odniesieniu do tego rozwiązania 
zawartego w art. 4 MLI Polska zadeklarowała stosowanie tego postanowienia 
Konwencji w odniesieniu do wszystkich notyfikowanych umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Jedną z barier dla optymalnej alokacji kapitału we współczesnej gospodarce jest 
podwójne opodatkowanie transgranicznych dochodów. Jednocześnie poważnym 
problemem fiskalnym dla wielu jurysdykcji jest nadużywanie postanowień 
istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu osiągnięcia 
zerowego obciążenia podatkowego w każdym z państw będących stroną danej 
umowy18. Zjawisko to nazywa się podwójnym nieopodatkowaniem dochodu. 
Problem, przed którym stoi międzynarodowe prawo podatkowe to skuteczna 
eliminacja zjawiska podwójnego opodatkowania transgranicznego dochodu 

 18 A.Morris, L.Moberg, Cartelizing Taxes: Understanding the OECD’s Campaign against 
“harmful Tax Competition”, “Columbia Journal of Tax Law” 2011, nr 48, s. 1-64.
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w sposób neutralny, który nie będzie wpływał na decyzje podatnika odnośnie 
do lokalizacji inwestycji w danej jurysdykcji ze względu na określone uwarun-
kowania podatkowe z jednej strony. Równocześnie to prawo podatkowe ma nie 
dopuścić do podwójnego nieopodatkowania dochodu.

Międzynarodowe prawo podatkowe posługuje się dwoma podstawowymi 
metodami unikania podwójnego opodatkowania: (a) metodą wyłączenia oraz 
(b) metodą zaliczenia (zwaną również czasami metodą odliczenia). Metoda 
zwolnienia przewiduje, iż dochód osiągnięty w państwie A przez podatnika 
będącego rezydentem państwa B zostaje zwolniony z opodatkowania w państwie 
A, a podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie B razem z pozostałymi 
dochodami podatnika (zasada opodatkowania dochodu globalnego w państwie 
rezydencji podatnika). W sytuacji, w której dochód zwolniony z podatku u źródła 
w państwie B równocześnie byłby zwolniony na podstawie przepisów krajowych 
z opodatkowania także w państwie A, to mielibyśmy do czynienia z klasycznym 
przypadkiem podwójnego nieopodatkowania.

Druga metoda unikania podwójnego opodatkowania stosowana w międzyna-
rodowym prawie podatkowym- metoda zaliczenia- pozwala skutecznie poradzić 
sobie z ryzykiem podwójnego nieopodatkowania. Zgodnie z tą metodą dochód 
osiągnięty w państwie A przez rezydenta podatkowego państwa B, podlegałby 
opodatkowaniu w państwie A (zasada opodatkowania dochodu w państwie 
źródła dochodu), a podatek zapłacony za granicą podlegałny proporcjonalnemu 
odliczeniu od podatku należnemu w państwie rezydencji.

Zastosowanie tej metody gwarantuje, iż dochód podatnika podlega zawsze 
opodatkowaniu w państwie, w którym został osiągnięty (państwo źródła), 
a podwójne opodatkowanie tego dochodu w państwie rezydencji podatnika 
dokonuje się poprzez odliczenie podatku zapłaconego u źródła od podatku, 
który podatnik miałby zapłacić od całości swoich dochodów w państwie swojej 
rezydencji. W przypadku metody zaliczenia, podatek zapłacony w państwie źró-
dła podlegający zaliczeniu nie może przekroczyć wysokości podatku do zapłaty 
należnego od danego dochodu w państwie rezydencji. Oznacza to w praktyce, 
iż w przypadku różnicy w wysokości stawek podatkowych między państwem 
rezydencji a państwem źródła (stawki w państwie źródła wyższe od stawek 
w państwie rezydencji podatnika), podatnik nie będzie w stanie skorzystać 
z zaliczenia całości podatku zapłaconego u źródła. Tym samym zastosowanie 
przez MLI tej metody unikania podwójnego opodatkowania jak podstawowej 
metody unikania podwójnego opodatkowania utrwala sytuację struktural-
nego braku neutralności w systemie międzynarodowego prawa podatkowego. 
Wybór takiej właśnie metody eliminacji problemu podwójnego opodatkowania 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 170

uzasadniony jest motywami ochrony podstawy opodatkowania w państwach 
rezydencji podatnika.

MLI w artykule 5 proponuje 3 opcje (A,B,C) w zakresie wyboru przez pań-
stwa właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania. Opcja A przewi-
duje, iż w przypadku, gdy dana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 
zobowiązuje państwo rezydencii podatnika do zwolnienia z opodatkowania 
dochodu osiągniętego w państwie źródła, a państwo źródła rezygnowałoby 
z jego opodatkowania lub ograniczało istotnie jego opodatkowanie, to w takiej 
sytuacji państwo rezydencji podatnika ma prawo zastosować do takiego dochodu 
metodę zaliczenia proporcjonalnego jakiemu może podlegać ten dochód w pań-
stwie rezydencji podatnika (tzw. klauzula switch-over). Opcję A w ramach MLI 
wybrał m.in. Luksemburg.

W przypadku opcji B, państwo rezydencji posiadałoby prawo stosowania 
metody zaliczenia proporcjonalnego zamiast z metody wyłączenia wobec docho-
dów kapitałowych takich jak dywidendy, które mogą być odliczane od podstawy 
opodatkowania w państwie źródła. Opcja C, bazująca na art. 23B Konwen-
cji Modelowej, przewiduje zastąpienie w Zgłoszonych Umowach o Unikaniu 
Podwójnego Opodatkowania, metody wyłączenia, metodą zaliczenia propor-
cjonalnego. Jeżeli zgodnie z daną Zgłoszoną Umową o Unikaniu Podwójnego 
Opodatkowania dochód podatnika osiągnięty w jednym z umawiających się 
państw jest zwolniony z opodatkowania w tym państwie, wówczas państwo to 
może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej 
osoby, uwzględnić zwolniony dochód lub majątek. Opcja C została wybrana 
przez Polskę jako stronę MLI w stosunku do wszystkich Zgłoszonych Umów 
o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania.

Nadużywanie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania

Jedną z kwestii, które w międzynarodowym obrocie gospodarczym są z per-
spektywy fiskalnej niezwykle problematyczne dla rozwiniętych gospodarek, jest 
kwestia nadużywania przez międzynarodowe korporacje postanowień poszcze-
gólnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i tworzenia w tym celu 
wielopiętrowych konstrukcji złożonych z wehikułów optymalizacyjnych zloka-
lizowanych w różnych jurysdykcjach. Jedną z bardziej znanych konstrukcji tego 
rodzaju jest double Irish with a Dutch sandwich używana w przeszłości przez 
korporacje takie jak Google czy Apple. Ten agresywny schemat planowania 
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podatkowego wykorzystywał w sposób nieuprawniony postanowienia umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym umowy amerykańsko-irlandzkiej 
(a w jednej z wersji: umowy irlandzko-maltańskiej) do minimalizacji obciążeń 
podatkowych19. 

MLI w odniesieniu do problemu nadużywania umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania nawiązuje do rekomendacji w ramach Działania 6 BEPS, 
do których należą:

•	 przyjęcie klauzuli testu podstawowego celu (ang. principal purpose test; 
„PPT”) – art. 7 ust. 1 MLI,

•	 przyjęcie klauzuli PPT wraz z uproszczonym przepisem mającym na 
celu ograniczenie przyznania korzyści umownych (limitation of benefits, 
„LOB”),

•	 przyjęcie rozszerzonej klauzuli mającej na celu ograniczenie przyznania 
korzyści umownych (szeroki przepis LOB).

Polska zdecydowała się przyjąć klauzulę PPT. Zawarta w art. 7 ust. 1 MLI 
definicja PPT przewiduje, iż korzyść wynikająca z MLI nie może być przyznana 
w odniesieniu do części dochodu lub kapitału, jeśli uzasadnione jest stwierdzenie, 
przy uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności, że uzyskanie 
tej korzyści było jednym z głównych celów porozumienia lub transakcji, która 
doprowadziła bezpośrednio lub pośrednio do danej korzyści, chyba że zostanie 
stwierdzone, że przyznanie tej korzyści w tych okolicznościach należałoby uznać 
za zgodne z przedmiotem i celem odpowiednich postanowień zawartych umów 
podatkowych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 MLI, jeżeli w Zgłoszonej Umowie o Uni-
kaniu Podwójnego Opodatkowania brak jest klauzuli PPT, która odmawiałaby 
przyznania podatnikowi całości lub części korzyści wynikających z danej umowy 
w sytuacji, gdy podstawowym celem struktury (arrangement) lub transakcji 
byłoby uzyskanie korzyści z tejże umowy, to do takiej umowy stosuje się klauzulę 
PPT zawartą w art. 7 ust. 1 MLI.

Z uwagi na fakt, iż przyjęcie klauzuli PPT dla niektórych państw oznaczałoby 
utratę istotnego argumentu w zakresie ich atrakcyjności inwestycujnej, w art. 
7 ust. 4 MLI przewidziano następującą fakultatywną klauzulę modyfikującą 
PPT: „W przypadku, gdy korzyść przewidziana w Zgłoszonej Umowie o Unikaniu 
Podwójnego Opodatkowania, do której stosuje się MLI, nie jest przyznana osobie 
na podstawie postanowień tejże umowy (w brzmieniu, które może zostać zmodyfi-
kowane przez MLI), które odmawiają w całości lub w części korzyści, które byłyby 

 19 M.Lang, BEPS Action 6: Introducing an Antiabuse Rule in Tax Treaties, “Tax Notes Inter-
national” 2014, nr 74, s. 655-656.
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przyznane na podstawie postanowień Zgłoszonej Umowie o Unikaniu Podwójnego 
Opodatkowania dlatego, że głównym celem lub jednym z głównych celów struk-
tury lub transakcji lub osoby, której dotyczy dana struktura lub transakcja, było 
osiągnięcie korzyści wynikających z tejże umowy, właściwy organ Umawiającej się 
Jurysdykcji, który przyznałby tę korzyść, będzie mimo to traktował tę osobę jako 
uprawnioną do tej korzyści lub do innych korzyści w odniesieniu do danej części 
dochodu lub majątku, jeżeli ten właściwy organ na wniosek tej osoby i po anali-
zie wszelkich faktów i okoliczności mających znaczenie ustali, że takie korzyści 
zostałyby tej osobie przyznane w sytuacji braku transakcji lub struktury. Właściwy 
organ Umawiającej się Jurysdykcji, do którego osoba mająca miejsce zamieszka-
nia lub siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się Jurysdykcji zwróciła się 
z wnioskiem na podstawie tego przepisu, skonsultuje się z właściwym organem 
drugiej Umawiającej się Jurysdykcji przed odmową uwzględnienia wniosku”. Pol-
ska zdecydowała się nie stosować art. 7 ust. 4 MLI, dlatego cytowany przepis nie 
będzie nie będzie miał zastosowania do żadnej ze Zgłoszonych Umów o Unikaniu 
Podwójnego Opodatkowania notyfikowanych przez Polskę.

W doktrynie pojawiają się głosy, iż klauzula PPT w wersji przyjętej przez MLI 
może nie być w pełni zgodna z prawem UE20. Głównym zarzutem wobec PPT 
jest zbyt duża dowolność organów podatkowych w określaniu intencji podatnika 
przy projektowaniu struktury lub transakcji, jak również niejasne kryteria oceny 
tego, czy racjonalnie oceniając (it is reasonable to conclude) podstawowym (choć 
nie jedynym) celem struktury było generowanie korzyści podatkowych wyni-
kających z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dowodząc 
niezgodności klauzuli PPT z prawem europejskim najczęściej autorzy odwołują 
się do wyroków TSUE w sprawach SIAT21 oraz Itelcar22. 

TSUE w powołanych wyżej wyrokach stanął na stanowisku, iż zasada pew-
ności prawa jest jednym z fundamentów UE i podatnik w momencie podejmo-
wania decyzji mającej skutki podatkowe powinien dokładnie znać wynikające 
z przepisów podatkowych prawa i obowiązki. Trybunał miał zastrzeżenia wobec 
sposobu formułowania kryteriów oceny tego, czy dana transakcja lub struktura 
ma charakter „sztuczny” przez przyjęte w przepisach krajowych klauzule obejścia 
prawa podatkowego (general anti-avoidance rule, GAAR). Szeroki zakres dyskre-
cjonalności decyzji organów podatkowych w zakresie klasyfikacji transakcji na 

 20 E.C.C.M. Kemmeren, Where is EU Law in the OECD BEPS Discussion, “EC Tax Review” 
2014, nr 4, s. 190-194.
 21 Wyrok TSUE z dnia 5 lipca 2012 r., C-318/10 (SIAT v. Etat belge).
 22 Wyrok TSUE z dnia 3 października 2013 r., C-282/12, (Itelcar-Automoveis de Aluguer 
Lda v Fazenda Publica).
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podstawie PPT może budzić zastrzeżenie również w świetle starszego orzecz-
nictwa TSUE (por. wyrok w sprawie Biehl). Wydaje się jednak, że deklaracja 
stosowania przez większość państw UE art. 7 ust. 1 MLI przesądza o tym, że zgła-
szane w doktrynie wątpliwości nie będą poważnie brane pod uwagę w praktyce 
organów podatkowych z uwagi na brak orzecznictwa Trybunału odnoszącego 
się wprost do zgodności art. 7 ust. 1 MLI z TFUE.

Limitation on Benefits - LOB

MLI wprowadza klauzulę LOB jako metodę przeciwdziałania nieuprawnionemu 
wykorzystywaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia przez podatników, którzy jedynie formalnie są rezydentami danego pań-
stwa, a ich realny związek z państwem rezydencji można uznać za iluzoryczny. 
Klauzula LOB ma za zadanie obwarować przyznanie korzyści z danej umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania dodatkowymi warunkami, by mógł 
z nich skorzystać jedynie podatnik będący rzeczywistym rezydentem jednego 
z umawiających się państw. 

Warunki zawarte w klauzuli LOB (art. 7 ust. 8-12 MLI) zakładają przyznanie 
korzyści z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podatnikom 
wyłącznie posiadającym status:

a) osoby fizycznej,
b) umawiającego się państwa, jego organu, organu samorządu terytorialnego 

lub agencji,
c) organizacji pożytku publicznego,
d) funduszu emerytalnego,
e) spółki notowanej na giełdzie,
f) spółki, której przynajmniej 50% udziałów lub akcji znajdują się w posia-

daniu osoby lub osób wymienionych w pkt. a-e przez przynajmniej 6 
miesięcy w ciągu roku,

g) spółki prowadzącej aktywną działalność,
h) spółki, której w przynajmniej 75% udziałów lub akcji znajduje się w posia-

daniu osób korzystających z przywilejów wynikających z innych umów 
o umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, którym władze podat-
kowe umawiającego się państwa przyznały korzyści podatkowe w drodze 
decyzji uznaniowej.

W art. 7 ust. 9-12, MLI definiuje poszczególne kategorie podatników wskazują 
kryteria, na podstawie których daną spółkę można uznać na potrzeby Konwencji 
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za m.in, spółkę giełdową lub spółkę prowadzącą aktywną działalność. Przykła-
dowo, za spółkę notowaną na giełdzie MLI uznaje taką spółkę, której główna 
grupa akcji (principal class of shares) jest regularnie przedmiotem obrotu na 
przynajmniej jednej uznanej giełdzie papierów wartościowych.

Wypłata transgranicznych dywidend

Standardem w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jest klauzula 
pozwalająca państwu źródła dochodu zastosowanie niższej stawki podatku od 
dywidend wypłacanych udziałowcowi o statusie nierezydenta (podatek u źródła, 
ang. withholding tax), gdy udziałowiec ten dysponuje określonym poziomem 
zaangażowania kapitałowego w spółki zależnej. W art. 8 ust. 1 MLI wprowa-
dzono dodatkowy warunek dla zastosowania w Zgłoszonych Umowach o Uni-
kaniu Podwójnego Opodatkowania obniżonej stawki podatku u źródła: jest nim 
konieczności posiadania udziału w spółce zależnej przez okres co najmniej 365 
dni23. Do tego przepisu MLI Polska planuje stosować art. 8 sut. 1 MLI, jednakże 
zgłosiła w tym zakresie również zastrzeżenie, bowiem wiele z zawartych przez 
Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawiera przepis warun-
kujący zastosowanie niższej stawki podatku u źródła dla dywidend wypłacanych 
nierezydentom w postaci obowiązku posiadania przez nierezydenta udziałów 
(akcji) w spółce zależnej przez okres 24 miesięcy. W odniesieniu do wspomnia-
nych umów Polska planuje pozostawić ten wymóg w niezmienionym kształcie.

Klauzula nieruchomościowa

Zawarta w art. 9 ust. 1 MLI tzw. Klauzula przewiduje analogiczny, jak w przy-
padku zysków z dywidend okres posiadania udziałów lub akcji (holding period) 
z tą różnicą, że chodzi o udziały lub akcje spółek inwestujących w nieruchomo-
ści. Klauzula ta przewiduje, iż postanowienia umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania określające, iż zyski uzyskiwane przez osobę mającą miejsce 
zamieszkania lub siedzibę na terytorium umawiającej się jurysdykcji z tytułu 
przeniesienia własności udziałów lub akcji w spółce, mogą być opodatkowane 

 23 F.Vincent, Transfer Pricing and Attribution of Income to Permanent Establishments: The 
Case for Systematic Global Profit Splits (Just Don’t Say Formulary Apportionment), “Canada Tax 
Journal” 2005, Vo. 3, nr 4, s. 409-416.
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w drugiej umawiającej się jurysdykcji, pod warunkiem że większa niż okre-
ślona część wartości (more than a certain part of their value) tych udziałów lub 
praw pochodzi z majątku nieruchomego położonego na terytorium tej drugiej 
z umawiających się jurysdykcji (lub pod warunkiem że większa niż określona 
część majątku tego podmiotu składa się z takiego majątku nieruchomego/nie-
ruchomości), będą miały zastosowanie, jeżeli:

•	 warunek wartości progowej (value threshold) będzie spełniony w dowol-
nym czasie w ciągu 365 dni poprzedzających przeniesienie własności; oraz

•	 udziały lub akcje lub porównywalne prawa majątkowe takie jak udziały 
w spółce osobowej (partnership) lub truście (w zakresie, w jakim te 
udziały lub prawa majkowe nie zostały jeszcze objęte postanowieniami 
danej umowy) w uzupełnieniu jakichkolwiek udziałów, akcji lub praw 
majątkowych już objętych przez przepisy danej umowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 MLI wyżej wymieniony dochód może podlegać opo-
datkowaniu w państwie położenia majątku nieruchomego pod warunkiem, że 
w dowolnym momencie 365 dniowego okresu poprzedzającego zbycie danych 
udziałów, akcji lub porównywalnych praw majątkowych wartość tych udzia-
łów, akcji lub porównywalnych praw majątkowych pochodziła w ponad 50% 
z majątku nieruchomego.

Unikanie powstania zakładu podatkowego

MLI w art. 10-15 kompleksowo odnosi się do powszechnego w międzynarodo-
wym prawo podatkowym problemu polegającemu na sztucznym zapobieganiu 
przez podatnika powstaniu zakładu, by uniknąć terytorialnego przypisania 
zysków wypracowanych przez ten zakład jurysdykcji, w której zakład ten jest 
zlokalizowany24. Zgodnie z art. 10 MLI, gdy przedsiębiorstwo jednej z państwa 
A uzyskuje dochód w państwie B i ten dochód zgodnie z przepisami pierw-
szej państwa A można przypisać zakładowi przedsiębiorstwa położonemu na 
terytorium państwa C (a państwa A i B łączy umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania), i zyski, które można przypisać temu zakładowi są zwolnione 
z opodatkowania w państwie A, wówczas korzyści przewidziane w umowie 
o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą przyznawane w odniesieniu 
do części dochodu opodatkowanego przez państwo C w wysokości mniejszej niż 

 24 Por. OECD, Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status, Action 
7-2015 Final Report 9-13 (2015), http://oecd-library.org/docserver/download/2315341e.pdf.
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60% podatku, jaki zostałby nałożony przez państwo A na tę część dochodu, jeżeli 
ten zakład byłby położony na terytorium państwa A. W takim wypadku, taki 
dochód pozostanie opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym 
państwa B, niezależnie od innych postanowień umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Ta regulacja nie będzie miała zastosowania w sytuacji, gdy taki 
dochód jest uzyskiwany z państwa B w związku z aktywnym prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej przez zakład lub ma charakter incydentalny wobec takiej 
działalności (mającej inny charakter niż działalność gospodarcza polegająca 
na dokonywaniu, zarządzaniu lub zwykłym posiadaniu przez przedsiębiorstwo 
inwestycji na własny rachunek, chyba że takie działania stanowią działalność 
bankową, ubezpieczeniową lub związaną z obrotem papierami wartościowymi, 
prowadzoną odpowiednio przez bank, przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe lub 
licencjonowanego pośrednika w obrocie papierami wartościowymi).

Powołana wyżej klauzula MLI ma na celu ochronę fiskalną państwa źródła 
dochodu w przypadku wykorzystywania przez podatnika postanowień umowy 
o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, w której dochód uzyskany 
przez zakład w państwie trzecim (nie będącym stroną umowy), nie podlega 
tam opodatkowaniu lub podlega zdecydowanie obniżonemu opodatkowaniu. 
Niniejsze postanowienie ma również przeciwdziałać transferowi aktywów (akcje, 
obligacje itd.) do zakładu w trzecim państwie, które stosuje szkodliwą konku-
rencję podatkową (raje podatkowe).

Mając na uwadze, iż art. 12-15 MLI nie jest częścią minimalnego standardu, 
Polska nie jest zobligowana do ich stosowania. Polska notyfikowała, iż nie zamie-
rza stosować art. 12–15 MLI w odniesieniu do wszystkich Zgłoszonych Umów 
o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania.

Arbitraż

MLI w art. 18-26 zawiera szczegółowe przepisy dotyczące arbitrażu. Przepisy MLI 
w zakresie arbitrażu nie wchodzą w zakres minimalnego standardu i obowiązują 
jedynie w przypadku, w którym oba umawiające się państwa wyraziły zgodę 
na związanie nimi. Zgodnie z art. 19 ust. 1 MLI podatnik, który przedstawił 
sprawę właściwemu organowi umawiającego się państwa, jeżeli ów podatnik 
uważa, że działania jednego lub obu stron MLI się państw lub ich skutek podat-
kowy dla tego podatnika będzie niezgodny z postanowieniami danej Zgłoszonej 
Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania, a w sprawie przedstawionej 
przez podatnika organy obu państw nie mogą osiągnąć porozumienia co do 
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interpretacji przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia, to taka sprawa może być przedmiotem procedury arbitrażowej na podstawie 
MLI. Postępowania arbitrażowe może przebiegać według dwóch scenariuszy:

a) scenariusz „ostatecznej oferty” w którym każdy z organów w obu pań-
stwach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przedstawia swoją 
propozycję rozwiązania sprawy pozostawiając ostateczny wybór arbitrom;

b) scenariusz „niezależnej opinii”, w który, arbitrzy wydają decyzję na pod-
stawie swojej własnej niezależnej oceny w oparciu o analizę zebranego 
w sprawie materiału dowodowego25. 

Jeżeli każde z państw wybierze procedowanie według innego scenariusza, 
arbitraż nie dojdzie do skutku. Polska uznała, iż nie będzie stosować przepisów 
MLI w zakresie arbitrażu z uwagi m.in. na koszty takiego postępowania dla 
budżetu państwa.

Wpływ MLI na międzynarodowe stosunki 
gospodarcze

Wejście w życie MLI stanowi moment zwrotny w reformie międyznarodowej 
architektury podatkowej. Implementacja całego projektu BEPS, którego MLI 
stanowi twardy rdzeń, oparta jest o pięć filarów:
1. przyjęcie norm prawnych przez państwa członkowskie w zakresie poszcze-

gólnych działań w ramach BEPS
2. zmiana istniejących już umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
3. przystąpienie do MLI;
4. stosowanie w praktyce przez państwa członkowskie modelowych rozwiązań 

(w szcególności Konwencji Modelowej) wydanych przez OECD;
5. poddanie się przez państwa członkowskie okresowym przeglądom typu 

peer review.
Każdy z pięciu filarów odgrywa odrębną rolę w kształtowaniu się norm 

międzynarodowego prawa podatkowego według koncepcji zarysowanej w BEPS. 
Dotychczas acquis adresowane do państw członkowskich OECD stanowiło rodzaj 
quasiprawnej zachęty, rekomendacji zobowiązującej państwa członkowskie do 
dostosowania swoich ram regulacyjnych do miękkich instrumentów wydawanych 

 25 Por. N.Bravo, The Proposal for a Multilateral Tax Instrument for Updating Tax Treaties, 
Cambridge 2012, s. 343.
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przez OECD takich jak wytyczne (Wytyczne dla Spółek Skarbu Państwa) lub 
zasady (Zasady Ładu Korporacyjnego).

Implementacja instrumentów prawnych OECD była zawsze piętą achillesową 
tej organizacji. Standardowe przeglądy peer review przeprowadzane przez wszyst-
kie merytoryczne komitety OECD wykazywały często istotny poziom dywergencji 
między państwami członkowskimi w poziomie zgodności z celami i zasadami 
wyeksplikowanymi w miękkich instrumentach prawnych. Dlatego też na tle 
dotychczasowych doświadczeń, przyjęcie MLI przez zdecydowaną większość 
członków organizacji (poza nielicznymi wyjątkami takimi jak np. USA) stanowi 
przełom zarówno w wymiarze politycznym, jak i prawnym. Wymiar polityczny 
dotyka bowiem żywotnych interesów fiskalnych każdego z państw członkow-
skich. Szeroki konsensus co do tego, iż niezależnie od stopnia zamożności, pewne 
niepokojące zjawiska w sferze działalności gospodarczej międzynarodowych 
korporacji, dotykają wszystkie jurysdykcje członkowskie OECD, może wskazy-
wać na determinację gospodarek wysoko rozwiniętych do eliminacji zjawiska 
postępującej erozji podstawy opodatkowania w podatkach bezpośrednich oraz 
transferu zysków do jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W wymiarze prawnym przełomowość MLI jest jeszcze bardziej widoczna. 
Koncepcja, zgodnie z którą konwencja międzynarodowa ma być narzędziem 
strukturalnie modyfikującym z mocy prawa postanowienia istniejących umów 
dwustronnych o unikaniu podwójnego opodatkowania (umbrella agreement) ma 
charakter precedensowy. Konstrukcja MLI jako dokumentu prawnego, w którym 
zakorzeniono tzw. minimalny standard obejmujący przepisy niekontrowersyjne 
oraz szereg przepisów zawierających klauzule fakultatywne, uzależnione od woli 
umawiających się państw, świadczy o nowoczesnym, modułowym podejściu do 
skomplikowanej problematyki unikania opodatkowania dochodu i inkluzyw-
nym ratio legis całego dokumentu. Pewien wspólny mianownik (minimalny 
standard) pozwolił relatywnie dużej liczbie państw w ogóle rozpocząć trudny 
proces implementacji BEPS, a w przypadku mniejszej grupy umożliwił daleko 
idącą harmonizację klauzul w umowach dwustronnych, które tworzą nową, 
spójną jakość w opodatkowaniu transgranicznych dochodów, a w szczególności 
dochodów kapitałowych takich jak dywidendy i odsetki.

W odniesieniu do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych 
przez Polskę, z pewnością jednym z istotniejszych skutków przystąpienia do 
MLI będzie konsekwentne zastąpienie metody wyłączenia z podatku w pań-
stwie rezydencji dochodów kapitałowych, które były opodatkowane w drugim 
państwie metodą zaliczenia proporcjonalnego skutecznie eliminującą ryzyko 
podwójnego nieopodatkowania dochodu. Z drugiej strony należy jednakże 
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pamiętać, iż metoda ta stoi w sprzeczności z zasadą neutralności podatkowej, 
narażając niekiedy stosujące ją państwa na utratę atrakcyjności inwestycyjnej26.
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Streszczenie
Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego 
mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i  przenoszeniu zysku 
(„MLI”) jest jednym z działań OECD będących odpowiedzią na problem erozji pod-
stawy opodatkowania i przenoszenia zysków (Base Erosion and Profit Shifting- „BEPS”), 
włączając w to zjawiska takie jak podwójne nieopodatkowanie dochodu oraz strategie 
polegające na przesuwaniu zysków do jurysdykcji, w których podatnicy nie prowadzą 
de facto działalności biznesowej, a ich dochody są opodatkowane bardzo niską stawką 
podatku dochodowego. MLI ma na celu modyfikację bilateralnych umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. MLI jest umową międzynarodową, która w sposób para-
solowy zmienia właściwe postanowienia dwustronnych umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania. Standardowe klauzule zawarte w MLI będą zastępować, modyfikować 
lub uzupełniać właściwe klauzule zawarte w  umowach dwustronnych. Przełomowa 
konstrukcja prawna MLI otwiera nowy etap w międzynarodowym prawie podatkowym, 
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oferując po raz pierwszy możliwość harmonizacji przepisów regulujących opodatko-
wanie transgranicznych dochodów. 

Słowa kluczowe: MLI, podatek u  źródła, instrumenty hybrydowe, OECD, BEPS, 
podwójne opodatkowanie

Summary
The Multilateral Instrument to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base 
Erosion and Profit Shifting (the “MLI”) is one of the actions of the OECD to address 
Base Erosion and Profit Shifting (the “BEPS”) issue i.e. double non taxation or strategies 
consisting in artificial shifting profits to low locations where there is no substantial 
economic activity and at the same time very little corporate tax being paid. MLI aims at 
modifying bilateral double taxation agreements. The MLI is an international agreement 
which modifies, in an umbrella manner, the relevant provisions of bilateral double 
taxation agreements. Standard clauses contained in the MLI shall replace, modify or 
supplement the relevant clauses in the bilateral agreements. MLI marks a new opening 
in international tax law, offering for the first time the ability to harmonize the rules 
governing cross-border taxation. 

Key words: MLI, withholding tax, hybrid mismatch, OECD, BEPS, double taxation
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Małgorzata Chrostowska

Zagrożenie utraty stabilności systemu 
finansów publicznych - system ochrony 
zdrowia w zestawieniu ze starzejącym 
się społeczeństwem
The risk of the loss of the stability of the public finance system - health care 
system  in correlation with the aging society

Wprowadzenie

Starzenie się społeczeństwa bywa postrzegane jako sukces ludzkości. Postęp 
cywilizacyjny, rozwój medycyny, czy też higieny i profilaktyki zdrowotnej warun-
kuje układ pokoleniowy społeczeństwa, w którym ubywa dzieci, rośnie natomiast 
grupa osób w wieku poprodukcyjnym1. Proces ten jest jednak niewątpliwie 
,,kosztowny”. Efektem postępującej transformacji demograficznej jest zmiana 
zasadniczo niekorzystna z perspektywy finansów publicznych. 

Powszechnie przyjmuje się, że zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi 
wyzwanie ekonomiczne dla gospodarki państwa z uwagi na postępujący wraz 
z nim spadek wpływów do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorial-
nego2, który jest powodowany coraz niższym wskaźnikiem osób aktywnych 
zawodowo, jak również wzrost wydatków publicznych w sferze m. in. systemu 
ochrony zdrowia, związanych z coraz wyższym wskaźnikiem emerytów (i wystę-
pującymi przede wszystkim wśród tej grupy osób licznymi schorzeniami przewle-
kłymi oraz wielochorobowością). Zmniejsza się liczba osób młodych, „tańszych 
w utrzymaniu”, a zwiększa odsetek osób starszych, „droższych w utrzymaniu”. 
Seniorzy zasadniczo generują wyższe wydatki na zdrowie, będące następstwem 

 1 R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013, s. 6.
 2 Dalej: JST.
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pogarszającego się stanu zdrowia. Ponadto dłuższa długość życia wpływa bez-
pośrednio na dłuższy okres pobierania emerytur (i co się z tym wiąże - większe 
wydatki na emerytury).

Widoczną konsekwencją takiej zmiany jest wzrost ogólnego poziomu 
wydatków publicznych - tzw. „siwienie budżetów publicznych”3, wśród któ-
rych przeważający udział stanowią wydatki socjalne, tj. między innymi wydatki 
przeznaczane na emerytury, renty i opiekę zdrowotną. Z uwagi na powyższe 
konieczna jest reorganizacja opieki medycznej i systemów emerytalnych w celu 
dostosowania ich funkcjonowania do zmieniającej się rzeczywistości społecznej4. 

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa w przyszłości będzie wymu-
szać przesunięcia w budżecie państwa - wyższe wydatki na emerytury, renty, 
czy też opiekę zdrowotną pociągną za sobą konieczność ograniczania innych 
wydatków. Może to mieć odzwierciedlenie w zmianie sposobu finansowania, 
tytułem przykładu, edukacji i służby zdrowia.

Spadek liczby ludności i starzenie się populacji jest niewątpliwie istotnym zagroże-
niem, a jednocześnie wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Bez podjęcia odpowied-
nich inicjatyw przez państwo, jak też przez samych obywateli, proces ten może 
w efekcie doprowadzić do załamania się systemu emerytalnego, ochrony zdrowia, 
a nawet - przyjmując najbardziej pesymistyczną wersję - do powstania trwałej 
zapaści gospodarczej w kraju. 

Rozważania przeprowadzone w artykule skoncentrowane zostały - w głównej 
mierze - na zagadnieniu zagrożenia utraty stabilności finansowania ochrony 
zdrowia środkami publicznymi wynikającym z przemian demograficznych oraz 
określeniu sposobów, które mogłyby zniwelować rozmiary tegoż niebezpieczeń-
stwa. Ponadto dokonano w nim analizy wpływu zjawiska starzenia się społe-
czeństwa na inne obszary, niż ochrona zdrowia (m.in. system emerytalny, czy 
też rynek dóbr i usług - zagadnienie silver economy), określając jego konsekwen-
cje dla gospodarki państwa. Wskazano również modelowe rozwiązania, które 
w dłuższej perspektywie czasu umożliwiłyby przeciwdziałanie niekorzystnym 
skutkom starzenia się społeczeństwa na sytuację gospodarczą państwa, jak też 
na położenie jego obywateli m.in. w aspekcie zdrowotnym, czy też socjalnym. 

 3 Ł. Jurek, Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 78-79.
 4 A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012, s. 32.
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Finansowanie ochrony zdrowia - publiczne wydatki 
na zdrowie

Zauważalnie rosnące w skali globalnej oczekiwania populacji dotyczące utrzyma-
nia dobrego stanu zdrowia, jak również rozwój nowych technologii medycznych 
- wszystko to wymusza zwiększone nakłady finansowe i rzeczowe ponoszone tak 
przez państwa, jak i poszczególne jednostki. Zakres oraz sposób finansowania 
publicznego i prywatnego przyjęty w danym kraju zwykle łączy się bezpośrednio 
z obowiązującym w nim modelem systemu zdrowotnego.

Mnogość elementów składających się na system organizacji ochrony zdrowia 
umożliwia różne powiązania poszczególnych elementów, a tym samym daje 
możliwość powstawania odmiennych konstrukcji takich systemów. Jednak każda 
struktura musi być podporządkowana celowi pierwszorzędnemu, tj. zaspokoje-
niu potrzeb zdrowotnych ludności, jak również zagwarantowaniu społeczeństwu 
bezpieczeństwa zdrowotnego.

Podkreślenia wymaga, iż bezpieczeństwo zdrowotne, to nie tylko bezpieczne 
i efektywne technologie medyczne oraz zabezpieczenie przed ryzykiem cho-
robowym, ale także zapewnienie dostępu do świadczeń bez istotnych barier5. 
Funkcjonowanie systemu zdrowotnego zależne jest od skuteczności istniejącego 
systemu ekonomicznego państwa, a także urzeczywistnianiu długoterminowej 
polityki społecznej, w której znaczącą rolę odgrywa zasada równości i sprawie-
dliwości społecznej6.

Przyjmuje się występowanie zależności między zdrowiem a  wzrostem 
gospodarczym - wyższy poziom rozwoju gospodarczego państwa ma zapewniać 
większą ilość środków trafiających do systemu ochrony zdrowia, umożliwiać 
wszechstronną i lepszą opiekę medyczną, gwarantować wyższą jakość żywienia, 
a nawet lepszy stan środowiska naturalnego. Wszystko to ma wpływać na stan 
zdrowia społeczeństwa7.

 5 Quel système de santé à l\’horizon 2020?, Raport preparatoire au schèma de services collectifs 
sanitaires, Ministére de l’Emploi et de la Solidarité, La documentation française, Paris, 2000, s.31, 
cytuję za: J. Suchecka, I.  Laskowska, Finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych 
w okresie transformacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, ,,Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2008, z. 
5, s. 39.
 6 Equity, efficiency and need, (w:) S. Folland, A.C. Goodman, M. Stano, The Economics of 
Health and Health Care, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005, s. 383-407; cytuję za: J. Suchecka, 
I.  Laskowska, Finansowanie świadczeń…, s. 39.
 7 K. Ryć, Z. Skrzypaczek, Wskaźniki epidemiologiczne i ich ekonomiczne determinanty 
w krajach Unii Europejskiej, (w:) Ochrona zdrowia na świecie, K. Ryć, Z. Skrzypaczek (red.), 
Warszawa 2011, s. 19 i n.
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Ochrona zdrowia podlega oddziaływaniu określonych mechanizmów eko-
nomicznych, jednakże nie w pełnym zakresie i w specyficzny sposób. Jako że 
w ograniczonym zakresie działają w niej prawa rynkowe, zasadne jest poszuki-
wanie oraz nieprzerwane dostosowywanie prawideł ekonomiczno-zarządczych 
kształtujących wymianę między jakościową i ilościową stroną zapotrzebowa-
nia na usługi zdrowotne do istniejącego rzeczywiście stanu rzeczy. W każdym 
czasie istnieje obawa, że nazbyt silny mechanizm rynkowy może doprowadzić 
do zanadto zróżnicowanej dostępności świadczeń i przez to zmniejszyć poczu-
cie bezpieczeństwa zdrowotnego, a nawet realnej ochrony zdrowia ludności. 
Wszystko to wpływa na szczególną rolę i znaczenie państwa, jako podmiotu 
stanowiącego reguły funkcjonowania organizacji działających w sektorze publicz-
nym i kontrolującego ich realizację8.

Politykę skierowaną wobec procesu starzenia się można zdefiniować jako 
system działań, mających rozwiązać lub ograniczyć trudności związane ze zwięk-
szeniem się w społeczeństwie odsetka ludzi starych. Do problemów tych zalicza 
się przede wszystkim kwestie związane z funkcjonowaniem rynku pracy, systemu 
zabezpieczenia społecznego, w tym zwłaszcza ochrony zdrowia i ubezpieczenia 
społecznego oraz pomocy społecznej9. Debata nad charakterem ochrony zdrowia 
ma zasadnicze konsekwencje polityczne, gdyż uznanie jej za dobro pierwszej 
potrzeby sprawia, że powinna być ona przedmiotem polityki publicznej, jak też 
podlegać publicznemu finansowaniu. 

Wydatki na ochronę zdrowia stanowią grupę wydatków, która w większości 
rozwiniętych państw wyraźnie szybciej rośnie niż PKB ich gospodarek - za 
rekordzistę w tej dziedzinie uważa się Stany Zjednoczone. Jak wskazują bada-
nia Ch. Hagist i L.J. Kotlikoff10, 3/4 wzrostu tych wydatków miało przełożenie 
na wzrost jakości i dostępności świadczeń medycznych. Wskazania wymaga, 
iż tempo wzrostu wydatków ponoszonych na ochronę zdrowia przekroczyło 
w końcu XX w. tempo wzrostu PKB, co jest postrzegane jako jedno z głównych 
zagrożeń stabilności systemu finansów publicznych w kolejnych dekadach11. 

 8 A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, 
Warszawa 2009, s. 9.
 9 P. Błędowski i in., Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw 
Socjalnych, Warszawa 2012, s. 177.
 10 Ch. Hagist, L.J. Kotlikoff, Who’s Going Broke? Comparing Healthcare Costs in ten OECD 
Countries. Working Paper no 11833, National Bureau of Economic Research, s. 16, cytuję za: 
E. Kosycarz, Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian 
demograficznych, ,,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 6, s. 129.
 11 B. Łyszczarz, E. Nojszewska, Determinanty wydatków na ochronę zdrowia w Europie, 
,,Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa” 2015, nr 39, s. 185.
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Dodatkowo przewiduje się, że wielkość środków finansowych ,,rezerwowanych” 
na ochronę zdrowia będzie w dalszym ciągu powiększać się. Wiąże się to m. in. 
z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa12.

Jako że w Polsce zdecydowana większość wydatków na zdrowie ponoszona 
jest ze środków publicznych to sposób gospodarowania nimi ma bezpośrednie 
przełożenie na stan finansów publicznych państwa. W Polsce wyróżnia się trzy 
główne źródła finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych: z budżetu 
państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia (dalej: NFZ), przy czym na NFZ spoczywa około 85% wszystkich 
kosztów polskiego systemu ochrony zdrowia (w tym 50% z nich stanowią wydatki 
na lecznictwo szpitalne)13. Nie można jednak w pełni pominąć w rozważaniach 
wysokości wydatków prywatnych, które wyrównują braki środków pochodzących 
z sektora państwowego lub z założenia (np. w Stanach Zjednoczonych) stanowią 
kluczowy element systemu ochrony zdrowia14.

Dłuższy czas życia a większe koszty dla systemu 
ochrony zdrowia

Pod koniec czerwca 2017 r. ludność Polski liczyła 38.422 tys. osób, a zatem 
liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 11 tys. osób w stosunku do roku 
ubiegłego – oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,03%. Rok 
2017 jest szóstym z kolei, w którym zaobserwowano spadek liczby ludności 
po odnotowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście. Spadek ów jest 
wynikiem niekorzystnych tendencji, przede wszystkim w zakresie przyrostu 
naturalnego15. 

Projekcje demograficzne na najbliższe 30 lat ukazują istotne zwiększenie się 
liczby ludności po 70. roku życia16. Jednocześnie obniżona zostaje populacja osób 
w wieku produkcyjnym, a także uszczuplona populacja dzieci. Trzeba pozytywnie 
ocenić wydłużanie się okresu życia. Niepokój może wzbudzać jednak zjawisko 

 12 E. Kosycarz, Determinanty…, s. 129.
 13 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku, GUS, Warszawa 2014, s. 146, cytuję za: E. 
Kosycarz, Determinanty…, s. 130.
 14 E. Kosycarz, Determinanty…, s. 130.
 15 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r., GUS, 
Warszawa 2017, s. 11.
 16 Zob. Prognoza ludności na lata 2008–2035 GUS wskazuje, że najbliższe lata będą cechowały 
się przyrostem ludności w najstarszych grupach wieku.



 Artykuł prawniczy | 187

niezastępowalności pokoleń17. W roku 2060 jedną czwartą społeczeństwa Polski 
będą stanowić osoby w wieku powyżej 67. roku życia. Z drugiej strony malała 
będzie liczba osób młodych, co spowoduje zmianę poziomu wydatków państwa 
na ochronę zdrowia. Oczywiste jest, że w systemie finansów publicznych nie 
będzie odpowiedniej ilości środków, aby zagwarantować właściwy poziom opieki 
w dotychczasowym kształcie systemu18.

Wskazuje się, że za 12 lat liczba osób powyżej 65. roku życia wzrośnie o pra-
wie dwa miliony. Stosownie do informacji przekazanych przez NFZ leczenie osób 
starszych jest najdroższe dla systemu ochrony zdrowia. Szacuje się, że aktualnie 
na ten cel przeznacza się 29 procent środków NFZ-etu. Projekcje wydatków NFZ 
przedstawiają dane, zgodnie z którymi w 2025 r. wskaźnik ma szansę osiągnąć 
wysokość 41 procent. 

Zaakcentować należy, że w Polsce wydatki na ochronę zdrowia pochodzące 
z NFZ w przypadku osób starszych są zdecydowanie wyższe niż w przypadku 
osób młodszych. Szacunkowo w latach 2010–2014 wydatki NFZ na świadczenia 
zdrowotne przypadające na jedną osobę w wieku powyżej 75 lat były pięcio-
krotnie wyższe w zestawieniu z tymi przeznaczonymi na osobę w przedziale 
wieku 2–40 lat19. Różnica w całkowitych wydatkach osób młodszych i starszych 
na świadczenia medyczne może być nieco niższa, gdyż obecnie znacząca część 
społeczeństwa w wieku produkcyjnym korzysta z prywatnych abonamentów 
w centrach medycznych lub płaci za prywatne wizyty lekarskie u specjalistów, aby 
uniknąć oczekiwania w kolejkach do świadczeń medycznych. W związku z tym 
istnieje przesłanka, że w przypadku osób młodszych większa część wydatków 
pokrywana jest ze źródeł prywatnych w porównaniu z osobami w podeszłym 
wieku. Nie zmienia to jednak faktu, że wydatki na świadczenia medyczne zde-
cydowanie rosną po osiągnięciu pięćdziesiątego roku życia. Związane jest to 
głównie z częstym pojawianiem się w grupie osób starszych wspomnianych 
wcześniej chorób przewlekłych i wielochorobowości20. 

Jak pokazują wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 
przeprowadzonego w 2014 r., występowanie chorób czy dolegliwości prze-
wlekłych zdiagnozowano u większości starszych osób - jedynie co 9 osoba 

 17 E. Kosycarz, Determinanty…, s. 131 i n.
 18 P. Arak, P. Żakowiecki, Polsce potrzebny jest zdrowotny think tank, (w:) ,,Liberté! Głos 
wolny, wolność ubezpieczający” 2015, nr XX, s. 96.
 19 Prognoza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w kontekście zmian demograficznych w Polsce, NFZ, Warszawa 2015, s. 4.
 20 E. Kosycarz, Determinanty…, s. 133.
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deklarowała brak takich problemów21. Poważnie lub niezbyt poważnie ogra-
niczona zdolność do wykonywania codziennych czynności (mająca miejsce od 
co najmniej 6 miesięcy) dotyczyła w 2015 roku blisko połowy osób starszych 
(bez względu na miejsca zamieszkania)22. Tylko co 10 osoba starsza w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy (od przeprowadzonego badania ankietowego) nie była ani 
razu u lekarza pierwszego kontaktu czy rodzinnego, co oznacza, że 90% spośród 
tej grupy osób na takiej wizycie było chociaż jeden raz. Ponad 70% populacji 
osób starszych w ciągu ostatnich 12 miesięcy leczyło się  u lekarzy specjalistów. 
W okresie ostatnich 2 tygodni przed datą wywiadu 92% ogółu osób w wieku 60 lat  
i więcej zażywało leki, zarówno przepisane przez lekarza, jak i bez recepty. Wśród 
najmłodszych seniorów leki zażywało 88% tej zbiorowości, a wśród najstarszych 
ponad 95%23. Przeciętna liczba porad lekarskich udzielonych w ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej  w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 r. wyniosła 8,2 porady, 
podczas gdy w przypadku osób w wieku 65 lat i więcej wskaźnik ten stanowił 
14,3 porady na 1 mieszkańca w tym wieku24. Wszystko to generuje wysokie 
wydatki ponoszone na ochronę zdrowia w tym kręgu osób, tj. seniorów. Jak już 
zaznaczano wcześniej - liczebność tej grupy osób stale wzrasta (postępujący 
proces starzenia się społeczeństwa). 

Szczególnym problemem jest deficyt specjalistów z dziedziny geriatrii oraz 
innych profesjonalistów sprawujących opiekę nad osobami w wieku starszym, 
co jest ważną przyczyną nieskuteczności leczenia lub pogorszenia stanu zdrowia 
u dużej części chorych w starszym wieku. Konieczne jest zwiększenie kompe-
tencji lekarzy innych specjalności, a przede wszystkim specjalistów chorób 
wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Zaplanowana w ten sposób przebudowa 
nadzoru specjalistycznego będzie sprzyjać obniżeniu kosztów opieki nad senio-
rami, przy jednoczesnej poprawie ich stanu zdrowia i jakości życia25.

System opieki zdrowotnej i społecznej nad osobami starszymi w Polsce nie 
przystaje do potrzeb tej populacji – zapewnia zdezintegrowane, rozproszone 
i niespójne świadczenia. Obecny stan rzeczy w zakresie organizacji świadczeń 
zdrowotnych sprzyja polipragmazji, która w dwójnasób generuje olbrzymie 

 21 Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015 sporządzona w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016, s. 61.
 22 Tamże, s. 59.
 23 Tamże, s.70-71.
 24 Tamże, s. 75.
 25 Tak: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Załącznik 
do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. - dokument sporządzony w Minis-
terstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, s. 12.
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koszty: poprzez finansowanie zbędnych leków przez konieczność leczenia działań 
niepożądanych tych leków26.

Dane zawarte w publikacji NFZ „Prognoza kosztów świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście zmian 
demograficznych w Polsce” akcentują dwa problemy finansowe polskiego sys-
temu ochrony zdrowia: 

a) zagrożenie stabilności finansowej systemu wynikające ze zwiększonych 
potrzeb świadczeń medycznych dla rozrastającej się grupy osób starszych 
przy potencjalnie malejących dochodach systemu ochrony zdrowia; 

b) problem chorób przewlekłych, zwanych cywilizacyjnymi – dotyczy on 
już osób w wieku produkcyjnym (stąd zauważalny jest wzrost wydatków 
na jedną osobę już w grupie 40-65 lat). 

Przy analizie wydatków w podziale na rodzaje świadczeń największy wzrost 
wydatków obserwuje się w kategorii świadczeń szpitalnych. Obecnie jest to też 
najobszerniejsza grupa wydatkowa, a dodatkowo grupa podmiotów, które mają 
trudności z płynnością i olbrzymimi długami. Według prognoz opracowanych 
przez NFZ ażeby utrzymać obecny poziom dostępności do świadczeń niezbędne 
jest coroczne zwiększanie nakładów pieniężnych o około 500 mln zł wyłącznie 
w celu pokrycia potrzeb zwiększonych zmianami demograficznymi27.

Determinanty mogące ograniczyć zagrożenie 
utraty stabilności finansowania ochrony zdrowia 
środkami publicznymi, będące rezultatem przemian 
demograficznych

Za zagrożenie stabilności systemu finansów ochrony zdrowia nie tylko odpowia-
dają zwiększające się wydatki (wzrost liczby osób starszych), ale także przewidy-
wane mniejsze dochody do budżetu państwa, JST i NFZ, z uwagi na okoliczność, 
iż ich wysokość jest uzależniona w dużej części od osób w wieku produkcyjnym. 
To z podatków oraz składek obciążających pracę generowane są dochody NFZ 
- i w części budżetu państwa, i samorządów. Prognozy GUS na lata 2020, 2030 
wskazują, że grupa osób w wieku produkcyjnym będzie spadać. Sytuacja w póź-
niejszych latach, tj. 2040–2050 zapowiada się jeszcze bardziej pesymistycznie. 

 26 Tamże, s. 13.
 27 Prognoza kosztów świadczeń…, s. 13.
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Istnieją jednak przesłanki, których spełnienie przyczyni się do tego, że dochody 
systemu ochrony zdrowia nie będą w Polsce malały proporcjonalnie do zmian 
populacji. Można wyróżnić co najmniej dwa determinanty takiej sytuacji: zwięk-
szenie się produktywności, a także wzrost wskaźnika zatrudnienia. Zwiększająca 
się produktywność kapitału i zasobów ludzkich przełoży się na wyższe wynagro-
dzenie, a to zaś na większe dochody wpływające do sektora publicznego (przy 
niezmienionych obciążeniach fiskalnych pracy)28.

Szczególnie istotnym elementem działań podejmowanych przez jednostki 
wykonawcze usytuowane na szczeblu centralnym jest ustalanie zasad finansowa-
nia polityki społecznej i zdrowotnej wobec ludzi starszych. Decyzja ta wymaga 
wzięcia pod uwagę kilku ważnych elementów29. 

Po pierwsze, niezbędne jest określenie relacji między wydatkami na finan-
sowanie świadczeń z budżetów gospodarstw domowych i ze środków publicz-
nych. Finansowanie świadczeń społecznych i zdrowotnych w większości państw 
w coraz większym stopniu spoczywa na obywatelach. Wiąże się to z ich większą 
przezornością i nierzadko podejmowaną decyzją o odłożeniu części konsumpcji 
na okres późniejszy. Zwielokrotnienie udziału gospodarstw domowych w finan-
sowaniu świadczeń społecznych i zdrowotnych następuje albo poprzez zwięk-
szenie obciążenia ludności podatkami, albo drogą wprowadzania przynajmniej 
częściowej odpłatności za świadczenia, rewizji obowiązującego systemu ulg 
i dopłat czy też rezygnacji z niego, albo przez zawężenie kręgu podmiotowego 
osób mających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń30. 

Po wtóre, dostrzegalna jest potrzeba ustalenia relacji między rozmiarami 
wydatków pochodzących z budżetu centralnego i z budżetów samorządowych. 
Przesunięcie części kompetencji w obszarze polityki społecznej i zdrowotnej 
z centrum na ograny samorządowe obliguje do zapewnienia im stabilnych 
reguł finansowania. Konieczne jest precyzyjne wskazanie obowiązków państwa 
w odniesieniu do budżetu centralnego w zakresie skali subwencji dla JST oraz 
terminów jej przekazywania. Przyjęcie zasady, iż poza zadaniami mającymi cha-
rakter obowiązkowy samorząd może podejmować zadania własne o charakterze 
fakultatywnym wywołuje z kolei potrzebę umożliwienia gminom i powiatom 
zwiększania własnych dochodów, m. in. poprzez zwiększenie udziału samo-
rządów w dochodach z podatków odprowadzanych do budżetu centralnego 
i zwiększenie dochodów z podatków lokalnych31. 

 28 E. Kosycarz, Determinanty…, s. 134.
 29 P. Błędowski i in., Raport…, s. 183.
 30 Tamże, s. 183.
 31 Tamże, s. 183.
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W dalszej kolejności należy rozpatrzyć możliwości ewentualnej partycypa-
cji funduszów administrowanych przez podmioty ubezpieczenia społecznego 
w finansowaniu polityki społecznej i zdrowotnej wobec ludzi starszych. Szcze-
gólnie dotyczyłoby to ubezpieczenia zdrowotnego, jako że wraz z postępującym 
procesem demograficznego starzenia się społeczeństwa zwiększa się zapotrze-
bowanie na świadczenia lecznicze oraz pielęgnacyjne, opiekę długookresową 
i terminalną32.

Istotną rolę w redukcji wydatków zdrowotnych zauważa się w wykreowa-
niu sprawnego oraz skutecznego systemu profilaktyki i edukacji zdrowotnej 
społeczeństwa. Profilaktyka zapewniłaby dłuższe życie w zdrowiu, co oznacza 
dla systemu ochrony zdrowia mniejsze wydatki, a w rezultacie mniejsze koszty 
społeczne. Szereg badań dokumentuje, że wielu chorób przewlekłych (które są 
niezwykle kosztowne dla systemu) można byłoby uniknąć, prowadząc zdrowy 
tryb życia i szybko diagnozując początki rozwijających się chorób33. W tym celu 
konieczne jest zwiększenie odpowiedzialności jednostki za swoje zdrowie, m. 
in. poprzez edukację, czy też profilaktykę pierwotną, kooperację dostarczycieli 
świadczeń zdrowotnych ze sferą pomocy społecznej, lokalnej społeczności, 
wolontariatu oraz systemu oświaty34.

Obszarem do zmniejszenia zagrożeń wynikających ze zmian demograficz-
nych jest poprawa efektywności zarządzania służbą zdrowia w Polsce35. Obecnie 
dostrzegalna jest dokonująca się zmiana priorytetu wydatków publicznych, 
przede wszystkim w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Jednakże istnieje 
problem w sferze analizy danych z rekordów NFZ, ministra zdrowia i innych. Jak 
wskazują niektórzy, w Polsce występuje rozległa luka, jeżeli chodzi o przygotowa-
nie badań z obszaru ochrony zdrowia, które byłyby ukierunkowane praktycznie 
i umożliwiały wprowadzenie reformy systemowej w obszarze ochrony zdrowia36. 
W przypadku polityki wobec starzenia się społeczeństwa należy zwrócić uwagę 
na potrzebę systematycznego monitorowania prognoz demograficznych i sytu-
acji społeczno-ekonomicznej kraju. Jest to niezbędnym warunkiem do trafnego 
rozpoznawania potrzeb tak osób starszych, jak i tej grupy ludności, która dopiero 
zbliża się do przedpola starości. Przez monitorowanie należy rozumieć analizę 
postępujących zmian, ich następstw dla środowiska lokalnego i regionalnego 

 32 Tamże, s. 184.
 33 J. Szymborski, Zdrowie publiczne i polityka senioralna, (w:) Przemiany demograficzne 
w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, B. Kłos, P. Russel (red.), Warszawa 2016, s. 
173 i n.; cytuję za: E. Kosycarz, Determinanty…, s. 135.
 34 P. Arak, P. Żakowiecki, Polsce…, s. 96.
 35 E. Kosycarz, Determinanty…, s. 134.
 36 Tak: P. Arak, P. Żakowiecki, Polsce…, s. 97.
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oraz ocenę długookresowego rozwoju monitorowanych procesów. Wdrożenie 
przytoczonych rozwiązań będzie miało istotny wpływ na racjonalne gospodaro-
wanie publicznymi środkami, przeznaczanymi na realizację zadań polityki wobec 
starzenia się i ludzi starych. Jako że efektywna polityka wobec osób starszych 
wymaga licznych inwestycji, kwestia racjonalności gospodarowania urasta do 
podstawowej i powinna spotkać się ze szczególnym zainteresowaniem ze strony 
administracji publicznej37.  

Ważkim problemem polityki zdrowotnej – jak zresztą każdej dziedziny poli-
tyki publicznej – jest brak stałości reform. Tytułem przykładu można wskazać 
zastąpienie Kas Chorych przez NFZ po upływie około czterech latach od ich 
wprowadzenia. Planowanie długookresowe, rozważanie ewentualnych trudności 
w osiągnięciu zamierzonego celu i problemów związanych z wdrażaniem zmian 
- wszystko to ułatwiłoby dojście do optymalnego funkcjonowania systemu, 
a jednocześnie wpłynęło na zaoszczędzenie środków publicznych38. 

Uwagi końcowe

Postępujący proces starzenia się populacji państw rozwiniętych stanowi nie-
odwracalny rezultat wielkich osiągnięć i postępów cywilizacyjnych. To w ich 
wyniku doszło do znaczącego wzrostu średniej długości życia oraz zmniejszenia 
śmiertelności.  Jednocześnie mamy do czynienia z niskim wskaźnikiem dziet-
ności.  Zagwarantowanie przez państwo godziwej ochrony zdrowia obywateli 
jest niewątpliwie ważną kwestią, zwłaszcza w aspekcie istotnie wzrastających 
kosztów wydatkowanych na ochronę zdrowia. Lokowanie środków w ochronę 
zdrowia postrzegane jest jako inwestowanie w rozwój cywilizacyjny i kapitał 
ludzki - jeden z najistotniejszych faktorów wzrostu gospodarczego, a także 
rozwoju społecznego regionów oraz państw39.

Wydatki na ochronę zdrowia składają się na kategorię wydatków, która 
w przeważającej części rozwiniętych państw wzrasta zdecydowanie szybciej 
aniżeli PKB ich gospodarek. Prognozuje się, że wielkość środków finansowych 
przeznaczanych na ochronę zdrowia będzie nadal rosła z uwagi na postępujący 
proces starzenia się społeczeństwa i w związku z tym konieczna będzie zasadni-
cza reforma sposobu wydatkowania środków publicznych na ochronę zdrowia. 

 37 P. Błędowski i in., Raport…, s. 180.
 38 P. Arak, P. Żakowiecki, Polsce…, s. 93.
 39 A. Frączkiewicz-Wronka, Zarządzanie…, s. 7-8.
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Rozważania nad determinantami stabilności finansowania systemu ochrony 
zdrowia w kontekście starzenia się społeczeństwa wiążą się z koniecznością 
wzięcia pod uwagę dwóch elementów: wydatkowej i dochodowej strony systemu 
finansowego.  Po stronie wydatkowej niewątpliwie wzrastają koszty łączące się 
z rosnącą liczbą osób starszych i wyższymi kosztami jednostkowymi świadczeń 
dla osób w podeszłym wieku. Wyższe wydatki są pochodną wysokich kosztów 
leczenia pod koniec życia oraz długofalowych wydatków jakie wiążą się nieroze-
rwalnie z chorobami przewlekłymi. Zaakcentowania wymaga, że wydatki zwią-
zane z chorobami przewlekłymi determinuje pośrednio proces ,,wydłużania się 
życia”. Natomiast ich bezpośrednich źródeł w dużym stopniu trzeba doszukiwać 
się w niezdrowym trybie życia osób bez względu na wiek. Po stronie dochodowej 
niebezpieczeństwo dla systemu finansów ochrony zdrowia stanowi spadek grupy 
osób czynnych zawodowo (starzenie się społeczeństwa). Jednakże pogłębiona 
analiza polskiego rynku pracy uwidacznia, iż istnieją niewykorzystane czynniki, 
które mogą umożliwić zmniejszenie zagrożenia. 

Przebiegający szybko proces demograficznego starzenia się społeczeństwa 
powoduje wiele wyzwań, którym sprostać musi państwo i administracja samo-
rządowa. Jako przykładowe działania państwa, a w części także JST, niwelujące 
(w długim okresie) problemy finansowania ochrony zdrowia uwarunkowane 
starzejącym się społeczeństwem należy wskazać: zwiększenie produktywności 
kapitału i zasobów ludzkich, racjonalizację gospodarki publicznymi środkami 
na ochronę zdrowia, odpowiednie oddziaływanie na rynek pracy, m. in. poprzez 
aktywizację osób nieaktywnych zawodowo oraz wydłużanie okresu aktywności 
zawodowej, prowadzenie właściwej polityki imigracyjnej i emigracyjnej. Istotna 
jest także właściwa i na bieżąco aktualizowana diagnoza sytuacji oraz potrzeb 
starszego pokolenia, jak również monitorowanie podejmowanych przez rozmaite 
podmioty na szczeblu krajowym oraz lokalnym aktywności.

Pomimo zawężenia tematu niniejszego artykułu do zagadnienia zagro-
żenia utraty stabilności systemu finansów publicznych w zakresie ochrony zdrowia 
w kontekście starzenia się społeczeństwa, niezbędne wydaje się zasygnalizowanie 
konsekwencji gospodarczych, jakie niesie za sobą wyżej wymienione zjawisko 
demograficzne także dla innych sfer działalności państwa. Proces starzenia się 
społeczeństwa ma wpływ bowiem na stabilność finansów publicznych ze względu 
na konieczność zwiększenia wydatków publicznych również na zabezpieczenia 
społeczne. Osoby starsze, przechodząc na emeryturę, kończą swój okres aktyw-
ności zawodowej. Kiedy pracowali, otrzymywali wynagrodzenie oraz płacili 
podatki. Pozostając na emeryturze będą się utrzymywać ze świadczeń społecz-
nych. Wobec demograficznego starzenia społeczeństwa sytuacja ta w dłuższym 
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czasie będzie powodowała postępujący wyraźnie spadek wpływów do budżetu 
z podatków, a jednocześnie wzrost wydatków publicznych.

Wskazania wymaga, iż starzenie się społeczeństwa sprawia, że repartycyjny 
system emerytalny, zbudowany na zasadzie solidaryzmu międzypokoleniowego 
(wpływy ze składek mają finansować obecnie wypłacane emerytury) staje się 
niewydolny. Aby zapobiegać temu zjawisku wprowadza się system kapitałowy 
(gwarantowane przez państwo indywidualne konta emerytalne, na które pra-
cownik wpłaca co miesiąc określoną składkę emerytalną) lub tworzy rezerwowe 
fundusze emerytalne. Funkcją tych ostatnich jest ochrona finansowej wydolności 
systemu emerytalnego, jak też zabezpieczenie długoterminowej stabilności finan-
sowej państwa. Lokowane na tych funduszach stosunkowo niewielkie składki 
spowodują, że w przyszłości wypłaty emerytur staną się w mniejszym stopniu 
odczuwalne dla budżetu państwa. 

Do ograniczenia negatywnych ekonomicznych skutków starzenia się społe-
czeństwa w sferze systemu ubezpieczeń społecznych może przyczynić się podnie-
sienie wieku emerytalnego, albowiem jeżeli nie wydłuży się okresu aktywności 
zawodowej Polaków, to utrzymanie na płaszczyźnie funkcjonująego obecnie 
systemu emerytalnego relacji średniej emerytury do przeciętnego wynagrodze-
nia na aktualnym poziomie, będzie wymagało zwiększenia wysokości składki 
emerytalnej. W Polsce ustawowy wiek odchodzenia na emeryturę wynosi w tym 
momencie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Mimo tego wiele osób 
wycofuje się z rynku pracy przed osiągnięciem tego wieku40. Aby spowodować 
zwiększenie zatrudnienia osób starszych, a tym samym zwiększyć do budżetu 
państwa wpływy m.in. z obciążeń podatkowych, należy ograniczyć dostęp-
ność świadczeń umożliwiających wcześniejsze przechodzenie na emeryturę. 
Jako korzystne oddziaływanie wskazuje się na rekompensowanie ilościowego 
ubytku zasobów pracy przez rozwój jakościowy pracowników. Podniesienie 
wykształcenia seniorów powinno skutkować szeregiem pozytywnych zmian: 
wydłużoną w czasie aktywnością zawodową, większą dbałością o stan własnego 
zdrowia i samopoczucie, szybszym reagowaniem na zaburzenia zdrowia. Takie 
zachowania na poziomie jednostkowym złagodzą następstwa starzenia się społe-
czeństwa w skali makro. Należy też zwiększyć skuteczność i efektywność działań 
promujących zatrudnienie i aktywność zawodową osób starszych.

 40 W Polsce notowany jest jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób w wieku 
55–64 (38,7% w 2012 r. wg danych Eurostat) i jedna z najniższych średnia wieku przechodzenia 
na emeryturę wśród państw europejskich – tak: Założenia Długofalowej…, s. 25.
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Choć prognozy mogą napawać pesymizmem (przewiduje się ewentualną 
niewydolność finansów publicznych będącą implikacją postępującego procesu 
starzenia się społeczeństwa), to zaistniała sytuacja ekonomiczna może przyczynić 
się do zagospodarowania niszy rynkowej łączacej się z przyszłą, zwiększoną kon-
sumpcją pokolenia osób starszych. Można zatem wskazać także na swego rodzaju 
pozytywne akcenty łączące się ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa dla 
polskiej gospodarki. Zdaniem Guillaume’a Wunscha starzenie się może wywrzeć 
pozytywny wpływ na gospodarkę, intensyfikując rozwój nowych produktów 
i usług lepiej dostosowanych do potrzeb i oczekiwań seniorów. 

Nowe wyzwania i możliwości tworzy tzw. srebrna gospodarka (silver econo-
my)41. W srebrnej gospodarce ludzie starsi postrzegani są jako aktywna, produk-
tywna i użyteczna społecznie zbiorowość. Trzeba czerpać z zasobu doświadczenia 
starszych wiekiem pracowników. Należy wspierać rodzinne przedsiębiorstwa, 
w których często zauważa się aktywną działalność seniorów. Silver economy 
wiąże interesy producentów i biznesu z sektorem opieki nad seniorami. Tytułem 
przykładu można wskazać na teleopiekę, telemedycynę, jak też firmy świadczące 
usługi o charakterze opiekuńczym i pielęgnacyjnym oraz domy opieki. Uwypu-
klenia wymaga, że proces starzenia się oddziałuje na rozwój segmentów rynku 
usług, takich jak rynek produktów i usług kosmetycznych, medycyny estetycznej, 
turystyki o charakterze pielgrzymkowym, itd.42

Demograficzne starzenie się społeczeństwa to zjawisko, które w następnych 
dziesięcioleciach będzie postępowało coraz szybciej. Takie wysokie tempo pro-
cesu starzenia się ludności musi skutkować poważnymi zmianami w szcze-
gólności w strukturze zapotrzebowania  na świadczenia w zakresie ochrony 
zdrowia (dostęp do usług zdrowotnych), polityki socjalnej (przede wszystkim 
świadczenia emerytalne), jak też pomocy społecznej (ciągły wzrost popytu na 
usługi opiekuńcze). Przewidywane przeobrażenia w strukturze zapotrzebowania 
na świadczenia domagają się reakcji ze strony podmiotów administracji publicz-
nej. Na ową reakcję powinny składać się zaplanowane w przedziale czasowym 
działania, opierające się na zagwarantowaniu właściwego podłoża materialnego, 
wykwalifikowanych zależnie od potrzeb zasobów ludzkich oraz zapewnieniu 
adekwatnych do potrzeb możliwości finansowania prowadzonych inwestycji.

Państwo musi być przygotowane na wszelkie konsekwencje, pozytywnych, 
jak też negatywnych zmian wynikających z niepokojących prognoz demo-
graficznych. Należy przyjąć obecny i przyszły stan demograficzny kraju jako 

 41 R.J. Kijak, Z. Szarota, Starość…, s. 30.
 42 Tamże, s. 30-32.
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nieuchronny oraz potraktować go w kategorii wyzwania, będącego jednocześnie 
szansą do wykorzystania w rozwoju polityki gospodarczej, jak też społecznej 
(w tym polityki senioralnej) państwa.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje problematykę zagrożenia utraty stabilności systemu finansów 
publicznych w  sferze ochrony zdrowia wobec postępującego zjawiska starzenia się 
społeczeństwa. W  podsumowaniu autorka wskazuje na oddziaływanie zjawiska sta-
rzenia się społeczeństwa także na system emerytalny oraz rynek dóbr i usług (zagad-
nienie silver economy). Postępujący proces starzenia się społeczeństwa w przyszłości 
niewątpliwie będzie wymuszać przesunięcia w budżecie państwa - wyższe wydatki na 
emerytury, renty, czy też opiekę zdrowotną pociągną za sobą konieczność ograniczania 
innych wydatków. W  artykule wskazano przykładowe rozwiązania, które w  dłuższej 
perspektywie czasu umożliwiłyby przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom starzenia 
się społeczeństwa na sytuację gospodarczą państwa. Reorganizacja systemu ochrony 
zdrowia oraz systemu emerytalnego wydaje się być nieunikniona.

Słowa kluczowe: finanse publiczne, starzenie się społeczeństwa, ochrona zdrowia, 
system emerytalny, srebrna gospodarka

Summary 
The article presents the issues of risking the loss of the stability of the public finance 
system in the area of health protection against the progressive aging of society. How-
ever, in summary, the author points to the impact of the aging phenomenon on the 
pension system as well as the market of goods and services (issue silver economy). The 
progressive aging of the population will inevitably force state transfers - higher spending 
on pensions as well as health care will lead to the need to reduce other expenditures. 
The aim of the author was to point out examples of solutions which, in the long run, 
would counteract the adverse effects of aging on the economic situation of the state. 
The reorganization of the health care system and pension system seems inevitable.

Key words: public finance, aging society, health care, pension system, silver 
economy
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Michał Grudecki

Kilka słów o racjonalnym przestępcy 
w świetle wybranych nowelizacji 
Kodeksu karnego z lat 2015 – 2017
A few words about the rational offender in the light of selected amendments 
of the Polish Penal Code from 2015-2017

Słowo wstępne

Ekonomiczna analiza prawa karnego polega na badaniu zjawiska przestępczości 
za pomocą narzędzi wykorzystywanych przez ekonomię1. Głównym zadaniem 
tego powstałego w II połowie XX w. nurtu filozoficzno-prawnego jest próba 
stworzenia optymalnego modelu polityki karnej, który połączy oddziaływanie 
prewencyjne ze skutecznym ściganiem i karaniem sprawców przestępstw dla 
osiągnięcia akceptowalnego w społeczeństwie poziomu przestępczości2. Teza 
podstawowa ekonomicznej teorii prawa stanowi, że prawo powinno być sys-
temem efektywnym ekonomicznie3. Efektywne ekonomicznie prawo karne to 
takie, które minimalizuje społeczny koszt przestępczości4. Na koszt ten składają 

 1 M. Maraszek, Model przestępcy racjonalnego i efektywna polityka karna – okiem praktyka, 
„Prokurator” 47-48 (2011), nr 3-4, s. 9. Jest ona częścią szerszego kierunku badawczego, zwanego 
ekonomiczną analizą prawa, zajmującego się badaniem prawa, zjawisk w nim zachodzących oraz 
opisywaniem instytucji prawniczych za pomocą metod właściwych dla nauki ekonomii – zob. M. 
Bednarski, J. Wilkin (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2007, s. 473.
 2 M. Maraszek, Model..., s. 9. Jak wywodzi ta autorka, „w doktrynie panuje szeroki konsen-
sus, aby początki ekonomicznej eksploracji prawa karnego i przestępczości wiązać z publikacją 
artykułu G.. S. Becker’a «Crime and Punishment: an Economic approach» w 1968 roku, który dał 
asumpt do dalszych badań nad zjawiskiem przestępczości w kontekście nauki ekonomii”.
 3 K. Pawłusiewicz, B. Brożek, Prawo karne w świetle ekonomicznej teorii prawa (Uwagi 
krytyczne), „Państwo i Prawo” 682 (2002), nr 12, s. 47.
 4 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, tłum. J. Bełdowski, J. Czabański, K. 
Metelska-Szaniawska, M. Olender, B. Targański, Warszawa 2011, s. 618.
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się wywołane przez przestępczość straty oraz nakłady poniesione dla jej zapo-
biegania5. W celu wytworzenia potrzebnych narzędzi służących do wspomnianej 
minimalizacji, ekonomiczna teoria prawa karnego przyjęła model racjonalnego 
przestępcy, oparty na podstawowej strukturze ekonomicznej teorii prawa, czyli 
pojęciu homo oeconomicus6. 

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony próbie dokonania oceny modelu latro 
rationalis7 oraz powiązanych z nim podstawowych zagadnień ekonomicznej 
analizy prawa, dotyczących polityki kryminalnej państwa. Należy odpowiedzieć 
na pytanie, czy niektóre rozwiązania przyjęte przez polskiego ustawodawcę kore-
spondują z założeniami prezentowanymi przez przedstawicieli omawianej teorii. 
Być może zachodzi potrzeba modyfikacji niektórych elementów wspomnianej 
koncepcji, by mogła zostać lepiej wykorzystana.

Homo oeconomicus et latro rationalis

Przed opisaniem modelu racjonalnego przestępcy, zastanowić się należy nad 
pojęciem człowieka ekonomicznego, z którego wywodzi się latro rationalis. Homo 
oeconomicus to człowiek, który podejmuje racjonalne zachowania i próbuje dzia-
łać efektywnie8. Jego wybory oparte są na założeniu uzyskania jak największych 
korzyści przy jak najmniejszych nakładach9. Człowiek ekonomiczny stara się 
zawsze kalkulować nakłady i ich rezultaty tak, ażeby maksymalizować zysk10. 
Oczywiście należy się zgodzić z M. Maraszek, że struktura ta stanowi abstrak-
cyjny paradygmat, zgodnie z którym „(...) konkretne zachowania ludzkie da się 
wytłumaczyć w kategorii idealnych, ściśle racjonalnych wyborów”11. 

 5 Tamże. Autorzy zaznaczają, że „przestępczość obciąża społeczeństwo różnego rodzaju 
kosztami, które dzielimy na dwa podstawowe rodzaje. Po pierwsze, przestępcy coś zyskują, a ofiary 
ponoszą pewne straty na majątku i zdrowiu. (…) Po drugie, państwa oraz potencjalne ofiary 
przestępstw ponoszą wydatki na ochronę przed nimi”.
 6 Jak podnoszą R. Cooter i T. Ulen, „(...) ekonomia dostarcza teorii behawioralnej służącej 
przewidywaniu reakcji ludzi na prawo” – zob. tychże, Ekonomiczna..., s. 4. W tym przypadku służy 
ona przewidywaniu reakcji ludzi na zmiany w prawie karnym.
 7 Czyli właśnie przestępca racjonalny (łacińska nazwa omawianego pojęcia wprowadzona 
przez Autora).
 8 M. Maraszek, Model .., s. 10.
 9 Tamże.
 10 Tamże.
 11 Tamże.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 200

Takie samo założenie przyjmują przedstawiciele ekonomicznej teorii prawa 
karnego odnośnie do przestępców12. Latro rationalis to sprawca roztropny, 
amoralny, który „(...) starannie wybiera środki prowadzące do osiągania niele-
galnych celów bez ograniczeń w postaci wyrzutów sumienia lub zinternalizo-
wanej moralności”13. W modelu tym uznaje się, że przestępca racjonalny „(...) 
jest poinformowany i zna koszty, korzyści oraz prawdopodobieństwo związane 
z przestępstwem (…)”14 oraz ma neutralny stosunek do ryzyka15. Tym samym 
przestępca racjonalny decyduje o dopuszczeniu się przestępstwa wtedy, „(...) 
gdy według jego oceny (wyróżnienie własne – MG) zysk z popełnienia czynu 
zabronionego przewyższa koszt, jaki potencjalny przestępca musiałby ponieść, 
aby spodziewaną korzyść osiągnąć”16. Hipotetyczny przestępca zatem porównuje 
„(...) krańcowe korzyści płynące z przestępstwa z oczekiwaną karą”17. Przyjmuje 
się, że osoba racjonalnie myśląca przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę 
prawdopodobieństwo wymierzenia kary18. 

J. Stelmach, B. Brożek i W. Załuski zachowanie latro rationalis sprowadzają 
do prostego rachunku ekonomicznego: przestępstwo (PR) popełni on tylko 
wtedy, gdy zysk z jego popełnienia (Z) będzie większy od wielkości kary (K) 
pomnożonej przez prawdopodobieństwo jej nastąpienia (P), a zatem PR = Z > 
P · K19. Jest to jednak myślenie zbyt uproszczone, gdyż zakłada, że wyłącznie 
ryzyko wymierzenia kary stanowi koszt popełnienia przestępstwa. Natomiast 
na koszty te przypada więcej składowych20. 

 12 I nie tylko. J. Czabański jest zdania, że „wszyscy uczestnicy (przestępcy, ofiary, funk-
cjonariusze wymiaru sprawiedliwości) działają zgodnie z zasadą optymalizacji zachowania, to 
jest wybierają zachowania najefektywniej realizujące ich preferencje” – zob. tegoż, Ekonomiczne 
podejście do przestępczości, „Edukacja Prawnicza” 71 (2005), nr 5, s. 24.
 13 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna.., s. 599.
 14 Tamże, s. 607.
 15 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna.., s. 607. Czyli nie jest ryzykantem, ani też tchórzem.
 16 M. Maraszek, Model.., s. 10. R. Cooter i T. Ulen zakładają, że wszystkie koszty i korzyści 
przestępcy racjonalnego muszą mieć charakter pieniężny, co znacznie ogranicza możliwość sto-
sowania owego modelu, aczkolwiek sami zauważają, że „w przypadku wielu przestępstw zarówno 
kary, jak i korzyści mają charakter niepieniężny, jak np. dezaprobata społeczna i prestiż w śro-
dowisku przestępczym”. Zauważają tym samym konieczność dokonania zmian w tym modelu 
– zob. tychże, Ekonomiczna..., s. 607. Najlepszą możliwą zmianą byłoby po prostu usunięcie tego 
założenia.
 17 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna..., s. 607.
 18 Tamże, s. 601.
 19 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, 
s. 144.
 20 Założenie to wymaga odrzucenia poglądu, że koszty popełnienia przestępstwa muszą 
mieć wyłącznie charakter materialny.
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J. Czabański wyróżnia cztery rodzaje kosztów popełnienia przestępstwa21. 
Są to koszty bezpośrednie, koszty rozłożone w czasie, koszty alternatywne oraz 
koszty oczekiwanej kary22. Kosztów bezpośrednich autor nie definiuje, aczkol-
wiek wydaje się słusznym potraktować jako takie np. środki poświęcone na przy-
gotowanie się do przestępstwa oraz skutki wynikające z samego jego popełnienia 
(dajmy na to uszkodzenie ciała złodzieja w wyniku przechodzenia przez wysoki 
płot)23. Jako przykład kosztów rozłożonych w czasie autor ten podaje utratę 
szacunku u znajomych czy obniżone zdolności zarabiania na skutek obciążonej 
kartoteki24. Koszty alternatywne to zdaniem J. Czabańskiego zysk z działań, które 
sprawca mógł podjąć w czasie przeznaczonym na popełnienie przestępstwa25. 
Koszty oczekiwanej kary to wspomniany już iloczyn prawdopodobieństwa jej 
wymierzenia oraz wysokości26. Do powyższych rodzajów kosztów warto dodać 
koszty indywidualne, nieposiadające charakteru materialnego. Stanowią one np. 
wysiłek potrzebny do przełamania zasad moralnych posiadanych przez każdego 
człowieka, powstrzymujących go przed popełnieniem czynu zabronionego czy 
do zniwelowania jego wrodzonej niechęci do ryzyka bądź przeciwnie – większej 
skłonności do podejmowania zachowań niebezpiecznych. Sam J. Czabański pisze 
bowiem, że „oczywiście większość z nas posiada także pewne zasady moralne, 
które każą odrzucić myśl o popełnieniu przestępstwa, nawet jeżeli przyniosłoby 
określone korzyści, a więc osobiste nastawienie do przestępstwa także powinno 
być brane pod uwagę”27. 

Na podstawie powyższych rozważań można następująco zmodyfikować wzór 
na przestępstwo popełnione przez latro rationalis: przestępstwo (PR) popełni on 
tylko wtedy, gdy zysk z jego popełnienia (Z) będzie większy od sumy kosztów jego 
popełnienia, na którą składają się koszty indywidualne (Ki), koszty bezpośrednie 
(Kb), koszty rozłożone (Kr), koszty alternatywne (Ka) oraz koszty oczekiwanej 
kary (wielkość kary pomnożona przez prawdopodobieństwo jej wystąpienia), 
a zatem PR = Z > Ki + Kb + Kr + Ka + P · K. Tym samym interesująco przedsta-
wia się kontrowersyjna teza postawiona przez J. Czabańskiego, że „(...) w myśl 
ujęcia ekonomicznego, (prawie) każdy ma swoją cenę, za którą będzie skłonny 
popełnić przestępstwo”28. Autor ten uważa, że „(...) w ujęciu ekonomicznym 

 21 J. Czabański, Ekonomiczne..., s. 27-28.
 22 Tamże.
 23 Tamże, s. 27.
 24 Tamże, s. 28.
 25 Tamże.
 26 Tamże.
 27 Tamże.
 28 Tamże.
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każdy z nas jest potencjalnym przestępcą, a podejmowane przez nas wybory 
(racjonalne) odzwierciedlają nasze indywidualne preferencje i otoczenie, w jakim 
przyszło żyć”29.

Zarzuty stawiane modelowi przestępcy 
racjonalnego oraz propozycje korekty omawianej 
struktury

Koncepcja przestępcy racjonalnego spotyka się z  pewnymi zarzutami. 
W piśmiennictwie po pierwsze podnosi się, że wiele osób wykazuje niechęć do 
ryzyka, inni zaś są nadmiernie do niego skłonni30. Po drugie niektórzy sprawcy 
czynów zabronionych nie zawsze działają racjonalnie i niekiedy popełniają czyn 
zabroniony pod wpływem impulsu31. Po trzecie zaś, jak zauważa M. Szczepa-
niec, „wydaje się, że (…) większość przestępców nie posiada pełnej informacji 
o korzyściach płynących z przestępstwa, jak również o prawdopodobieństwie 
schwytania i ukarania oraz o samej wielkości kary”32. Wszystko to powoduje, że 
opisywanemu modelowi zarzuca się posługiwanie zbyt uproszczonym modelem 
ludzkiego zachowania, który sprowadza człowieka do maszyny sporządzającej 
rachunek zysków i strat33. 

Powyższe zarzuty dotyczące modelu przestępcy racjonalnego wydają się być 
w części słuszne. Pomimo tego należy pamiętać, że jest to wyłącznie uproszczony 

 29 Tamże. J. Czabański generalizuje, że „(...) ludzie wykształceni brzydzą się przestępstwami 
z użyciem przemocy, które są domeną ludzi biednych, to przecież jest tak nie tylko dlatego, że 
różni ich funkcja wyboru, lecz dlatego, że różne są ich możliwości”. Tezy tej nie poparł żadnymi 
argumentami, a poza tym zestawienie wykształcenia z zamożnością jest błędne. Pojęcia te prze-
cież nie są rozłączne. Należy jednak przyznać, że bieda i brak pracy mogą ułatwiać lub nawet 
generować zachowania przestępne, o czym będzie mowa w dalszej części publikacji. - patrz także 
M. Szczepaniec, Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości, 
„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 15 (2011), z. 4, s. 118.
 30 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna..., s. 607. M. Szczepaniec, Teoria ekonomiczna w prawie 
karnym, Warszawa 2012, s. 209.
 31 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć.., s. 148.
 32 M. Szczepaniec, Teoria..., s. 209.
 33 K. Pawłusiewicz, B. Brożek, Prawo..., s. 47; M. Szczepaniec, Teoria.., s. 208. Zarzut ten 
można rozszerzyć na całą ekonomiczną analizę prawa. R. Tokarczyk zauważa bowiem, że „(…) 
główna słabość EAP (ekonomiczna analiza prawa – MG), we wszystkich jej aspektach, polega 
na ekonomicznej jednostronności, nieuwzględniającej w analizie, istocie i funkcjach prawa jego 
ontologicznej złożoności, natomiast w jej warstwie aksjologicznej wartości ekonomiczne wyno-
szącej ponad prewartość – wartość pierwotną wobec wszystkich innych wartości – jaką jest 
życie, szczególnie życie ludzkie” – zob. tenże, Jednostronność ekonomicznej analizy prawa, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 69 (2007), z. 4, s. 176-177.



 Artykuł prawniczy | 203

model ludzkiego zachowania, który nie powinien pretendować do bycia jedy-
nym, słusznym sposobem opisu rzeczywistości, lecz jedynie stanowić wyraz 
redukcjonizmu metodologicznego w badaniach kryminologicznych34. Dlatego 
też powinno się wprowadzić do niego drobne zmiany, między innymi uznając 
indywidualną skłonność do ryzyka danego człowieka oraz jego podejście do 
zasad moralnych za wspomniany już koszt indywidualny popełnienia przestęp-
stwa. Sprawcy postępujący ryzykownie, a także znajdujące się na przeciwnymi 
biegunie osoby strachliwe, również mogą dokonywać wyborów oraz ważyć 
potencjalne zyski i straty, stanowiące skutek swojego zachowania. Wydaje się 
tylko, że łatwiej wówczas przewidzieć ich ostateczny wybór, zaś mniejsze lub 
większe przywiązanie do zasad moralnych nie dyskwalifikuje możliwości podej-
mowania przez jednostkę racjonalnych decyzji35. Trzeba bowiem pamiętać, jak 
zaznacza M. Szczepaniec, że „ocena oczekiwanych korzyści (i kosztów), jakie 
płyną z popełnienia przestępstwa ma oczywiście wymiar subiektywny (wyróż-
nienia własne – MG)”36. 

Obalić można także zarzut nieadekwatności teorii latro rationalis do spraw-
ców czynów zabronionych, których strona podmiotowa wykazuje zamiar nagły37. 
Wówczas bowiem, jak wywodzą R. Cooter i T. Ulen, przestępcy zachowują się 
„tak jakby” kalkulowali38. Autorzy tłumaczą ten pogląd w następujący sposób: 
„Przez określenie, że przestępcy zachowują się «tak jakby» kalkulowali, mamy 
na myśli to, że kiedy mają sposobność do popełnienia przestępstwa, bezzwłocz-
nie reagują na korzyści i ryzyko, tak jakby je ważyli. Jeżeli reagują w ten spo-
sób, ich zachowanie może być wyjaśniane przez model ekonomiczny, nawet 
kiedy ich procesy myślowe są tylko jego fragmentem”39. Konstrukcję przestępcy 
racjonalnego można też zastosować do czynów zabronionych, których strona 
podmiotowa cechuje się nieumyślnością. Wówczas sprawca dokonuje kalkulacji 
zysków i kosztów podjęcia się zachowania nieostrożnego, będącego podstawą 

 34 Tamże. Trafnie zauważają R. Cooter i T. Ulen, że „(...) ekonomia dostarcza teorii beha-
wioralnej służącej przewidywaniu reakcji ludzi na prawo” – zob. tychże Ekonomiczna analiza..., 
s. 4. Zob. też J. Czabański, Ekonomiczne..., s. 24.
 35 Tym samym nie powinno utożsamiać się racjonalności z amoralnością. Pogląd ten nie 
znajduje bowiem żadnego uzasadnienia.
 36 M. Szczepaniec, Teoria ..., s. 206.
 37 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 października 1995 r., III KRN 118/95, LEX 24861, 
trafnie zdefiniował zamiar nagły jako „(...) przeżycie, z którym zarówno nauka prawa karnego, 
jak i praktyka orzecznicza łączy mniejszy stopień winy. Sprawca nie ma bowiem wystarczającej 
dyspozycji czasowej i warunków wszechstronnego przemyślenia czynu (…) Decyzja określonego 
zachowania się podjęta w sposób nagły, pod wpływem emocji (zaskoczenia, zagrożenia) (...)”. 
 38 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna..., s. 608.
 39 Tamże.
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popełnienia czynu zabronionego, którego to możliwość popełnienia przewidywał 
lub mógł przewidzieć.

Może się również wydawać, że niektóre zachowania przestępne nie dają się 
zakwalifikować jako racjonalne. Dzieje się to wtedy, gdy koszty popełnienia znacz-
nie przewyższają możliwe zyski, co jednak nie odstrasza sprawców od ich popeł-
nienia40. M. Szczepaniec uważa nawet, że każde zachowanie naruszające normę 
sankcjonowaną jest irracjonalne41. Dlaczego zatem ekonomiczna teoria prawa 
karnego posługuje się odnośnie do przestępców przymiotnikiem „racjonalny”? 
Autorka tłumaczy ten fakt następująco: „Przestępcy to jednak jednostki, które 
cechuje zachwiany świat wartości i owa kalkulacja poprzedzająca decyzję o ewen-
tualnym popełnieniu przestępstwa może być rozważana wyłącznie pod kątem 
zwykłej racjonalności, tak jak inne decyzje o wymiarze ekonomicznym. (…) Należy 
pamiętać, iż przestępca dokonując kalkulacji wykorzystuje własne zasoby informa-
cyjne, które w zestawieniu z indywidualną skłonnością do ryzyka oraz subiektywnie 
postrzeganym stopniem prawdopodobieństwa wykrycia i ukarania, jemu samemu 
jawić się będzie jako racjonalne”42. Abstrahując od nieuargumentowanego stwier-
dzenia, że wszyscy przestępcy (autorka nie zawęża kategorii chociażby przez użycie 
zaimka „niektórzy”) posiadają zachwiany świat wartości, powinno się przyznać 
M. Szczepaniec rację. Wydaje się może, że przymiotnik „racjonalny” odnosi się 
jedynie do ogólnego sposobu podejmowania decyzji poprzez kalkulację zysków 
i strat w wyniku popełnienia przestępstwa, którą przeprowadza każdy sprawca, 
a nie dotyczy on samych efektów tego działania. Latro rationalis to człowiek, który 
ocenia, czy zysk z popełnienia czynu zabronionego przewyższa poniesione w celu 
jego uzyskania koszty, aczkolwiek wynik oceny nie musi być już za każdym razem 
racjonalny w oczach innej osoby, a nawet jawić się może jako błędny.

Wpływ modelu przestępcy racjonalnego na politykę 
kryminalną państwa

W tym miejscu należy spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
teoria przestępcy racjonalnego może wpłynąć na politykę kryminalną państwa 

 40 Przykładem niech będzie sytuacja, w której sprawca uzależniony od alkoholu po raz 
kolejny wsiada za kierownicę samochodu i jedzie drogą, na której regularnie zdarzają się kontrole 
trzeźwości, pomimo faktu uprzedniej karalności za przestępstwo z art. 178a ustawy z 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny, tj. Dz. U. 2016, poz. 1137 ze zm., zwany dalej k.k.
 41 M. Szczepaniec, Teoria..., s. 209.
 42 Tamże.
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oraz pomóc w skuteczniejszym wypełnianiu przez prawo karne funkcji ochron-
nej43. W ocenie R. Cooterˈa i T. Ulena, „karanie przestępców ma charakter 
probabilistyczny. Sprawca może uniknąć wykrycia lub skazania albo zostać zła-
pany, ale nie skazany. Osoba racjonalnie podejmująca decyzje bierze pod uwagę 
prawdopodobieństwo wymierzenia kary, kiedy rozważa popełnienie dowolnego 
przestępstwa (...)”44. Oczywiście oznacza to, że im wyższe prawdopodobieństwo 
wykrycia oraz im surowsza kara, tym wyższe koszty popełnienia przestępstwa, 
którego popełnienie staje się dla sprawcy nieopłacalne. W związku z powyższym, 
na co zwracają uwagę R. Cooter i T. Ulen, „wzrost kary oczekiwanej prowadzi 
do spadku liczby przestępstw, ponieważ niektórzy przestępcy zmniejszają liczbę 
popełnianych przestępstw, a pewni ludzie, którzy skądinąd staliby się prze-
stępcami, nie popełniają przestępstw w ogóle”45. Jeżeli prawdopodobieństwo 
wykrycia sprawcy typu czynu zabronionego jest niskie, konieczne jest zwięk-
szenie sankcji za ów typ46. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na prawidłowość 
podnoszoną przez R. Cooter’a i T. Ulena, że „racjonalny przestępca popełnia 
przestępstwo o niższej wadze w celu zrekompensowania zwiększonego ryzyka, 
jakie wiąże się dla niego ze wzrostem sankcji”47.

Stosowanie kar jest kosztowne dla społeczeństwa. Dlatego zatem prymat 
powinny wieść kary pieniężne, zaś niepieniężne należy stosować tylko wtedy, gdy 
pierwsze z wymienionych nie będą w stanie wystarczająco skutecznie zapobiec 

 43 J. Czabański przedstawia inną, utylitarystyczną funkcję prawa karnego: „Można przyjąć, 
że celem prawa karnego jest zapewnienie większej szczęśliwości ludzi, niż byłaby możliwa bez 
niego” – zob. tegoż, Ekonomiczne podejście..., s. 25. Można pokusić się o przedstawienie funkcji 
prawa karnego z perspektywy ekonomii – ma ono na celu zabezpieczenie możliwości maksymali-
zowania bogactwa społecznego oraz minimalizowania kosztów społecznych. Przestępstwo zarówno 
uniemożliwia maksymalizację zysków, jak i generuje straty (indywidualne np. u pokrzywdzonych, 
jak i generalne np. poprzez koszty więziennictwa) – zob. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dzie-
sięć..., s. 153. W podobnym tonie wypowiadają się R. Cooter i T. Ulen: „prawo karne powinno 
minimalizować społeczny koszt przestępczości, który równy jest sumie wywołanych przez nią 
strat i kosztów zapobiegania jej” – zob. tychże Ekonomiczna…, s. 618.
 44 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna..., s. 601.
 45 Tamże, s. 606. Wyjątek stanowią przestępstwa popełnione przez nierozwagę (warunki 
zmniejszonej racjonalności, chwilowa utrata kontroli nad emocjami, działanie impulsywne). 
Wówczas, zdaniem tych autorów, to nie surowość, lecz „(...) wzrost nieuchronności i szybkości 
wymierzania kary może skuteczniej odstraszać od popełniania przestępstw” – zob. tamże, s. 611.
 46 J. Czabański, Ekonomiczne..., s. 24; M. Maraszek, Model..., s. 11.
 47 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna..., s. 605. Z tego to powodu niektórzy złodzieje kradną 
z kalkulatorem w dłoni tak, aby nie przekroczyć granicy wartości 1/4 minimalnego wynagrodze-
nia, która rozgranicza wykroczenie od przestępstwa – zob. http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/
zlodzieje-z-kalkulatorem,184223.html ( dostęp 18 października 2017 r.).
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popełnianiu przestępstw48. Jeżeli zaistnieje konieczność zastosowania kary 
pozbawienia wolności, to według ekonomicznej teorii prawa, „(...) sprawca 
przestępstwa powinien być odizolowany od społeczeństwa tak długo, jak długo 
spodziewana szkoda, którą mógłby wyrządzić będąc na wolności, przekracza 
koszty ponoszone przez społeczeństwo na wykonanie kary pozbawienia wol-
ności”49. Pogląd ten stoi w sprzeczności z dyrektywami wymiaru kary pomiesz-
czonymi w art. 53 k.k., a zwłaszcza z dyrektywą stopnia winy.

Chociaż wzrost surowości kary powoduje zwiększenie jednego z kosztów 
popełnienia przestępstwa i jednocześnie zniechęca sprawcę do jego popełnienia, 
to w pewnym momencie traci on swoje właściwości. Otóż stosowanie suro-
wych sankcji w stosunku do czynów o niskim stopniu społecznej szkodliwości, 
uniemożliwia korzystanie z takowych w przypadku przestępstw poważniej-
szych50. Wyłączne podwyższanie wysokości sankcji bez zwiększenia poziomu 

 48 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć..., s. 144. „W istocie egzekwowanie grzywien 
jest tak tanie, że przynoszą one zysk państwu, przynajmniej dopóty, dopóki grzywna nie jest zbyt 
wysoka w stosunku do zamożności sprawcy” - R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna.., s. 622.
 49 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć.., s. 147. Autorzy ci zwracają uwagę na to, że 
„(...) podobna zasada rządzi wydatkami na resocjalizację: koszty te są uzasadnione, dopóki ich 
wysokość przewyższa spodziewaną szkodę, której dzięki zabiegom resocjalizacyjnym udaje się 
uniknąć”.
 50 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna..., s. 620. Autorzy podają przykład: „Załóżmy na przy-
kład, że kara dożywotniego więzienia jest maksymalną dostępną karą w społeczeństwie i że prawo 
przewiduje taką karę za oszustwo. Teraz wyobraźmy sobie, że policjant ściga oszusta, który ma 
broń. Jeśli policjant złapie przestępcę, zostanie on skazany na dożywotnie więzienie (…). Rów-
nie dobrze więc oszust może spróbować zastrzelić policjanta. Jeśli mu się to uda, to zdoła uciec. 
Natomiast jeśli mu się nie uda, nie poniesie dodatkowej kary za usiłowanie zabójstwa, gdyż kara 
za oszustwo jest już maksymalna” – zob. tychże Ekonomiczna…, s. 620-621. Można podać inne 
przykłady na gruncie polskiego prawa karnego. Przepis art. 178a § 4 k.k. przewiduje dla tzw. 
nietrzeźwego kierowcy recydywisty (prowadzącego pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości 
pomimo uprzedniego skazania m. in. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeź-
wości) karę w przedziale od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Na mocy innych przepisów 
kara ta w praktyce nie może zostać warunkowo zawieszona (art. 69 § 4 k.k.), a ponadto wobec 
sprawcy sąd w zasadzie obligatoryjnie orzeka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych (art. 42 § 3 k.k.). Dodatkowo skazany zobowiązany jest zapłacić świadczenie 
pieniężne w wysokości od 10 000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 43a § 2 k.k.). Typ czynu zabronionego z art. 178b k.k. zaś 
kryminalizuje pod groźbą kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 niezatrzymanie 
pojazdu i kontynuowanie jazdy pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu 
drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, 
przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego. 
Skazując za to przestępstwo sąd jest zobowiązany orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych (art. 42 § 1a pkt 1 k.k.). Zrównanie wymiaru kary za typ czynu zabronionego z art. 
178b k.k. z wymiarem kary za typ z art. 178a § 4 k.k. przy mniej dotkliwych środkach karnych 
(wyłącznie terminowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych) spowoduje nic 
innego jak to, że dla nietrzeźwego kierowcy recydywisty bardziej opłacalna będzie każdorazowa 
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wykrywalności przestępstw i wykonywania kar może spowodować wzrost liczby 
dokonywania poważniejszych czynów zabronionych51.

Jak już zostało zaznaczone, optymalna polityka karna polega na zbilanso-
waniu zagrożenia karnego przewidzianego w ustawie z prawdopodobieństwem 
poniesienia odpowiedzialności karnej52. Dlatego też państwo musi przeznaczać 
odpowiednie środki na organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości. Zgod-
nie z postulatami ekonomicznej teorii prawa, „system prawa karnego będzie 
efektywny, jeśli koszty zapobiegania przestępstwom będą niższe niż koszty 
przestępstw, których dzięki zapobieganiu uniknięto”53. Tym samym należy inwe-
stować w wymiar sprawiedliwości do momentu zrównania kosztów tej inwestycji 
z kosztem krańcowym przestępstw, które dzięki temu nie zostały popełnione54.

W celu zapobiegania przestępczości można, oprócz operowania składowymi 
kosztów oczekiwanej kary, wpływać na pozostałe koszty i tym samym czynić 
popełnienie przestępstwa nieopłacalnym. Poprawa warunków ekonomicznych 
i społecznych spowoduje wzrost kosztów alternatywnych popełnienia prze-
stępstwa. Potencjalny przestępca będzie miał alternatywną i korzystniejszą 
możliwość zyskania legalnego dochodu, dlatego też poziom przestępczości 
spadnie55. Podjęcie próby edukowania społeczeństwa w celu zmiany dość pozy-
tywnej postawy wobec sprawców niektórych typów czynów zabronionych (np. 
przestępstw skarbowych czy wykroczeń drogowych), może wpłynąć na wzrost 
kosztów rozłożonych. Należy jednak pamiętać, że pewien niski poziom prze-
stępczości zawsze będzie musiał być tolerowany, ponieważ w interesie państwa 
i poszczególnych jednostek nie jest zwalczanie jej po wygórowanych kosztach56.

próba ucieczki w przypadku kontroli policyjnej i prowadzonego w wyniku jej niepowodzenia 
pościgu, co może spowodować duże zagrożenie w ruchu lądowym. Typ czynu zabronionego z art. 
178b k.k. nie posiada w takich przypadkach żadnej wartości odstraszającej, dlatego że ustawodawca 
w art. 178a § 4 wraz z powiązanymi z nim przepisami posłużył się zbyt surowymi sankcjami. 
Podobnie kara dożywotniego pozbawienia wolności przy braku kary śmierci sama w sobie nie 
posiada wartości odstraszającej. Skazany na nią może dalej popełniać czyny zabronione za murami 
więzienia, gdyż nie spotka go sankcja surowsza. Jedynym tylko środkiem powstrzymującym go 
przed tym, pozostaje groźba utraty możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia.
 51 M. Maraszek, Model przestępcy..., s. 11-12.
 52 Tamże, s. 12.
 53 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć..., s. 146.
 54 Koszt krańcowy to dodatkowy koszt ponoszony w związku z produkcją dodatkowej jed-
nostki określonego dobra, wykonywaniem danej czynności lub świadczeniem usługi. - J. Stelmach, 
B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć..., s. 146.
 55 M. Szczepaniec, Kontrowersje..., s. 119.
 56 J. Czabański, Ekonomiczne..., s. 28. Trafnie zauważa M. Maraszek, że „(...) całkowita 
eliminacja zachowań przestępczych jest niemożliwą do osiągnięcia utopią, a co więcej, nie będą 
utożsamiane z racjonalną polityką karną zbyt wysokie koszty redukcji przestępczości” - taż, 
Model..., s. 9.
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Lutowe nowelizacje Kodeksu karnego z 2015 r. 
i 2017 r., a ekonomiczna teoria prawa karnego

Na zakończenie warto się zastanowić czy ostatnie zmiany w polskim prawie 
karnym inspirowane są niektórymi postulatami ekonomicznej teorii prawa. 
W tym celu należy zwrócić uwagę na dwa przykłady. Ustawa z dnia 20 lutego 
2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw wprowadziła 
liczne zmiany w strukturze orzekania i wykonywania kar57. Jak można dowiedzieć 
się z uzasadnienia projektu, intencją ustawodawcy było „uatrakcyjnienie” kar 
nieizolacyjnych, aby stały się podstawowym środkiem prawnokarnej reakcji 
orzekanym za występki, których społeczna szkodliwość nie jest szczególnie 
wysoka58. Efektem zmian było m.in. dodanie przepisu art. 37a k.k., dzięki któ-
remu jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprze-
kraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia 
wolności59. Od lipca 2015 r. to grzywna miała stać się „(...) głównym środkiem 
reakcji karnej w odniesieniu do «drobnej» i «średniej» przestępczości”, a „uzu-
pełniać grzywnę w tej funkcji miała kara ograniczenia wolności”60. Zmiana ta 
w pełni koresponduje z tezami ekonomicznej teorii prawa karnego, które głoszą 
prymat stosowania kar pieniężnych, połączony z korzystaniem z innego rodzaju 
kar tylko wtedy, gdy grzywna okaże się za mało odstraszająca od popełnienia 
czynów zabronionych61.

Drugim przykładem oddziaływania postulatów ekonomicznej analizy prawa 
karnego na decyzje polskiego ustawodawcy mogą stać się nowe typizacje sank-
cjonujące fałsz materialny i intelektualny faktur, dodane do Kodeksu karnego 
ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw62. Ustawodawca wprowadził surowe kary (zagrożenie karą 25 lat 

 57 Dz. U. z 2015, poz. 396
 58 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, 
druk Sejmu VII kadencji nr 2393 cz. 1, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD209B7AC-
6C45AC1257CDE0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf, (dostęp 19 października 2017 r.). 
 59 Zmianie uległ również przepis art. 58 k.k., który w nowym brzmieniu zdaniem projek-
todawcy jeszcze bardziej uwypukla priorytet kar nieizolacyjnych przy alternatywnym zagrożeniu 
w przepisie części szczególnej. Uzasadnienie..., op. cit.
 60 J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015, s. 49.
 61 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć..., s. 145. R. Cooter i T. Ulen podnoszą, że „(...) 
rzadko umieszczenie kogoś w więzieniu ma sens, jeżeli wcześniej nie wykorzystano możliwości 
nałożenia grzywny. Jeśli państwo nie przestrzega tej zasady i umieszcza w więzieniu kogoś, kto 
byłby w stanie zapłacić odpowiednią grzywnę, można by zachować ten sam poziom odstraszania 
i zaoszczędzić pieniądze podatników przez zwiększenie grzywny do maksimum i odpowiednią 
redukcję kar pozbawienia wolności” – zob. tychże, Ekonomiczna..., s. 623.
 62 Dz. U. z 2017, poz. 244.
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pozbawienia wolności w typie kwalifikowanym z art. 277a k.k.; możliwość orze-
czenia grzywny w wysokości do 3000 stawek dziennych kumulatywnie z karą 
pozbawienia wolności – art. 277b k.k.) w celu skuteczniejszego zwalczania 
zjawiska wyłudzenia podatku VAT63. Projektodawca zauważył, że wyłudzenia 
podatku od towarów i usług, dokonywane najczęściej przez zorganizowane grupy 
przestępcze, narażają budżet państwa na straty w wysokości dziesiątek miliar-
dów złotych rocznie64. Stanowi to poważny problem ekonomiczny i społeczny, 
który wymaga przeciwdziałania ze strony państwa przy użyciu instrumentów 
prawnokarnych65. Stwierdzono, że skutecznym sposobem przeciwdziałania temu 
niekorzystnemu zjawisku będzie stosowanie odpowiednio surowej sankcji, posia-
dającej walor odstraszający. Twierdzenia, którymi projektodawca posłużył się 
w uzasadnieniu idealnie korespondują z tezami ekonomicznej teorii prawa 
karnego: „Chodzi bowiem o to, by tego typu zachowania zmierzające do nie-
legalnego uzyskania środków finansowych kosztem budżetu państwa stały się 
nieopłacalne, a odpowiednio surowa sankcja karna miała walor odstraszający 
potencjalnych sprawców. Jest bowiem oczywiste, że osoby popełniające prze-
stępstwa karno-skarbowe w większym stopniu (wyróżnienie własne – MG) niż 
sprawcy przestępstw kryminalnych planują swoje działania, dokonując swoistego 
rachunku zysków i strat związanych z ich popełnieniem (co oznacza, że według 
ustawodawcy sprawcy przestępstw nie karno-skarbowych również dokonują 
owej kalkulacji, aczkolwiek w mniejszym od tamtych stopniu – MG)”66. Prze-
stępstwa związane z wyłudzeniem VAT-u są trudne do wykrycia (problem rodzi 
odnalezienie ich głównych sprawców, którzy czerpią korzyści z tego procederu), 
dlatego też zgodnie z zasadami ekonomicznej teorii prawa karnego słusznym 
jest operowanie wysoką sankcją w celu zwiększenia kosztów ich popełnienia67. 

Abstrahując od samej oceny wprowadzonych zmian, która znajduje się poza 
obszarem poruszanym w niniejszym artykule, warto zwrócić uwagę, że usta-
nowienie tak wysokich kar za nowe typy czynów zabronionych (w przypadku 
typu kwalifikowanego z art. 277a k.k. wymiar kary zbliżony do ustawowego 
zagrożenia przy zbrodni zabójstwa, a niższy od zagrożenia przypisanego do 
zbrodni handlu ludźmi czy zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem) przy 

 63 Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/EA8BC112272EA7CE-
C125804200323EDD/%24File/888.pdf (dostęp 19 października 2017 r.).
 64 Tamże.
 65 Tamże.
 66 Tamże.
 67 O trudności w wykryciu „karuzel podatkowych” pisze L. Wilk, „Kryminalne” aspekty 
przestępczości podatkowej, „Archiwum Kryminologii” 2009, XXXI, s. 216-217.
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stosunkowo niskim poziomie wykrywalności, może grozić opisywanym przeła-
maniem granicy skuteczności odstraszania i podwyższyć poziom przestępczości, 
zamiast go obniżyć68.

Podsumowanie

W podsumowaniu przeprowadzonych rozważań, słusznym wydaje się uznanie, 
że ekonomiczna analiza prawa karnego stanowi atrakcyjną teorię krymino-
logiczną69. Model przestępcy racjonalnego oraz powiązane z nim postulaty 
dotyczące polityki karnej, pomimo pewnych, dających się pokonać za pomocą 
niewielkich zmian, niedoskonałości, może być pomocny zarówno w teoretycz-
nym dyskursie prawniczym, jak i w działaniach ustawodawczych70. 

Stosunkowo niedawno przeprowadzone i opisane w niniejszej publikacji 
nowelizacje Kodeksu karnego, oceniane mniej lub bardziej pozytywnie, stanowią 
dowód na to, że pewne przejawy struktur wprowadzonych przez ekonomiczną 
teorię prawa karnego są widoczne w polskim ustawodawstwie karnym. Jak 
słusznie twierdzi M. Maraszek, ekonomiczna analiza prawa „(...) w założeniu 
jest dziedziną wiedzy, mającą na celu wypracowanie rozwiązań prawnych, które 
byłyby najbardziej efektywne dla społeczeństwa, a przy tym logiczne i spójne 
pod względem ekonomicznym, prawnym i etycznym”71. Z tego to powodu usta-
wodawca może ostrożnie, ale i bez lęku sięgać po jej zdobycze.
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Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1137, 
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 68 Chociażby przez fakt popełniania przez sprawcę opisywanych przestępstw innych, mniej 
szkodliwych społecznie czynów zabronionych, celem uniknięcia odpowiedzialności. K. Radzikow-
ski trafnie zauważa, że „pojawiają się jednak istotne wątpliwości, czy nadużycia finansowe nawet 
o znacznych rozmiarach, powinny podlegać tak surowej penalizacji, zwłaszcza że projektodawca 
nie przytoczył żadnych empirycznych danych, a oparł się jedynie na przypuszczeniach o potrzebie 
tak represyjnych zmian. (…) W konsekwencji zostaje naruszona wewnętrzna spójność prawa 
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 70 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć..., s. 14; M. Maraszek, Model..., s. 14.
 71 M. Maraszek, Model..., s. 14.



 Artykuł prawniczy | 211

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 396). 

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 244).

Literatura
Bednarski M., Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2007.
Cooter R., Ulen T., Ekonomiczna analiza prawa, tłum. J. Bełdowski, J. Czabański, 

K. Metelska-Szaniawska, M. Olender, B. Targański, Warszawa 2011.
Czabański J., Ekonomiczne podejście do przestępczości, „Edukacja Prawnicza” 71 

(2005), z. 5. 
Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian, Warszawa 2015.
Maraszek M., Model przestępcy racjonalnego i efektywna polityka karna – okiem prak-

tyka, „Prokurator” 47-48 (2011), nr 3-4. 
Pawłusiewicz K., Brożek B., Prawo karne w świetle ekonomicznej teorii prawa (Uwagi 

krytyczne), „Państwo i Prawo” 682 (2002), nr 12.
Radzikowski K., Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego w zakre-

sie tzw. przestępstw fakturowych, „Przegląd Podatkowy” 311 (2017), nr 3. 
Stelmach J. Brożek B., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 

2007.
Szczepaniec M, Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom 

przestępczości, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 15 (2011), z. 4. 
Szczepaniec M., Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa 2012.
Tokarczyk R., Jednostronność ekonomicznej analizy prawa, „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” 69 (2007), 4. 
Wilk L., „Kryminalne” aspekty przestępczości podatkowej, „Archiwum Kryminologii” 

2009, XXXI.

Orzeczenia
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1995 r., III KRN 118/95, LEX 24861.

Strony internetowe
http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/zlodzieje-z-kalkulatorem,184223.html 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/39FD209B7AC6C45AC1257CDE-

0042D631/%24File/2393%20cz%201.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/EA8BC112272EA7CEC125804200323ED-

D/%24File/888.pdf



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 212

Streszczenie
W artykule Autor przedstawia wykreowany przez amerykańskich przedstawicieli ekono-
micznej teorii prawa karnego model przestępcy racjonanego. Dokonana zostaje w nim 
charakterystyka tego modelu w  oparciu o  kryteria stworzone przez wspomnianych 
naukowców. Zaprezentowano ponadto jego wady. Autor proponuje niewielkie zmiany 
w prezentowanym modelu tak, aby stał się on bardziej użyteczny w badaniach kry-
minologicznych. Następnie przedstawia wpływ koncepcji racjonalnego przestępcy na 
politykę kryminalną państwa. Chodzi o to, co powinno się robić, zwłaszcza jakie kary 
stosować celem odstraszenia potencjalnych przestępców od popełniania czynów zabro-
nionych. Na zakończenie artykułu Autor opisuje dwie wybrane nowelizacje Kodeksu 
karnego – z dnia 20 lutego 2015 r. oraz z dnia 10 lutego 2017 r. celem podkreślenia, 
zauważalnego w  jego ocenie, wpływu modelu racjonalnego przestępcy na politykę 
kryminalną kreowaną przez polskiego ustawodawcę. 

Słowa kluczowe: prawo karne, ekonomiczna teoria prawa karnego, racjonalny 
przestępca, polityka kryminalna, nowelizacje Kodeksu karnego

Summary
In the paper the Author presents the model of the rational offender which was created 
by the representants of an American economic theory of the criminal law. This model 
will be described on the basis of criteria presented by these representants. Disadvantages 
of the rational offender theory also will be shown. Wherefore the Author proposes little 
changes in presented model of the rational offender which could make it more useful 
for criminology researches. In the next part of the article the Author shows impact 
of the rational offender idea on state criminal policy. What should we do, especially 
what penalties we have to use to deter criminals from commiting offences? In the end 
the Author describes two selected amendments of the Polish Penal Code - from 20th 
of February 2015 and from 10th of February 2017 in order to show the impact of the 
rational offender model for criminal policy created by the Polish Legislative. In the 
Author’s opinion this impact is noticeable.

Key words: criminal law, economic theory of the criminal law, rational offender, 
criminal policy, Penal Code amendments
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Agata Baran

Rozwój regulacji dotyczących migracji 
zarobkowej w Polsce w okresie 
międzywojennym
Development of the legislation on labour migration in Poland during the 
interwar period

1. Uwagi wprowadzające

Historia Polski naznaczona była od wieków migracją ludności, niemal zawsze 
jednak przeważał exodus Polaków, czy to z przyczyn politycznych, czy też zarob-
kowych. Procesy migracyjne – tak w ramach imigracji, jak i reemigracji czy 
repatriacji, a także wychodźstwa z kraju stałego zamieszkania o charakterze 
ekonomicznym czy światopoglądowym – wiązały się zawsze (i nadal pozostają 
w związku) z aktualną sytuacją gospodarczą i polityczną. Bez wątpienia istotnym 
motywem wyjazdu do innego państwa była i jest nadal chęć poszukiwania za 
granicą źródeł utrzymania, w tym podejmowania pracy zarobkowej. 

Kwestia ta łączy się z koniecznością ustalenia określonych zasad migracji, 
w tym przyjmowania cudzoziemców. Warunki przyjmowania cudzoziemców 
określane są w ramach wewnętrznych regulacji prawnych oraz umów międzyna-
rodowych ratyfikowanych przez poszczególne państwa. Sytuacja cudzoziemców 
w Polsce  początkowo nie znajdowała odzwierciedlenia w regulacjach prawnych. 
Pierwszym dokumentem, w którym zasygnalizowano te zagadnienia był Statut 
kaliski z 1264 r. w którym określono kompetencje władz w zakresie władztwa 
nad cudzoziemcami (Żydami). Kolejne wieki aż do II RP charakteryzowały się 
znaczącym zróżnicowaniem narodowościowym na terytorium Polski, w tym na 
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terenach zniewolonych przez zaborców, którzy przyjmowali rozwiązania prawne 
zgodne z własną polityką1. 

Pierwsze istotne polskie regulacje prawne w zakresie migracji ludności przy-
jęte zostały przez władze polskie dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości, tj. w 1918 r. Tak więc analizę rozwiązań prawnych w zakresie migracji 
- z uwzględnieniem sytuacji cudzoziemców na polskim rynku - pracy rozpocząć 
należy właśnie od okresu międzywojennego.

2. Uregulowania prawne w latach 1918 – 1939

2.1 Polityka migracyjna II Rzeczypospolitej Polskiej

Polityka migracyjna obejmuje działania ukierunkowane na regulowanie napływu 
i przebywania w kraju cudzoziemców. Należy jednak zwrócić uwagę, że w wyda-
niu ówczesnej Polski koncepcją tej polityki objęto również polskich emigrantów, 
bowiem zjawisko emigracji w ówczesnych warunkach politycznych i społeczno-
-ekonomicznych miało szczególne znaczenie. Ponieważ migracja do Polski 
i wypływ ludności pozostawały ze sobą w ścisłym związku, w dalszym ciągu 
kwestie te zostaną omówione kompleksowo. 

Pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. władze 
polskie poświęciły głównie kwestiom tworzenia podstaw ustrojowych państwa, 
ustalenia i ochrony granic wschodnich i zachodnich autonomicznej już Polski, 
tworzenia od podstaw administracji i sądownictwa, skonsolidowania w jeden 
organizm państwowy terytoriów po trzech zaborach o odmiennych systemach 
prawnych, administracyjnych i gospodarczych, usuwania skutków i zniszczeń 
wojennych, wyjścia z trudności gospodarczych i związanych z tym problemów 
dużego bezrobocia w miastach oraz przeludnienia wsi, a także rozwiązania 
problemu zróżnicowania narodowościowego, bowiem mniejszości narodowe 
stanowiły około 30% społeczeństwa zamieszkującego terytorium odrodzonej 
Polski. 

W ówczesnych realiach niezwykle istotną problematyką była polityka migra-
cyjna. Dotyczyła ona wychodźstwa, głównie inteligencji i szlachty, z okresów 
wielkich emigracji przedrozbiorowych i rozbiorowych, zwłaszcza politycznego po 
upadku wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych, jak powstanie listopadowe 

 1 Por. E. Bielak-Jomaa, Zatrudnianie cudzoziemców, Warszawa 2015, s. 36-38.
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w 1831 r. czy powstanie styczniowe w 1863 r., jak również emigracji zarobkowej, 
przede wszystkim z warstw niższych społeczeństwa, w tym m.in. bezrolnych 
chłopów, których nie był w stanie wchłonąć niezwykle wolno rozwijający się 
przemysł, zmuszonych do opuszczenia ziem polskich „za chlebem” na skutek 
destrukcyjnej polityki zaborców, czego apogeum przypadło na lata 1890-1914. 
Na skalę migracji miała również wpływ I wojna światowa. Wielkość migracji 
związanej z działaniami wojennymi szacuje się na około 2 mln osób. 

W wolnej już Polsce istotnym stało się ustanowienie instrumentów i ram 
prawnych dla funkcjonowania organów, których zadaniem byłoby usystematy-
zowanie polityki migracyjnej kraju. Jej główny potencjał ludnościowy stanowiły 
przeludnione wsie, w zasadzie pozbawione możliwości rozwoju i bezrobotni 
mieszkańcy miast, oraz reemigracja dawnych uchodźców. Reemigracja, a raczej 
repatriacja, dotyczyła uciekinierów wojennych na Wschód, których liczbę szaco-
wano na około 3-4 mln osób, ludzi ewakuowanych czy deportowanych, a także 
przesiedleńców – robotników polskich przymusowo przesiedlonych podczas 
wojny do Niemiec (szacunkowo była to liczba około 1 mln osób), czy ludności 
polskiej zamieszkującej polskie terytoria pozaborcze, które po ustaleniu granic 
II Rzeczypospolitej nie zostały objęte granicami odrodzonej Polski. Chodzi 
głównie o ziemie, które pozostały w granicach Rosji i Ukrainy. Nasilenie zja-
wiska repatriacji wynikające głównie, choć nie tylko, z przyczyn związanych 
z działaniami wojennymi, charakteryzowało się szczególnym spotęgowaniem 
w latach 1918-1924, a więc pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej2. 

Wpływ na kształtowanie polityki migracyjnej Polski międzywojennej miała 
polityka imigracyjna głównych państw docelowych emigracji z Polski, w tym 
m.in. zamorskich jak USA, Argentyny i Brazylii, a na kontynencie europej-
skim – Niemiec i Francji. Czynnikiem godnym podkreślenia było restrykcyjne 
ustawodawstwo ograniczające możliwości imigracji m.in. przez ustanowienie 
systemu kwot imigrantów dla poszczególnych narodowości i stosowanie zakazu 
imigracji osób mogących stać się obciążeniem dla tamtejszych społeczeństw. 
Niebagatelnym czynnikiem zewnętrznym był również system stosunków mię-
dzynarodowych w Europie i na świecie ukonstytuowany po I wojnie światowej 
i ciągle istniejące napięcia polityczne, w tym niepewność pokoju wersalskiego 
negowanego przez Niemcy i Rosję Radziecką. Inną determinantą nadającą kształt 
polityce migracyjnej ówczesnej Polski było nadal istniejące zagrożenie ze strony 

 2 Por. M. Kurenda, Polityka repatriacyjna Polski. Zarys ewolucji rozwiązań instytucjonalno-
-prawnych w latach 1918-1998, Ekspertyza Nr 188 wykonana na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz, 
czerwiec 1999, s. 4 -5, http://biurose.sejm.gov.pl (dostęp: marzec 2017r.).
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Niemiec kontestujących polską granicę zachodnią, oskarżających Polskę o łama-
nie praw mniejszości niemieckiej, a ogólnie rzecz ujmując krytycznie wyraża-
jących się o ładzie wersalskim, który uważali za przejaw braku obiektywizmu 
i niesprawiedliwości. 

Taka sytuacja miała istotny wpływ na podjęcie przez władze polskie decyzji 
o zakazie emigracji do Niemiec, zakazu, który zapewne miał pewien wpływ 
na zmniejszenie fali polskich emigrantów, ale niekoniecznie był w pełni prze-
strzegany, bowiem nielegalna emigracja do naszego zachodniego sąsiada nie 
ulegała zmniejszeniu. Wpływ na polską międzywojenną politykę migracyjną 
miały również stosunki polsko-francuskie, w których silniejszą politycznie pozy-
cję miała Francja stawiająca warunki w rozwiązaniu problemów związanych 
z migracją Polaków do tego kraju. Istotnym, choć nie jedynym, ale kluczowym 
czynnikiem wewnętrznym Polski mającym wpływ na skonkretyzowanie polityki 
migracyjnej była słabość gospodarcza. Skutkowała ona rosnącą liczbą ludności 
chętnej, a raczej odczuwającej przymus wewnętrzny do wyemigrowania z Polski 
z przyczyn ekonomicznych. W większości dotyczyło to ludzi biednych i słabo 
wykształconych, głównie z przeludnionych polskich wsi, dla których oferta 
zatrudnienia urzędów pracy była znikoma w stosunku do realnie istniejących 
potrzeb. 

W tych okolicznościach podstawowym celem polskiej polityki migracyjnej 
w okresie międzywojennym stało się zredukowanie wypływu ludności polskiej 
za granicę.  Zarazem wobec niemożności zapewnienia możliwie największej 
liczbie bezrobotnych pracy w kraju i wobec zasady konstytucyjnej o swobo-
dzie emigracyjnej ważniejszym okazało się zapewnienie emigrującym Polakom 
odpowiednich warunków bytowania w państwach imigracyjnych. Temu celowi 
posłużyły wynegocjowane z krajami przyjmującymi imigrantów umowy emi-
gracyjne, podpisane ostatecznie z takimi państwami jak Francja, Estonia, Łotwa, 
Boliwia czy Niemcy. Ostatni z wymienionych krajów na skutek napiętej sytuacji 
politycznej, ze względów bezpieczeństwa państwa, w oparciu o przepisy konsty-
tucyjne dotyczące zasady swobody emigracji, w następnych latach został objęty 
zakazem emigracji, i był to jedyny kraj objęty takim ograniczeniem utrzymanym 
do momentu wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Kolejnym krokiem polskich 
władz było doprowadzenie do kontrolowanej emigracji i reemigracji, a także 
powojennej repatriacji z lat 1918-1921, głównie z Rosji, a także z Niemiec, będą-
cej efektem przesunięć granicznych, obliczanej na około 700 tys. osób3, co było 

 3 Za: J. Janowska, Emigracja zarobkowa w Polski 1918-1939, Warszawa 1981, s. 23.
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jednak możliwe po przyjęciu odpowiednich rozwiązań prawnych i utworzeniu 
odpowiedniego aparatu administracyjnego służącego temu celowi4. 

Organem, przed którym postawiono zadanie przyjęcia ram organizacyjnych 
migracji, był Państwowy Urząd do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robot-
ników, który został powołany do życia na mocy dekretu z 1918 r5. Na jego czele 
stał Komisarz Generalny. Do zadań tego organu należało zwłaszcza uregulowanie 
warunków powrotu Polaków z zagranicy do kraju – jeńców, uchodźców i robot-
ników, zorganizowanie przy współpracy z organizacjami społecznymi prze-
mieszczania się przez terytorium Polski uchodźców, jeńców i robotników innych 
narodowości powracających do swoich krajów, organizowanie na terenie kraju 
punktów etapowych i punktów opieki żywnościowej oraz sanitarno-medycznej, 
a także powiatowych urzędów do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robot-
ników dla migrujących cudzoziemców. Odpowiednie urzędy utworzono m.in. 
w Częstochowie, we Lwowie, w Gdańsku, który był wolnym miastem i w innych 
miejscowościach, które to urzędy zajmowały się m.in. ewidencjonowaniem 
migrantów i wydawaniem im paszportów. Na mocy dekretu z 1918 r. powołane 
zostały również referaty przy konsulatach polskich upoważnione do kontaktów 
z przedstawicielami innych państw w zakresie przemieszczania się ludności.

W ramach złagodzenia skali emigracji z Polski w 1919 r. utworzono pań-
stwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami6. Obejmowały 
one delegatury w miastach powiatowych i w punktach przygranicznych. Ich 
zasadniczym celem było pośrednictwo pracy dla wszystkich kategorii pracowni-
ków w kraju i za granicą, pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym, udzielanie 
informacji o krajowych i zagranicznych realiach zarobkowych, kontrola treści 
umów zawieranych z pracownikami do pracy sezonowej, zwłaszcza odnoszących 
się do zatrudnienia grupowego przez przedsiębiorców zagranicznych, udzielanie 

 4 Zarysowane tu kwestie omawia A. Kicinger, Polityka emigracyjna II Rzeczpospolitej, 
CEFMR Working Paper 4/2005, s. 22-25, http://www.cefmr.pan.pl (dostęp: marzec 2017r.).
 5 Dekret z dnia 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu ds. Powrotu Jeń-
ców, Uchodźców i Robotników (Dz.P.P.P. z 1919 r. Nr 3, poz. 84), ze zmianami wprowadzonymi 
dekretem z dnia 5 lutego 1919 r. w sprawie zmiany dekretu z dnia 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu 
Państwowego Urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników (Dz.P.P.P. z 1919 r. Nr 
13 poz. 143).
 6 Dekret z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa 
pracy i opieki nad wychodźcami (Dz.P.P.P. z 1919 r., Nr 11), ze zmianami wprowadzonymi roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy 
obowiązującej dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa 
pracy i opieki nad wychodźcami na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na 
powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego (Dz.U. RP z 1921 r., 
Nr 60, poz. 378), oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 
r. o emigracji (Dz.U. RP z 1927 r., Nr 89, poz. 799).
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pomocy finansowej w postaci pożyczek na pokrycie kosztów podróży. Urzędy 
pracy współpracowały ponadto z Państwowym Urzędem do spraw powrotu 
jeńców, uchodźców i robotników w zakresie ruchu i ochrony emigrantów i reemi-
grantów, ewidencjowania potencjalnych wychodźców. Zatrudniano w nich 
nierzadko ludzi wykształconych, których fachowość i doświadczenie należało 
wykorzystać na krajowym rynku pracy dla odbudowy kraju i gospodarki, a zara-
zem którym należało stworzyć warunki rozwoju i egzystencji w kraju. 

Kolejnym organem powołanym w ramach realizowania polityki migracyjnej 
był Urząd Emigracyjny działający przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej7. 
Do jego kompetencji należał całokształt spraw związanych z migracją – emigra-
cją, imigracją i reemigracją (repatriacją) oraz opieką nad wychodźcami. Przy 
współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych urząd ten uczestniczył w pro-
cesie legislacyjnym, a więc przygotowywaniu ustaw i rozporządzeń, konwencji 
emigracyjnych i układów międzynarodowych dotyczących emigracji, reemigra-
cji i imigracji. Ponadto Urząd Emigracyjny m.in. nadzorował kontraktowanie 
robotników do pracy za granicą, zajmował się udaremnianiem nielegalnego 
werbunku ludności zwiedzionej szkodliwą propagandą do „wywozu na roboty” za 
granicę, organizowaniem transportu emigrantów i reemigrantów, oraz ochroną 
praw i interesów emigrantów w miejscu pracy. W ramach swoich kompetencji 
współpracował z wcześniej wspomnianymi urzędami pracy oraz organizacjami 
społecznymi i gospodarczymi, m.in. Polskim Towarzystwem Emigracyjnym, 
Międzynarodowym Biurem Pomocy Emigrantom, czy Towarzystwem Opieki nad 
Emigrantami Ukraińskimi. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym 
opracowywał statystyki ruchu emigracyjnego, reemigracyjnego i imigracyjnego8. 

Jednocześnie zlikwidowano Państwowy Urząd do spraw powrotu jeńców, 
uchodźców i robotników, którego kompetencje przejął właśnie Urząd Emi-
gracyjny9. Z czasem zakres kompetencji Urzędu Emigracyjnego rozbudowano 
m.in. o planowanie osadnictwa na ziemiach polskich, wydawanie zezwoleń na 
zatrudnianie robotników sezonowych, zastępstwo ustawowe emigrantów w pro-
cesach o roszczenia majątkowe. Organem doradczym i opiniodawczym Urzędu 
Emigracyjnego do projektów ustaw i projektów konwencji międzynarodowych 

 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia 
Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 39, 
poz. 232 ze zm.).
 8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie zakresu dzia-
łania i organizacji Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej (Dz.U. 
RP z 1924 r., Nr 94, poz. 873).
 9 Ustawa z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania spraw dobrowolnej oraz 
przymusowej migracji ludności (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 108 poz. 707).
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w sprawach dotyczących polityki migracyjnej była Państwowa Rada Emigracyjna 
utworzona w 1921 r10.

W 1925 r. powołane zostały Sejmowa Komisja Emigracyjna i Senacka Podko-
misja Emigracyjna posiadające uprawnienia kontrolne w stosunku do organów 
władzy wykonawczej działających w zakresie polityki migracyjnej. Komisje te 
miały również prawo inicjatywy legislacyjnej w dziedzinie polityki migracyjnej 
realizowanej przez państwo oraz opiniowania projektów aktów prawnych doty-
czących całokształtu polityki związanej z ruchem migracyjnym. 

W 1927 r. swoim rozporządzeniem o emigracji11 Prezydent RP kompleksowo 
uregulował sprawy związane z przemieszczaniem się ludności ze szczególnym 
uwzględnieniem emigracji, w oparciu o doświadczenia zdobyte w latach wcze-
śniejszych i działania wypraktykowane przez dotychczas powołane organy zaj-
mujące się migracją. W artykule 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 11 października 1927 r. o emigracji wprowadzono definicję „emigranta”. 
W świetle wskazanego przepisu był to obywatel polski opuszczający (lub który 
opuścił już) terytorium RP z wytyczonym celem poszukiwania pracy, bądź 
dołączenia do swoich krewnych, którzy już wcześniej wyjechali do jednego 
z krajów imigracyjnych.

Pewnego rodzaju novum wprowadzonym rozporządzeniem, przy uwzględ-
nieniu konstytucyjnie zapewnionej swobodzie (dobrowolności) emigracji, było 
nie powstrzymywanie przed wyjazdem (emigracją ekonomiczną). Przewidziano 
udzielanie pomocy emigrantom przez utworzenie funduszu emigracyjnego 
w formie kredytu państwowego z przeznaczeniem na opiekę nad emigrantami 
w kraju i za granicą. Zmieniono uregulowania dotyczące wydawania paszportów 
emigracyjnych na podstawie zaświadczenia Urzędu Emigracyjnego lub urzędu 
pośrednictwa pracy. Była to próba objęcia kontrolą i ewidencjonowania emi-
gracji.  Kontrola okazała się być jednak mało skuteczna wobec trwale występu-
jącej i trudnej mimo wszystko do opanowania nielegalnej emigracji sezonowej 
ludności, zwłaszcza do Niemiec. 

Jednocześnie określono przypadki, w  których wydanie paszportu było 
niedozwolone. Ograniczenia dotyczyły przede wszystkim ludzi bardzo mło-
dych i starszych, a także chorych, które nie mogły ze względu na stan zdrowia 
utrzymać się z samodzielnej pracy. Restrykcje znajdowały też zastosowanie do 
osób, których obecność ze względu na ustawodawstwo innych państw było tam 

 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. o utworzeniu Państwowej Rady 
Emigracyjnej (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 64, poz. 403).
 11 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o emigracji 
(Dz.U. RP z 1927 r., Nr 89, poz. 799).
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niepożądane, a także osób, których emigracja z innych względów była prawnie 
niedopuszczalna. Ponadto wprowadzono koncesjonowanie firm (towarzystw) 
żeglugowych i przewozowych zajmujących się transportem emigrantów, a celem 
tego było m.in. obowiązek zapewnienia przez przewoźnika bezpłatnej pomocy 
lekarskiej pasażerom (emigrantom), zapewnienia ich ubezpieczenia w jednym 
z polskich towarzystw ubezpieczeniowych oraz utrzymania przez cały okres 
podróży. W myśl art.14 rozporządzenia Prezydenta RP z 1927 r. realizacją poli-
tyki migracyjnej za granicą zajmowały się służby konsularne i radcy emigracyjni 
działający przy polskich placówkach dyplomatycznych. 

W 1932 r. Urząd Emigracyjny został zlikwidowany a jego kompetencje w peł-
nym zakresie przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych12. 

Dla opieki nad emigrantami z Polski w krajach pobytu istotne były umowy 
handlowe, konwencje, umowy bilateralne. Zawierały one tzw. klauzulę narodową, 
w myśl której emigranci polscy mieli być traktowani w tych państwach na równi 
z obywatelami tych państw, stron konwencji (umów). Ponadto mieli być również 
m.in. objęci ubezpieczeniem emerytalnym. Takie umowy podpisano w latach 
1922-1932 z Włochami, Belgią i Luksemburgiem, z Wielką Brytanią, Austrią, 
Łotwą, Belgią oraz z Argentyną – przy czym umowa z tym krajem w szczegól-
ności dotyczyła odszkodowań za wypadki przy pracy13.

2.2 Regulacje dotyczące obywatelstwa

Odrodzona Polska w latach 1918-1939 charakteryzowała się znacznym zróż-
nicowaniem narodowościowym. Omówienie problematyki wielonarodowości 
polskiego społeczeństwa II RP stanowi kontekst do dalszych rozważań o sytuacji 
cudzoziemców (osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) na rynku pracy 
w okresie międzywojennym. 

Według danych szacunkowych i spisu ludności GUS liczba ludności w Polsce 
w 1919 r. wynosiła 26,3 mln, i dalej systematycznie rosła, bowiem w 1921 r. 
wynosiła już około 27,2 mln, w 1931 r. około 32,1 mln, a do 1939r. wzrosła do 
około 35,1 mln. W 1931 r. z ogólnej liczby 32,1 mln ludności zamieszkującej II 
Rzeczypospolitą Polacy stanowili nieco ponad 68%, Ukraińcy około 15%, Żydzi 

 12 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1932 r. w porozu-
mieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych o właściwości władz w zakresie 
spraw emigracyjnych w kraju (Dz.U. RP z 1932 r., Nr 55, poz. 541).
 13 Por. A. Kicinger, Polityka…, s. 30-37, 39-40.
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8,5%, Białorusini i osoby bez ukształtowanej świadomości narodowej 3%, Niemcy 
ponad 2%, a około 3% Rosjanie („biali”), Litwini, Czesi, Romowie, Słowacy, 
Karaimi, Bojkowie, Łemkowie, Huculi, oraz spolonizowani Ormianie i Tatarzy. 

Pewien pogląd na zróżnicowanie narodowe ludności zamieszkującej w gra-
nicach Polski odrodzonej i jej rozmieszczenie osadnicze daje zamieszczona 
poniżej mapka (rys. 1.). 

Rys. 1. Skład narodowościowy II Rzeczypospolitej w 1931 r.

Źródło: Społeczeństwo II Rzeczypospolitej, www.polska1918-89.pl (marzec 2017r.).

Znaczne zróżnicowanie narodowościowe było spuścizną dramatycznej 
niejednokrotnie historii Polski, m.in. działań, w wyniku których następowały 
przesunięcia granic, przesiedlenia ludności, wielu dziesiątków lat panowania 
zaborców a także działań wojennych. Istotną rolę mającą wpływ na zróżnicowanie 
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etniczne ludności w Polsce odgrywała także znacząca skala powojennej repa-
triacji. Według GUS w latach 1918-1924 do Polski tylko ze Wschodu przybyło 
blisko 1,3 mln repatriantów, w tym jedynie 0,47 mln Polaków. Inne źródła 
podają, iż w tym okresie do Polski przybyło blisko 2 mln repatriantów. Dane 
statystyczne mówią, iż w latach 1918-1924 repatrianci stanowili około 2/3 ogółu 
migrującej ludności wyjeżdżającej i przybywającej do Polski, przy czym wśród 
przybywających było stosunkowo niewielu etnicznych Polaków. Wobec takiego 
zróżnicowania etnicznego ludności zamieszkującej Polskę, w sytuacji, gdy istniały 
grupy ludności osiadłe na terytorium Polski w czasach zaboru, które nie wyrażały 
gotowości zintegrowania z narodem polskim czy to ze względu na więzi etniczne 
czy też z uwagi na aktywowanie organizmu państwowego po odzyskaniu niepod-
ległości, dużym wyzwaniem ówczesnych władz było możliwie pilne uregulowanie 
kwestii cudzoziemców i obywatelstwa ludności zamieszkujących w granicach II 
Rzeczypospolitej14. Przede wszystkim ustawodawca musiał określić, kto z mocy 
prawa jest obywatelem polskim i zasady nabycia obywatelstwa polskiego. 

W tym miejscu istotnym wydaje się zdefiniowanie pojęcia obywatelstwa. 
W ujęciu słownikowym jest to „przynależność państwowa łącząca się z pewnymi 
uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez prawo danego państwa”15. 
W prawodawstwie polskim okresu międzywojennego pojęcie „obywatelstwo” 
używano wymiennie z określeniem „przynależność państwowa”. Zagadnienie 
obywatelstwa można ująć bądź przez pryzmat regulacji administracyjnopraw-
nych, bądź też w sposób prawnoustrojowy z określonymi normami konstytu-
cyjnymi. Przepisy Traktatu wersalskiego stanowiły, iż za obywateli polskich 
uznawani byli z  mocy prawa obywatele byłych państw zaborczych, którzy 
zamieszkiwali terytoria wchodzące po zmianie granic w skład Polski. Innym 
tytułem posiadania (bądź nabycia) obywatelstwa polskiego było urodzenie na 
tych terytoriach. 

Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim zostały uregulowane w Kon-
stytucji marcowej z 1921 r16. Obywatel polski, zgodnie z art. 87 Konstytucji, nie 
mógł być równocześnie obywatelem innego państwa. Konstytucja marcowa w art. 
88 przewidywała również dwa rodzaje nabycia obywatelstwa polskiego – przez 
urodzenie z rodziców mających obywatelstwo polskie i przez nadanie przez 

 14 Por. Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Społeczeństwo II 
Rzeczypospolitej, IPN 2015, www.polska1918-89.pl (dostęp: marzec 2017r.).
 15 Por. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, tom drugi, Warszawa 1984, s. 435.
 16 Dz.U. RP z 1921 r., Nr 44, poz. 267.
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władze państwowe. W wyniku uregulowań ustawowych17, do których odsyła 
Konstytucja marcowa, skonkretyzowano możliwość nadania obywatelstwa pol-
skiego. Obywatelstwo polskie mogło być nabyte przez ludność osiadłą na teryto-
rium Polski (bez względu na czas przybycia) i urodzoną w Polsce, oraz ludność, 
której obywatelstwo polskie przysługuje na mocy traktatów międzynarodowych 
(tu wspomniany Traktat wersalski). Ustawa w art. 4 rozszerzała uregulowania 
dotyczące nabycia obywatelstwa polskiego; mogło ono być nabyte przez:

•	 urodzenie – w przypadku dzieci urodzonych ze związku małżeńskiego 
dziecko nabywało obywatelstwo ojca, a w przypadku dzieci pozamałżeń-
skich – obywatelstwo matki; dzieci nieznanych rodziców, a urodzone lub 
znalezione na terytorium Polski, uważane było za obywatela polskiego 
o ile nie zostało wykazane inne ich obywatelstwo (art. 5 ustawy);

•	 uprawnienie, uznanie lub przysposobienie – w tym trybie dziecko liczące 
nie więcej niż 18 lat mogło nabyć obywatelstwo polskie ojca lub matki, 
albo osoby uznającej bądź przysposabiającej go (art. 6 ustawy);

•	 zamążpójście – przez zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem pol-
skim (art. 7 ustawy);

•	 nadanie – na wniosek osoby starającej się o uzyskanie obywatelstwa pol-
skiego z zastrzeżeniem takich warunków, jak: nieposzlakowana opinia, 
znajomość języka polskiego i umiejętność posługiwania się nim, pobyt 
na terytorium Polski przez minimum 10 lat, zapewnienie środków na 
utrzymanie siebie i rodziny uzyskiwanych w wyniku pracy zawodowej 
(art. 8 ustawy); 

•	 przyjęcie urzędu publicznego lub przyjęcie do służby wojskowej w pań-
stwie polskim (o ile nie zaistniały w tym zakresie określone zastrzeżenia). 

Art. 11 ustawy przewidział również przypadki, w których następuje utrata 
obywatelstwa polskiego – nabycie obywatelstwa państwa obcego lub przyjęcie 
urzędu publicznego albo wstąpienie do służby wojskowej państwa obcego. 

Pewne niuanse w  zakresie nabywania obywatelstwa polskiego istniały 
w odniesieniu do mieszkańców określonych terenów dawnych zaborów znaj-
dujących się w okresie międzywojnia w granicach Polski. W przypadku ludności 
zamieszkującej dawne tereny zaboru austro-węgierskiego o nabyciu obywatelstwa 
polskiego decydowało prawo „swojszczyzny”18. Kwestię nabywania obywatel-
stwa polskiego przez obywateli byłego zaboru austro-węgierskiego szczegółowo 

 17 Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz.U. z 1920 r., Nr 
7 poz. 44).
 18 Swojszczyzna – przynależność do gmin leżących w granicach zaboru austro-węgierskiego. 
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regulowała ustawa19 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 1922 r.20, a także 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 1925 r.21. Prawo obywatelstwa 
polskiego przysługiwało każdej osobie, która ukończyła 18 lat, bez względu na 
płeć, na podstawie prawa swojszczyzny zamieszkującej tereny gmin leżących 
do dawnego zaboru austro-węgierskiego, przy czym możliwość skorzystania 
z procedury nadania obywatelstwa polskiego na zasadzie wyboru ograniczono 
do dnia 22 lutego 1925 r.

Inaczej uregulowano kwestię nabycia prawa obywatelstwa polskiego ludności 
w dawnej Rosji (dotyczyło to bowiem nie tylko ludności zamieszkującej tereny 
dawnego zaboru rosyjskiego, ale również ludności polskiej zesłanej i zamieszku-
jącej tereny całej Rosji). W tym przypadku zastosowanie miało rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z 1921 r22. Uprawnienie wyboru obywatelstwa 
polskiego określał § 1 tego rozporządzenia w brzmieniu: „Kto udowodni: 1) że 
pochodzi od uczestników walk o niepodległość Polski w okresie od 1830 do 1865 
r., lub, że jest potomkiem osoby, która nie dalej, niż w trzeciem pokoleniu stale 
zamieszkiwała na terytorjum dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, 2) i, że sam swą 
działalnością, używaniem języka polskiego, jako mowy potocznej i wychowy-
waniem swego potomstwa zaznaczył w sposób oczywisty przywiązanie swe do 
narodowości polskiej, uprawniony jest do wyboru obywatelstwa polskiego bez 
względu na to, gdzie przebywał w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 
marca 1921 r., t.j. w dniu 30 kwietnia 1921 r. Wybór ten może być jednak ważnie 
dokonany tylko przez optującego poza granicami Polski i pod tym warunkiem, że 

 19 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego 
przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego lub byłego królestwa węgierskiego i prawa wyboru 
obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiadających obywatelstwo polskie (Dz.U. 
z 1922 r., Nr 88, poz. 791).
 20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonania 
ustawy z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego przez 
obywateli b. cesarstwa austrjackiego lub byłego królestwa węgierskiego i prawa wyboru obywatel-
stwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiadających obywatelstwo polskie (Dz.U. z 1923 r., 
Nr 10, poz. 58).
 21 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1925 r. wydane w porozu-
mieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego na 
skutek opcji w myśl Traktatu Pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi 
i Austrją, podpisanego w St.-Germain-en-Laye dnia 10 września 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 17, 
poz. 11).
 22 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1921 r. wydane w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu: w przedmiocie nabycia i utraty 
obywatelstwa polskiego na zasadzie art. VI traktatu pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą. 
podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz.U. z 1921 r., Nr 59, poz. 375).
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optujący nie jest obywatelem państwa, w którem przebywa. Ten ostatni warunek 
nie odnosi się do Rosji i do Ukrainy”. 

Osoby znajdujące się poza granicami RP, a na terenach Rosji Radzieckiej, 
które podjęły decyzję o powrocie do Polski, mogły podjąć starania o nadanie 
obywatelstwa polskiego na podstawie zaświadczeń przedstawicielstwa dyplo-
matycznego, o ile mogły udokumentować polskie korzenie i dowieść swego 
pochodzenia. Takie uregulowanie stosowano również do potomków polskich 
emigrantów. 

Odmienne regulacje obowiązywały w odniesieniu do ludności zamieszkującej 
tereny dawnego zaboru pruskiego. Ludność, która zamieszkiwała stale między 2 
stycznia 1908 r. a 10 stycznia 1920 r. tereny dawnego zaboru niemieckiego, które 
objęte zostały granicami niepodległej RP, a posiadająca obywatelstwo niemiec-
kie, z mocy art. 91 Traktatu wersalskiego uznana została za obywateli polskich, 
przy zachowaniu prawa wyboru między obywatelstwem niemieckim a polskim. 
Kwestie te w polskim porządku prawnym regulowała uprzednio wspomniana już 
ustawa z 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego oraz Rozporządzenie Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej w porozumie-
niu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Ministerstwem Skarbu wydane na 
mocy art. 12 tej ustawy w przedmiocie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego23. 
Uregulowania rozporządzenia o nabyciu obywatelstwa polskiego odnosiły się 
do ludności stale zamieszkałej tereny dawnego zaboru pruskiego w określonym 
wyżej okresie bez względu na przerwy spowodowane czasowym oddaleniem się 
wskazującym na zachowanie dotychczasowego miejsca zamieszkania. 

Kwestia interpretacji określenia „stałe zamieszkanie” odnoszące się do Gór-
nego Śląska, które zostało użyte w art. 91 Traktatu wersalskiego, stała się punktem 
spornym pomiędzy Polską i Niemcami. Rozstrzygnięcie przyniosła Konwen-
cja wiedeńska ratyfikowana w dniu 30 sierpnia 1924 r.24. Uznano wówczas, iż 
„Przez obywateli niemieckich (…) rozumie się w niniejszej Konwencji osoby, 
które posiadały to obywatelstwo w dniu 10 stycznia 1920 r.” (art. 2 Konwencji). 
„Słowa: «terytorjum, uznane, lub które będzie uznane za część składową Pol-
ski» (…) odnoszą się do całego terytorjum Polski” (art. 3 ust. 1 Konwencji). 
„Obywatele niemieccy są zamieszkali (domicylowani) (…), jeśli stworzyli tam 

 23 Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej 
w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Ministerstwem Skarbu w przedmiocie 
nabycia i utraty obywatelstwa polskiego w myśl art. 91 traktatu między Mocarstwami Sprzymie-
rzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz.U. 
z 1920 r., Nr 57, poz. 358).
 24 Konwencja pomiędzy Polską a Niemcami o obywatelstwie byłych obywateli niemieckich 
Górnego Śląska, podpisana w Wiedniu dnia 30 sierpnia 1924 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 21, poz. 148).
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swoje zamieszkanie (domicyl) i tego zamieszkania nie porzucili, a to stosownie 
do następujących postanowień: (…) 1) Zamieszkanie zostało stworzone, gdy 
obywatel niemiecki w obrębie wyżej wymienionego terytorjum osiedlił się w taki 
sposób, by tam dążyć do zrealizowania swych celów życiowych i przebywania 
tam zazwyczaj i regularnie bez zamiaru opuszczenia siedziby, 2) Przebywanie 
zazwyczaj i regularnie oznacza przebywanie w ciągu zasadniczej części danego 
okresu czasu” (art. 4 Konwencji). Warunek stałego zamieszkania uściślił również 
Najwyższy Trybunał Administracyjny w wyroku z dnia 22 października 1925 r. 
stwierdzając, iż „stałe zamieszkanie, jako tytuł prawny do nabycia obywatelstwa 
polskiego, nie jest identyczny z przynależnością gminną”25, co jednoznacznie 
wskazuje, że nie jest to administracyjnoprawne miejsce zameldowania. 

Skorzystanie z prawa wyboru opcji obywatelstwa niemieckiego lub polskiego 
mogło się odbywać przez złożenie ustnego lub formie pisemnej oświadczenia 
woli przed komisariatami rządowymi w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, 
we Lwowie i w Krakowie, przed burmistrzami miast lub starostwami, a poza 
granicami RP w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsulatach. Wybór 
obywatelstwa polskiego skutkował utratą obywatelstwa niemieckiego. Oświad-
czenie woli o wyborze opcji nie podlegało cofnięciu, za wyjątkiem dzieci. W przy-
padku dzieci do lat 18 oświadczenie woli składali rodzice lub zastępcy prawni, 
przy czym w przypadku, gdy dzieci do dnia 10 stycznia 1922 r. ukończyły 18 rok 
życia, a nie zgadzały się z dokonanym wyborem, mogły złożyć w tym terminie 
oświadczenie o cofnięciu wybranej opcji26. 

 Przedmiotem Konstytucji marcowej z 1921 r.27 były również prawa i obo-
wiązki obywatelskie i pracownicze. Konstytucja odnosiła się w pewnym zakresie 
również do statusu cudzoziemców. W myśl art. 95 ust. 1, wszyscy ludzie przeby-
wający na terytorium Polski mieli zapewnioną ochronę życia, wolności i mienia 
bez względu na pochodzenie, narodowość, język jakim się posługują, rasę czy 
wyznawaną religię. Z kolei art. 95 ust. 2 przewidywał, że cudzoziemcy używają 
pod warunkiem wzajemności równych praw z obywatelami Państwa Polskiego, 
oraz mają równe z nimi obowiązki, o ile ustawy wyraźnie nie wymagają obywa-
telstwa polskiego. Jak widać, Konstytucja marcowa gwarantowała cudzoziem-
com, pod warunkiem wzajemności, sprawiedliwe traktowanie w zakresie praw 
i obowiązków na równi z obywatelami polskimi, o ile nie zostały wyartykułowane 

 25 Sygn. l. rej. 2021/25.
 26 Por. J. Pokoj, Regulacja prawna obywatelstwa polskiego w pierwszych latach II RP (1918-
1926), Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2014/4 ISSN 1689-9601, http://www.tbsp.wpia.
uj.edu.pl (dostęp maj 2017r.).
 27 Dz.U. RP z 1921 r., Nr 44, poz. 267.
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ustawowo ograniczenia w zakresie obowiązków wynikające z wymogu posiadania 
obywatelstwa polskiego. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż powyżej 
wskazanych uregulowań nie zawierała już Konstytucja kwietniowa z 1935 r.28.

2.3 Zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców

Kwestii cudzoziemców poświęcone zostało rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z 1926 r. o cudzoziemcach29. W tym akcie prawnym określono zasady 
wjazdu, przejazdu i pobytu cudzoziemców. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia „za 
cudzoziemca uważany jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”30. 
Rozporządzenie określiło dwa typy pobytu cudzoziemców na terenie Polski, na 
które należało uzyskać zezwolenie (wizę) odpowiednich władz. Były to – pobyt 
czasowy i pobyt stały. Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec mógł uzyskać 
na podstawie wizy pobytowej wydawanej przez urząd konsularny po uprzednim 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów, m.in. dowodu osobistego, świadectw 
i innych dowodów, oraz określeniu celu i czasu pobytu, a także wskazaniu miejsca 
swojego pobytu. Zezwolenie na pobyt stały, czyli osiedlenie, cudzoziemiec mógł 
uzyskać od wojewódzkich władz administracyjnych za pośrednictwem polskiego 
urzędu konsularnego, przy czym osiedlenie oznaczało zintegrowanie przez stałą 
siedzibę oraz przez stosunki osobiste i gospodarcze. 

Niejako dla uszczegółowienia uregulowań zawartych w rozporządzeniu 
z 1926 r. o cudzoziemcach, zasad ich wjazdu, przejazdu i pobytu na terytorium 
Polski, w latach 1927-1934 wydano cały szereg aktów wykonawczych31. Wśród 
nich należy wskazać rozporządzenia o ruchu indywidualnym i zbiorowym 

 28 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. z 1935 r., Nr 30, poz. 227).
 29 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 1926 r., Nr 83, poz. 465).
 30 Art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 13 sierpnia 1926 r. 
o cudzoziemcach.
 31 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o pobycie cudzoziemców na 
niektórych obszarach Rzeczypospolitej (Dz.U. R.P. z 1927 r., Nr 107, poz. 917); rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1928 r. o ruchu cudzoziemców, wydane do §§ 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 44 i 45 w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 1929 r., Nr 5 poz. 49); rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziemców, wydane do §§ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52 i 53 w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Zagranicznych (Dz. U. z 1929 r., Nr 76, poz. 575); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 23 marca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych o zmianie § 4 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziemców 
(Dz. U. z 1934 r., Nr 26, poz. 207).
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cudzoziemców w ramach pobytu czasowego i stałego (osiedlenia). W przypadku 
postępowania o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały, cudzoziemiec obowiązany 
był do złożenia deklaracji osiedleńczej, w której oprócz danych personalnych, 
danych o wykształceniu, zawodzie, wykonywanych zajęciach, źródłach utrzy-
mania oraz o miejscu osiedlenia, musiał m.in. podać cel osiedlenia w Polsce. 
Przykładowo, mógł to być motyw osobisty lub gospodarczy, czyli związany 
z podjęciem pracy zarobkowej, zamierzeń odnoszących się do planowanych 
zajęć i źródła pozyskiwania środków na utrzymanie. O wydanie zezwolenia 
na osiedlenie cudzoziemiec mógł wystąpić podczas zalegalizowanego pobytu 
czasowego na terytorium Polski. 

Po udokumentowaniu określonego celu osiedlenia (np. gospodarczego) 
i zakończeniu procedury, cudzoziemiec otrzymywał kartę osiedlenia wyda-
waną przez urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce osiedlenia lub 
ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa. Drugi przypadek dotyczył  pobytu 
cudzoziemca związanego z  celem gospodarczym, czyli z pracą w tymże zakła-
dzie. Brak jednak było wyraźnie sprecyzowanych wytycznych co do wydawa-
nia cudzoziemcom kart osiedlenia, wobec czego wydawane one były w latach 
dwudziestych ubiegłego wieku na zasadzie pełnej uznaniowości. Władze mogły 
odmówić wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały jeżeli uznały, że 
jego pobyt na terytorium RP jest niepożądany m.in. gdy nie mógł wykazać się 
posiadaniem środków na utrzymanie32. 

Z perspektywy niniejszego opracowania na szczególną uwagę zasługują 
zagadnienia związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Problematyka ta była 
przedmiotem  rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. o ochronie 
rynku pracy33. Pracodawcy mogli zatrudniać pracowników cudzoziemskich 
przez zawarcie umowy o pracę na podstawie zezwolenia właściwych władz woje-
wódzkich na obszarach lub w gałęziach, w których występowały istotne potrzeby 
gospodarcze albo na stanowiskach kierowniczych wymagających specjalnego 
zaufania. Zezwolenia takie, bez uściślania danych personalnych cudzoziemca, 
wydawane były na okres do roku, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach 
na okres dłuższy, po uprzednim wskazaniu przez pracodawcę miejsca zatrud-
nienia cudzoziemca (miejscowości, zakładu pracy) i rodzaju pracy, zawodu, 
w którym zamierza zatrudnić pracownika cudzoziemskiego. Pracodawca, który 
uzyskał zezwolenie na zatrudnienie pracownika cudzoziemskiego, obowiązany 
był w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia tego pracownika do poinformowania 

 32 Por. J. Chlebny (red.), Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, Warszawa 2006, s. 8-10.
 33 Dz.U. z 1927 r., Nr 54, poz. 472.
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władz wojewódzkich o rozpoczęciu pracy przez tego pracownika, jego danych 
personalnych i miejsca zamieszkania, o terminie, na jaki została zawarta umowa 
o pracę, o zawodzie i rodzaju wykonywanej przez tego pracownika pracy. W takim 
samym terminie pracodawca miał również obowiązek powiadomienia władz 
o zaprzestaniu pracy przez tego pracownika. 

Zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na zatrudnienie pracowni-
ków cudzoziemskich byli pracodawcy korzystający z prawa eksterytorialności 
w związku z wykonywaniem czynności urzędowych lub usług osobistych, przed-
siębiorcy zagraniczni zatrudniający cudzoziemskich przedstawicieli handlowych 
(agentów handlowych), pracodawcy zatrudniający pracowników cudzoziemskich 
– artystów i naukowców, pracodawcy zatrudniający pracowników cudzoziem-
skich na podstawie umowy o pracę zawartej przed wejściem w życie przepisów 
rozporządzenia o ochronie rynku pracy, menedżerowie państwowych przed-
siębiorstw i zakładów pracy, a także przedsiębiorstw międzypaństwowych (np. 
w żegludze czy lotnictwie).

Do 1929r. , kiedy to bezrobocie w RP kształtowało się na stosunkowo niskim 
poziomie, do problematyki zatrudniania cudzoziemców władze odnosiły się 
dosyć liberalnie. Wprowadzono więc tylko nieznaczne ograniczenia związane 
raczej z wykonywanym przez cudzoziemców zawodem (np. adwokaci) a nie 
z zatrudnieniem. Jednak z czasem obcokrajowcy starający się o zatrudnienie 
na terytorium Polski zaczęli być postrzegani z wyraźną niechęcią. Związane to 
było nie tylko z czynnikami politycznymi i bezpieczeństwem państwa (obawiano 
się agitatorów komunistycznych i obcych agentów głównie z Rosji Radzieckiej). 
Istotna była również ochrona zatrudnienia i walka z rosnącym bezrobociem 
mającym charakter koniunkturalny i strukturalny. Ujawniło się to szczegól-
nie na początku lat trzydziestych, kiedy wobec zaistniałego kryzysu gospodar-
czego zaczęto wprowadzać utrudnienia, a nawet wręcz zakazy w zatrudnianiu 
cudzoziemców w ściśle określonych branżach – górnictwie, przemyśle, handlu 
i bankowości34. 

Biorąc pod uwagę powyższe, polityka polskich władz w okresie między-
wojennym ukierunkowana była bardziej na możliwie efektywne likwidowa-
nie, a raczej na minimalizowanie bezrobocia, będącego realnym problemem 
ówczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Bezrobocie występowało 
w ówczesnej Polsce z różną intensywnością w okresach ożywienia czy kryzysu 

 34 Por. J. Łazor, Polska polityka imigracyjna wobec cudzoziemców, 1918-2012, (w:) K. Górak-
-Sosnowska, J. Łazor (red.), Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, Warszawa 2016, 
s. 105-108.
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gospodarczego, które szczególnie wzrosło na początku lat trzydziestych. Proble-
mowi temu miał sprostać Komitet do spraw Bezrobocia utworzony w 1931 r. 
przy Radzie Ministrów, przekształcony następnie w Fundusz Pomocy Bezrobot-
nym35. Kryterium nie tyle obywatelstwa co narodowości w realizowanej polityce 
oddziaływania na rynek pracy, mimo mocno zróżnicowanej jego chłonności, 
początkowo nie miało większego znaczenia i wpływu na kształtowanie regulacji 
prawnych ograniczających w niewielkim stopniu zatrudnianie cudzoziemców. 
W drugim dziesięcioleciu jednak bezrobocie okazało się być na tyle istotnym 
czynnikiem, że zaczęło wyznaczać kierunki dla realizowanej polityki zatrudnie-
nia cudzoziemców aż do wybuchu II wojny światowej36. 

Władze II Rzeczypospolitej wykazały się dużą dynamiką w dążeniu do zuni-
fikowania sytuacji w kraju, oraz zapewnienia skuteczności systemu prawnego 
i ustabilizowania rynku pracy. Aktywność ta znalazła przełożenie na rozwój regu-
lacji prawnych i wdrożenie nowych rozwiązań w zatrudnianiu cudzoziemców. 
Podejmowano zdecydowane działania na rzecz rozwiązania kwestii obywatelstwa 
wobec znaczącego zróżnicowania etnicznego ludności zamieszkującej Polskę nie 
tracąc z pola widzenia problemu migracji ludności będącego zjawiskiem o wyjąt-
kowej skali w ówczesnych warunkach politycznych i społeczno-ekonomicznych.

2.4. Warunki zatrudnienia w okresie międzywojennym

Zgodnie z art. 102 Konstytucji marcowej praca, jako główna podstawa bogactwa 
RP, pozostawała pod szczególną ochroną Państwa, a każdy obywatel miał prawo 
do opieki nad jego pracą. Opieka ta obejmowała m.in. troskę państwa o zapew-
nienie obywatelom stałości egzystencji, co oznacza zapewnienie materialnych 
warunków i środków do życia, bytowania. Należy przez to rozumieć, iż każdy 
obywatel polski miał prawo do pracy, jako wartości gospodarczej, będącej główną 
podstawą bogactwa – dostarczania środków utrzymania37.

 35 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23 sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym (Dz.U. 
RP z 1932 r., Nr 74, poz. 664).
 36 Por. Z. Zarzycka, J. T. Kowalewski, Rozwój ludności Polski w latach 1919-1993, (w:) 
Rozwój demografii polskiej 1918-1993, GUS, Warszawa 1994 s. 274; por. także: Społeczeństwo II 
Rzeczypospolitej, www.polska1918-89.pl (dostęp: marzec 2017r.).
 37 Por. J. Grabowska, Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej 
w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i Konstytucji marcowej, Acta Universitatis Wratisla-
viensis No 3483, Prawo CCCXV/2, Wrocław 2013, s. 102, 106 i n., http://prawo.wuwr.pl (kwiecień 
2017r.).



 Artykuł prawniczy | 231

Regulacje dotyczące pracy zarobkowej zaczęto przyjmować od razu po odzyska-
niu niepodległości. Pierwszym aktem prawnym z 1918 r. ustanowiono 8-godzinny 
dzienny czas pracy i 46-godzinny maksymalny tygodniowy czas pracy, obniża-
jąc dotychczasowy 52-godzinny o 6 godzin, jako normy maksymalne z możli-
wością przekroczenia do 120 godzin rocznie w wyjątkowych okolicznościach za 
zezwoleniem MPiOS,38. Ustawą objęci byli pracownicy zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w zasadzie bez względu na jej rodzaj i we wszystkich wymienionych 
zakładach pracy, z wyjątkiem nauczycieli, pracowników naukowych, chałupników, 
a zwłaszcza najsłabszej części klasy robotniczej – robotników rolnych, zatrudnionych 
w leśnictwie czy rybołówstwie, a ponadto nie obejmowała marynarzy, pracowników 
mianowanych i kontraktowych zatrudnionych w urzędach państwowych itp.39. 

Regulacje ustawowe prawa pracy miały podstawę w przepisach Konstytucji 
marcowej z 1921 r.40, w myśl których praca była chroniona konstytucyjnie. 
W 1922 r. uregulowano ustawowo uprawnienia urlopowe pracowników zatrud-
nionych w przemyśle i handlu 41. W myśl tej ustawy każdy pracownik miał 
prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 dni po pierwszym 
roku pracy i 15 dni po trzech latach w przypadku robotników oraz 2 tygodni po 
półrocznej pracy i 30 dni po roku pracy w odniesieniu do pracowników umy-
słowych. Uprawnienia urlopowe nie obejmowały robotników rolnych. Przyjęto 
również uregulowania ustawowe, w myśl których każdy obywatel pracujący miał 
prawo do opieki Państwa, a w razie choroby, nieszczęśliwego wypadku, czy braku 
pracy objęty był systemem ubezpieczenia społecznego42. Ubezpieczeniem objęte 
zostały również osoby, które utraciły pracę (bezrobotni)43. W 1924 r. przyjęto 
także ustawę dotyczącą ochrony pracy kobiet i osób młodocianych44. Twórcy 

 38 Dekret Naczelnika Państwa z 23 listopada 1918 r. o 8-godzinnym dniu pracy (Dz. P.P.P. 
z 1918 r., Nr 17, poz. 42), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie 
pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 2, poz. 7).
 39 M. Bornstein-Łychowska, 10 lat polityki społecznej państwa polskiego 1918-1928, Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej 1928, http://www.ptps.org.pl/muzeum_pliki/1264634879.
pdf (kwiecień 2017r.).
 40 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. RP Nr 44, 
poz. 267).
 41 Ustawa z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle 
i handlu (Dz.U. RP z 1922 r., Nr 40, poz. 334).
 42 Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. RP z 1933 r., Nr 51, 
poz. 396).
 43 Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz.U. RP Nr 67, 
poz. 650).
 44 Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz.U. RP Nr 
65, poz. 636) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 
1927 r. o prawie przemysłowym (Dz.U. RP Nr 53, poz. 468).
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prawa pracy II Rzeczypospolitej uregulowali także kwestię sądownictwa pracy. 
Powołano sądy pracy, jako szczególne sądy państwowe, co umożliwiło pracow-
nikom dochodzenie swoich roszczeń w stosunku do pracodawcy45. 

Rozwiązania wprowadzone w polskim prawie pracy II RP jak na owe czasy 
daleko wykraczały ponad standardy obowiązujące w innych krajach, a nawet 
ponad regulacje przyjęte w konwencjach MOP nr 1 z 1919 r. dotyczącej ogra-
niczenia czasu pracy do ośmiu godzin dziennie i czterdziestu ośmiu godzin 
tygodniowo w zakładach przemysłowych i nr 52 z 1936 r. dotyczącej corocznych 
płatnych urlopów, których to zresztą Polska nie ratyfikowała. Wraz ze zmianami 
jakie zaszły w polskiej polityce w późniejszych latach, nastąpiły pewne zmiany 
pogarszające sytuację robotników i ograniczenia w prawie pracy, a w szczegól-
ności czasu pracy (przedłużono tydzień pracy, np. nawet do 60 godzin w służ-
bie zdrowia) i urlopów wypoczynkowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż prawo 
pracy w latach międzywojennych było tworzone według kryterium charakteru 
pracy – praca fizyczna i umysłowa, oraz według podziału pracowników na 
pracowników fizycznych – robotników i pracowników umysłowych, którzy 
w porównaniu z tymi pierwszymi byli grupą szczególnie przywilejowaną. Według 
tych  kryteriów przyjmowano odrębne regulacje prawne46. Przykładem takiego 
kategoryzowania pracowników były dwa akty prawne regulujące zawieranie 
umów o pracę z pracownikami umysłowymi47 i normujące tryb zatrudniania 
robotników48. W praktyce podział pracowników na robotników i pracowników 
umysłowych miał uzasadnienie  ze względu na stosowanie zróżnicowanych 
przepisów odnoszących się do okresu wypowiedzenia i długości urlopów. 

Problematykę statusu cudzoziemców, a zwłaszcza równouprawnienia pra-
cowników cudzoziemców z pracownikami polskimi w zakresie ubezpieczenia 
na wypadek bezrobocia regulowała Konwencja Międzynarodowej Organizacji 
Pracy Nr 2 dotycząca bezrobocia, ratyfikowana przez Polskę 11 czerwca 1924 r.49. 
Szczególne znaczenie miał tu artykuł 3: „Członkowie Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy, (…) którzy ustanowili pewien system ubezpieczeń od bezrobocia, 

 45 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz.U. RP Nr 37, 
poz. 350).
 46 Por. K. Zabiegliński, Z. Łabaziewicz, Polskie prawo pracy w okresie międzywojennym 
(wybrane zagadnienia), Colloqium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, Rocznik 
I/2009, s. 246 i n., http://bazhum.muzhp.pl (dostęp: marzec 2017r.).
 47 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r, o umowie o pracę pracowników 
umysłowych (Dz.U. RP Nr 35, poz. 323).
 48 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników 
(Dz.U. RP Nr 35, poz. 324).
 49 Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364. 
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będą obowiązani, na warunkach ustalonych drogą porozumienia między zain-
teresowanymi Członkami, do poczynienia kroków, które pozwoliłyby robotni-
kowi, pochodzącemu z kraju jednego z Członków, a pracującemu na terytorium 
drugiego, otrzymywać świadczenia ubezpieczeniowe równe tym, które otrzymują 
robotnicy, pochodzący z kraju tego drugiego Członka”. 

W II RP zasiłki dla bezrobotnych zaczęto wypłacać już pod koniec 1918 r. 
Kwestia ta znalazła jednak uregulowanie prawne dopiero w 1919 r.  ustawą 
tymczasową z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych50. 
W 1924 r. w wykonaniu art. 102 Konstytucji marcowej, w myśl którego każdy 
obywatel miał prawo do opieki nad jego pracą, oraz zobowiązania podjętego na 
Międzynarodowej Konferencji Pracy w Waszyngtonie w 1919 r., wydana została 
ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia51, którą 
początkowo objęci byli jedynie robotnicy. Dopiero w 1925 r Ustawą z dnia 28 
października 1925 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia52, obowiązywaniem jej objęci 
zostali również pracownicy umysłowi, chociaż początkowo tylko na okres 2 lat. 
W ustawie z 1924 r. nie posługiwano się określeniem „ubezpieczenie” a „zabez-
pieczenie” pracowników. Utworzono wówczas Fundusz Bezrobocia, który w 1934 
r. połączono z Funduszem Pracy. Zasiłki wypłacane były w ograniczonej wyso-
kości do 30% zarobku przez okres do 13 tygodni, z możliwością przedłuże-
nia przez Ministra Pracy do 17 tygodni. W odniesieniu do zabezpieczenia na 
wypadek bezrobocia dla pracowników umysłowych istotną zmianę wprowadził 
Prezydent RP rozporządzeniem z 1927 r wprowadzającym stały charakter tego 
ubezpieczenia, oraz przedłużenie okresu zasiłkowego i podniesienie wysokości 
zasiłku dla obydwu grup pracowników. Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia 
dla pracowników umysłowych finansowane było jedynie ze składek (ówczesne 
określenie „wkładek”) ze specjalnie utworzonego Funduszu Ubezpieczenia na 
Wypadek Braku Pracy Pracowników Umysłowych, bez udziału funduszy publicz-
nych, którym to Funduszem administrował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Na skutek trudności ekonomicznych, kolejne nowelizacje przepisów w tym 
zakresie – ustawy z dnia 17 marca 1932 r. w odniesieniu do robotników i z 22 
marca 1933 r. w przypadku pracowników umysłowych – zaostrzyły nieco kryteria 
wypłacania zasiłków dla osób, które utraciły zatrudnienie53.

 50 Dz.U. z 1919 r., Nr 89, poz. 483.
 51 Dz.U. z 1924 r., Nr 67, poz. 650.
 52 Dz.U. z 1925 r., Nr 120, poz. 863.
 53 Por. W. Organiściak, Prawo ubezpieczeń społecznych II Rzeczypospolitej (Szkic dla celów 
dydaktycznych), (w:) „Z Dziejów Prawa”, t. 3(11), Katowice 2010.
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Podsumowanie

Polskie prawo pracy okresu międzywojennego, choć nie ujęte w ramy kodek-
sowe, było na stosunkowo wysokim poziomie legislacyjnym. W wielu aspektach 
przewyższało poziomem standardy przyjęte przez MOP a nawet niektórych 
bogatych krajów wysoko uprzemysłowionych, co biorąc pod uwagę realne zaco-
fanie gospodarcze ówczesnej Polski należy ocenić pozytywnie. Regulacje prawa 
pracy nie odnosiły się bezpośrednio do cudzoziemców, nie zachęcały również 
wprost obywateli państw obcych do przyjazdu do Polski, ale i w tym kontekście 
władze Polski, państwa wielu narodów, wykazały się pewnym altruizmem. Gwa-
rantowały bowiem konstytucyjnie równość praw obywatelskich i politycznych 
wszystkim obywatelom polskim niezależnie od narodowości i wyznania, a także 
zakazując wszelkiej ich dyskryminacji. Nie wykluczały również możliwości 
przyjmowania na terytorium Polski przybyszy z zagranicy, także na stałe, pod 
warunkiem jednak zespolenia się ze społeczeństwem polskim przez osiedlenie 
motywowane bądź to pobudkami osobistymi, bądź też gospodarczymi z możli-
wością zalegalizowanego prawnie zatrudnienia przez pracodawców pracowników 
cudzoziemskich na podstawie umowy o pracę.
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Akty prawne :
Dekret Naczelnika Państwa z 23 listopada 1918 r. o 8-godzinnym dniu pracy (Dz. P.P.P. 

z 1918 r. Nr 17, poz. 42), ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 grudnia 
1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 2, poz. 7).

Dekret z dnia 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu ds. Powrotu Jeń-
ców, Uchodźców i Robotników (Dz.P.P.P. z 1919 r., Nr 3, poz. 84), ze zmianami 
wprowadzonymi dekretem z dnia 5 lutego 1919 r. w sprawie zmiany dekretu 
z dnia 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu Państwowego Urzędu do spraw powrotu 
jeńców, uchodźców i robotników (Dz.P.P.P. z 1919 r., Nr 13 poz. 143)

Dekret z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy 
i opieki nad wychodźcami (Dz.P.P.P. z 1919 r., Nr 11), ze zmianami wprowadzo-
nymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie 
rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. o organi-
zacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami na 
województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, 
wołkowyski i białowieski województwa białostockiego (Dz.U. RP z 1921 r., Nr 
60, poz. 378), oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 
października 1927r. o emigracji (Dz.U. RP z 1927 r., Nr 89, poz. 799).

Konwencja pomiędzy Polską a Niemcami o obywatelstwie byłych obywateli niemieckich 
Górnego Śląska, podpisana w Wiedniu dnia 30 sierpnia 1924 r. (Dz.U. z 1925 
r., Nr 21, poz. 148).

Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 2 dotycząca bezrobocia (Dz.U. 
z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1920 r. w przedmiocie utworzenia 
Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej (Dz.U. RP 
z 1920 r., Nr 39, poz. 232 ze zm.).

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa b. Dzielnicy Pru-
skiej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Ministerstwem 
Skarbu w przedmiocie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego w myśl art. 91 
traktatu między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, 
podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz.U. z 1920 r., Nr 57, poz. 358).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1921 r. o utworzeniu Państwowej 
Rady Emigracyjnej (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 64, poz. 403).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1921 r. wydane w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu: w przedmiocie 
nabycia i utraty obywatelstwa polskiego na zasadzie art. VI traktatu pokoju 
między Polską a Rosją i Ukrainą. podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 r. 
(Dz.U. z 1921 r., Nr 59, poz. 375).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1922 r. w przedmiocie wykonania 
ustawy z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa 
polskiego przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego lub byłego królestwa węgier-
skiego i prawa wyboru obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, 
posiadających obywatelstwo polskie (Dz.U. z 1923 r., Nr 10, poz. 58).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1924 r. w sprawie zakresu 
działania i organizacji Urzędu Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej (Dz.U. RP z 1924 r., Nr 94, poz. 873).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1925 r. wydane w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie nabycia i utraty obywa-
telstwa polskiego na skutek opcji w myśl Traktatu Pokoju między Mocarstwami 
Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi i Austrją, podpisanego w St.-Germain-en-
-Laye dnia 10 września 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 17, poz. 11).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 1926 r., Nr 83, poz. 465).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1927 r. o emigracji 
(Dz.U. RP z 1927 r., Nr 89, poz. 799).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. o pobycie cudzoziemców na 
niektórych obszarach Rzeczypospolitej (Dz.U. R.P. z 1927 r., Nr 107, poz. 917).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. o ochronie rynku pracy (Dz.U. 
z 1927 r., Nr 54, poz. 472).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz.U. RP Nr 
37, poz. 350).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników 
umysłowych (Dz.U. RP Nr 35, poz. 323).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników 
(Dz.U. RP Nr 35, poz. 324).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1928 r. o ruchu cudzo-
ziemców, wydane do §§ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 38, 44 i 45 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych (Dz. 
U. z 1929 r., Nr 5 poz. 49).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzo-
ziemców, wydane do §§ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 47, 52 i 53 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych 
(Dz. U. z 1929 r., Nr 76, poz. 575).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 czerwca 1932 r. w porozu-
mieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych o właściwości 
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władz w zakresie spraw emigracyjnych w kraju (Dz.U. RP z 1932 r., Nr 55, poz. 
541).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23 sierpnia 1932 r. o pomocy bezrobotnym (Dz.U. 
RP z 1932 r., Nr 74, poz. 664).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 1934 r. wydane w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych o zmianie § 4 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r. o ruchu cudzoziemców 
(Dz. U. z 1934 r., Nr 26, poz. 207).

Ustawa z dnia 4 listopada 1919 r. o doraźnej pomocy dla bezrobotnych (Dz.U. z 1919 
r., Nr 89, poz. 483).

Ustawa z dnia 4 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowania spraw dobrowolnej oraz 
przymusowej migracji ludności (Dz.U. RP z 1920 r., Nr 108 poz. 707).

Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz.U. z 1920 r., 
Nr 7 poz. 44).

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. RP z 1921 
r., Nr 44, poz. 267.

Ustawa z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle 
i handlu (Dz.U. RP z 1922 r., Nr 40, poz. 334).

Ustawa z dnia 26 września 1922 r. o uregulowaniu prawa wyboru obywatelstwa polskiego 
przez obywateli b. cesarstwa austrjackiego lub byłego królestwa węgierskiego 
i prawa wyboru obywatelstwa obcego przez b. obywateli tych państw, posiada-
jących obywatelstwo polskie (Dz.U. z 1922 r., Nr 88, poz. 791).

Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz.U. RP Nr 
67, poz. 650).

Ustawa z dnia 2 lipca 1924 r. w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet (Dz.U. RP Nr 
65, poz. 636) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Prezydenta RP 
z dnia 7 czerwca 1927 r.  o prawie przemysłowym (Dz.U. RP Nr 53, poz. 468).

Ustawa z dnia 28 października 1925 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 
18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz.U. z 1925 r., Nr 
120, poz. 863).

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. RP z 1933 r., Nr 
51, poz. 396).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227).
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z  rozwojem regulacji 
prawnych dotyczących migracji zarobkowej w Polsce w II RP, z uwzględnieniem sytuacji 
cudzoziemców na polskim rynku. Przedstawiono w nim ewolucję regulacji prawnych 
dotyczących polityki migracyjnej, a także analizę regulacji dotyczących obywatelstwa, 
zasad wjazdu i  pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Autorka spróbuje w  nim 
określić kierunek dokonanych zmian, ocenić na jakim poziomie było polskie prawo 
pracy w okresie międzywojennym, oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ówczesne 
regulacje zachęcały cudzoziemców do przyjazdu do Polski.

Słowa kluczowe: zatrudnianie cudzoziemców, migracja zarobkowa, polityka 
migracyjna.

Summary
The article addresses the development of legislation concerning labour migration in 
Poland during the in the Second Polish Republic, taking into consideration the situation 
of foreigners in the Polish market. This paper is aimed at presenting the evolution of 
the legislation on the migration policy, as well as analysing the legislation concerning 
the citizenship, the principles of coming and staying in the territory of the Republic 
of Poland, based on which the author will try to determine the direction of changes, 
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evaluate the level of the Polish labour law during the interwar period, and if the con-
temporary legislation encouraged foreigners to migrate to Poland.

Key words: employment of foreigners, labour migration, migration policy.
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Tomasz Guzik

Ocena instytucji ekstradycji 
z perspektywy ekonomicznej analizy 
prawa
The Evaluation of Extradiction from the perspective of Economic Analysis of 
Law

1. Uwagi wstępne

Instytucja ekstradycji jest niezwykle interesująca nie tylko z uwagi na to jak 
została ukształtowana w polskim prawie karnym procesowym, ale również ze 
względu na jej filozoficznoprawne uzasadnienie. Historia tego instrumentu praw-
nego sięga czasów starożytnych1, zaś jego istota sprowadza się do elementarnej 
współpracy międzynarodowej dwóch państw, w zakresie przekazania osoby 
podejrzanej o popełnienie przestępstwa państwu, które wnioskuje o wydanie 
jego obywatela. Ekstradycja jest więc atrakcyjnym obiektem do prowadzenia 
pogłębionych badań naukowych nie tylko dla przedstawicieli dogmatyki praw-
niczej, ale również teorii i filozofii prawa. 

Podstawowym celem artykułu jest spojrzenie na tę instytucję z perspektywy 
ekonomicznej analizy prawa. Ten zapoczątkowany w drugiej połowie XX wieku 
program badawczy został oparty na szeroko dyskutowanych oraz krytykowanych 
założeniach takich jak maksymalizacja bogactwa społecznego przez prawo czy 
przyjęcie, że człowiek jest instrumentalnie racjonalnym egoistą. Przedstawiciele 
ekonomii prawa bardzo często wypowiadali się na temat podstaw odpowiedzial-
ności karnej oraz teorii przestępczości i kar. Brakuje jednak prac dotyczących 

 1 Najstarszą znaną umową o charakterze międzynarodowym jest traktat egipsko-hetycki 
z XIII w. p.n.e. zawierający także uregulowania dotyczące ekstradycji. Instytucja ta znana była 
także w starożytnych Grecji i Rzymie, zob. R. Bierzanek, Ekstradycja w traktatach zawieranych 
przez państwo hetyckie, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1958, t. 10, z. 1, s. 11.
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bezpośrednio zagadnienia ekstradycji. Niniejszy artykuł ma być próbą wypełnie-
nia tej luki. Tekst został podzielony na trzy części. W pierwszej zostanie opisana 
instytucja ekstradycji w polskim systemie prawnym, druga będzie zawierać opis 
podstawowych założeń dotyczących ekonomicznej analizy prawa karnego, zaś 
w ostatniej części zostanie przeprowadzana autorska ocena polskich uregulowań 
instytucji ekstradycji właśnie z perspektywy ekonomii prawa. W podsumowaniu 
rozważań autor przedstawi swoje wnioski co do dyskutowanego zagadnienia.

2. Ekstradycja w prawie  polskim

2.1. Znaczenie pojęcia

Termin „ekstradycja” nie posiada w żadnym źródle polskiego prawa definicji 
legalnej, wobec czego należy w tym miejscu odwołać się do definicji sformuło-
wanych i z powodzeniem funkcjonujących w piśmiennictwie. Przedstawiciele 
doktryny prawa międzynarodowego określili tę instytucję jako oparte na poro-
zumieniu państw wydanie osoby znajdującej się w granicach zwierzchnictwa 
terytorialnego jednego z nich, dokonane na rzecz innego, uprawnionego do 
ścigania i karania tej osoby w związku z popełnionym przestępstwem2. Innymi 
słowy, ekstradycja wiąże się z wydaniem osoby ściganej państwu, któremu przy-
sługuje jurysdykcja karna. Instytucja ta jest zatem równoznaczna z przekazaniem 
osoby próbującej uniknąć sprawiedliwości (wbrew jej woli) przez władze pań-
stwa, w którym aktualnie przebywa, organom państwa, które jest władne podjąć 
postępowanie sądowe lub wykonać wyrok w stosunku do tej osoby3. Ekstradycja 
jest regulacją prawa międzynarodowego opierającą się na wzajemnej pomocy 
międzypaństwowej w walce z przestępczością4. Ponadto uznaje się ją za specy-
ficzny element całego procesu karnego (z uwagi na miejsce pobytu przestępcy), 
jak również za praktykę umożliwiającą władzom określonego kraju przekazanie 
innemu państwu podejrzanych lub skazanych, którzy uciekli za granicę5.

Instytucji ekstradycji odpowiadają dwie grupy substytutów – prawne oraz 
pozaprawne. Do prawnych zaliczają się: wydalenie cudzoziemca; przekazanie 
i przejęcie ścigania; dostarczenie podejrzanego, oskarżonego lub skazanego 

 2 B. Wierzbicki, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Białystok 2000, s. 100.
 3 E. J. Osmańczyk, Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa 1974, s. 223.
 4 Z. Knypl, Europejska konwencja o ekstradycji. Komentarz, Sopot 1994, s. 16.
 5 M. N. Shaw, Prawo międzynarodowe, tłum. J. J. Gojło, Warszawa 2000, s. 369.
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Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu oraz Europejski Nakaz Aresztowa-
nia. Pozaprawnymi substytutami ekstradycji z kolei są porwanie oraz groźba, 
szantaż, przymus lub podstęp.

2.2. Rys historyczny

II Rzeczpospolita musiała sprostać wyzwaniu, jakim było opracowanie autorskiej 
kodyfikacji postępowania karnego. Wynikało to z faktu, iż na ziemiach polskich 
po odzyskaniu niepodległości obowiązywały regulacje zaborców. W przepisach 
art. 642 – 650 kodeksu postępowania karnego z 1928 r. 6 znalazły się przepisy 
porządkujące tę instytucję. Zgodnie z nimi polski sąd karny zwracał się z wnio-
skiem o wydanie przestępcy do ministra sprawiedliwości, chyba że pomiędzy 
państwem wezwanym a wzywającym istniała umowa, według której sądy polskie 
zwracały się bezpośrednio do sądów zagranicznych z pominięciem pośrednictwa 
Ministra Sprawiedliwości. Do wniosku obowiązkowo dołączane były: odpis 
wyroku skazującego bądź odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu 
oraz opis przestępstwa z przedstawieniem okoliczności faktycznych i przytocze-
niem odpowiednich przepisów karnych. Wniosek o wydanie rozpatrywany był 
przez Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania lub ujęcia osoby poszukiwanej. Sąd 
Okręgowy był właściwy do przeprowadzenia postępowania ekstradycyjnego. 

Zgodnie z uregulowaniami kodeksu postępowania karnego z 1969 r. pod-
miotem decydującym o tym, czy wystąpić do obcych organów o wydanie prze-
stępcy, był – w zależności od stadium postępowania – Prokurator Generalny 
lub Minister Sprawiedliwości7. Wniosek o wydanie przez państwo obce osoby, 
przeciwko której wszczęto postępowanie zgłaszał Prokuratorowi Generalnemu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prokurator prowadzący bądź nadzorujący 
postępowanie. Gdy wniosek o wydanie osoby ściganej został złożony przez organ 
państwa obcego, to prokurator przesłuchiwał tę osobę i w miarę potrzeby zabez-
pieczał dowody znajdujące się w kraju. Potem wnosił on sprawę do właściwego 
miejscowo sądu wojewódzkiego, który następnie wydawał opinię co do wniosku 
państwa obcego. Opinię tę sąd przekazywał do Prokuratora Generalnego Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, który o rozstrzygnięciu wniosku zawiadamiał organ 
obcego państwa.

 6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks postę-
powania karnego, (Dz.U. z 1928, Nr 33, poz. 313).
 7 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego, (Dz.U. z 1969, Nr 13, 
poz. 96).
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Pod rządami aktualnie obowiązującego kodeksu postępowania karnego 
kluczowa była nowelizacja mająca miejsce w wyniku zmiany Konstytucji, prze-
prowadzona ustawą z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej8. Zgodnie z nią złagodzono absolutny zakaz wydawania polskich 
obywateli poprzez wprowadzenie dwóch odstępstw przewidzianych w art. 55 ust. 
2 i 3 Konstytucji RP9. Dzięki temu dopuszczalna stała się ekstradycja polskiego 
obywatela na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego. 
Taka możliwość musi jednak wynikać z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą 
Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stano-
wionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest 
członkiem. Warunkiem obligatoryjnym jest dodatkowo okoliczność, że czyn 
objęty wnioskiem o ekstradycję został popełniony poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej 
w razie popełnienia go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w cza-
sie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku. Jeżeli jednak ekstradycja 
ma nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na 
podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, 
w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią 
przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji, to zgodnie z art. 
55 ust. 3 Konstytucji RP warunki wymienione wyżej (a zawarte w art. 55 ust. 2 
pkt 1 i 2) nie muszą być spełnione.

2.3. Aktualny stan prawny

a) Podstawy prawne ekstradycji
Model ekstradycji przyjęty w prawie polskim odpowiada kontynentalnej odmia-
nie tej instytucji,  zgodnie z którą wydanie może nastąpić wyłącznie na podsta-
wie prawa wewnętrznego państwa, do którego złożono wniosek o ekstradycję. 
W modelu anglosaskim podstawa prawna ekstradycji musi opierać się na zawar-
tej wcześniej umowie międzynarodowej. Oznacza to, że wydanie może nastąpić, 
gdy państwo, z którym Polska nie ma umowy ekstradycyjnej, przedstawia przed-
stawicielom władzy sądowniczej Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o wydanie 

 8 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. 
U. Nr 200, poz. 1471).
 9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. z 1997, Nr 78, 
poz. 483, ze zm.).
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określonej osoby. Wówczas można przeprowadzić postępowanie ekstradycyjne 
w oparciu o przepisy wewnętrzne, zaś samo zastosowanie tej instytucji jest 
jedynie aktem dobrej woli. 

Normy prawne dotyczące bezpośrednio ekstradycji zawarte są w art. 55 
Konstytucji RP10, który przewiduje możliwość zastosowania tego instrumentu 
prawnego w stosunku do obywateli polskich. Regulacje krajowe na poziomie 
ustawowym zawarte są w rozdziale 64 oraz rozdziale 65 kodeksu postępowania 
karnego11. Stosowane są również następujące akty wykonawcze: rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury12, a także rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu 
międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach mię-
dzynarodowych13. W przypadku, gdy w relacjach z określonym państwem 
obowiązuje umowa międzynarodowa, przepisy wewnętrzne mają charakter 
komplementarny w stosunku do norm prawnych zawartych w tejże umowie14.

b) Ekstradycja czynna
W polskim ustawodawstwie istnieje rozróżnienie na dwa rodzaje ekstradycji. 
Ekstradycja czynna to inaczej wystosowane do innego państwa żądanie wydania 
przebywającej na jego terytorium osoby ściganej15. Ekstradycja bierna polega na 
wystąpieniu przez organ obcego państwa z żądaniem wydania osoby ściganej 
w celu przeprowadzenia na własnym terytorium postępowania karnego lub 
wykonania orzeczonej kary16. Ten rodzaj ekstradycji jest uregulowany w roz-
dziale 64, z kolei ekstradycja bierna została unormowana w rozdziale 65 k.p.k.

Ekstradycja czynna jest postępowaniem, które poprzedzają poszukiwania 
osoby ściganej przeprowadzone w kraju, a następnie za granicą. Może się okazać, 
że dane operacyjne wskazują, iż ścigana osoba przebywa za granicą, ale dokładne 
miejsce jej pobytu nie jest znane. Wtedy Prokuratura Generalna na wniosek 
właściwego prokuratora okręgowego inicjuje poszukiwania międzynarodowe 

 10 Tamże.
 11 Cyt. dalej: k.p.k. 
 12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrz-
nego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, (Dz.U. z 2016, poz. 508).
 13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó-
łowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz 
karnego w stosunkach międzynarodowych, (Dz.U. z 2002, nr 17, poz. 164).
 14 M. Płachta, Zagadnienia ekstradycyjne w prawie polskim, „Studia Europejskie” 1999, nr 
2, s. 73. 
 15 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 607.
 16 Tamże, s. 607. 



 Artykuł prawniczy | 245

za pośrednictwem Komendy Głównej Policji Biura Wywiadu Kryminalnego 
Wydziału Poszukiwań Międzynarodowych. Z kolei gdy organy ścigania mają 
pewność, w którym miejscu za granicą znajduje się poszukiwany, to przedsta-
wiciele tych instytucji występują za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości 
z formalnym wnioskiem o ekstradycję do organu państwa obcego. Konieczne 
dla wszczęcia międzynarodowych poszukiwań jest także wydanie przez sąd 
postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Ten rodzaj postępowania ekstra-
dycyjnego rozpoczyna się z momentem wystąpienia przez polski organ proce-
sowy z wnioskiem o ekstradycję. Możliwe jest także zainicjowanie go w sytuacji 
podjęcia czynności polegających na wystąpieniu bezpośrednio do właściwego 
organu państwa obcego, w wypadkach niecierpiących zwłoki, o tymczasowe 
aresztowanie lub zatrzymanie osoby, co do której przygotowywany jest wniosek 
o wydanie. 

W kontekście ekstradycji czynnej należy wspomnieć o wyrażonej w art. 596 
k.p.k. zasadzie specjalności (inaczej nazywanej zasadą ograniczonego ścigania 
i karania). Jej istotą jest zakaz ścigania osoby wydanej za inne przestępstwa niż 
te, w związku z którymi wydano zgodę na ekstradycję. Nie dotyczy to jednak 
przestępstw popełnionych już po wydaniu osoby podlegającej ekstradycji orga-
nom państwa, które wszczęło to postępowanie. Innymi słowy, zasada specjalności 
dopuszcza możliwość ekstradycji jedynie za przestępstwo, którego dotyczył 
wniosek ekstradycyjny.

Implikacją zasady specjalności jest zawarta w art. 597 k.p.k. procedura exe-
quatur, którą stosuje się w sytuacji, gdy zakres wydania osoby jest węższy, niż 
obejmował to wniosek ekstradycyjny. Państwo wezwane podczas procedury 
wydawania zastrzega, że orzeczone przez polski sąd kary będą wykonane tylko 
za te przestępstwa, co do których udzielono zgody na wydanie. Artykuł 597 k.p.k. 
jest podstawą prawną dla polskiego sądu dla określenia na nowo kary podlega-
jącej wykonaniu tak, aby uczynić zadość woli państwa wydającego17. Wydając 
wyrok zmieniający w trybie art. 597 k.p.k. sąd nie określa na nowo wymiaru kar 
jednostkowych, ale dostosowuje wyrok w taki sposób, by uwzględniał on kary 
orzeczone za te przestępstwa, w związku z którymi nastąpiło wydanie. Podczas 
korekty wyroku sąd zatem nie uwzględnia dyrektyw zawartych w art. 53 i 54 
k.k.18. W wyroku tym nie rozstrzyga się także o odpowiedzialności karnej –  ma 
on więc charakter wyłącznie formalny.

 17 P. Hofmański (w:) Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 468-682, t. 3, red. P. 
Hofmański, Warszawa 2012, s. 691.
 18 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 1137).
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c) Ekstradycja bierna
Bierne postępowanie ekstradycyjne składa się z trzech etapów. Pierwszy etap, 
który odbywa się przed prokuratorem, zostaje zainicjowany złożeniem przez 
organ państwa obcego wniosku, który może dotyczyć wydania osoby ściga-
nej w celu przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego, wykonania 
orzeczonej kary bądź też wykonania środka zabezpieczającego. Stadium to ma 
charakter postępowania quasi-przygotowawczego i kończy się sporządzeniem 
przez prokuratora wniosku o wydanie postanowienia w przedmiocie prawnej 
dopuszczalności ekstradycji. W momencie, gdy prokurator kieruje sprawę do 
sądu, rozpoczyna się drugi jurysdykcyjny etap postępowania ekstradycyjnego, 
w którym sąd na podstawie bezwzględnych przesłanek stwierdza prawną dopusz-
czalność wydania. Trzeci etap odbywa się już przed Ministrem Sprawiedliwo-
ści, który ostatecznie podejmuje decyzję o wydaniu lub odmowie ekstradycji. 
Wszczęcie biernej ekstradycji poprzedza jeszcze etap poszukiwań osoby ściganej 
prowadzonych na terytorium RP, który wiąże się z tym, że zagraniczne wnioski 
o poszukiwanie są przekazywane polskiemu oddziałowi Interpolu, a ten prze-
kazuje je organom Policji i Straży Granicznej.

Przedstawienia wymaga również zagadnienie tzw. „przesłanek ekstradycyj-
nych”. Są to okoliczności, od wystąpienia których zależy możliwość wydania osoby 
ściganej państwu obcemu19. Najbardziej powszechna systematyka przesłanek 
ekstradycyjnych dzieli je na względne i bezwzględne. W przypadku wystąpienia 
przesłanki względnej państwo wezwane może zastrzec sobie prawo odmowy 
wydania. Bezwzględne przesłanki są to takie okoliczności faktyczne, które muszą 
zaistnieć lub musi być stwierdzony ich brak, aby wydanie było możliwe.

Katalog bezwzględnych przesłanek ekstradycyjnych został określony w art. 
604 § 1 k.p.k. i przedstawia się następująco: 

„Wydanie jest niedopuszczalne, jeżeli:
1. osoba, której wniosek dotyczy, jest obywatelem polskim albo korzysta w Rze-

czypospolitej Polskiej z prawa azylu;
2. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo gdy ustawa uznaje, że 

czyn nie stanowi przestępstwa albo że sprawca nie popełnia przestępstwa 
lub nie podlega karze;

3. nastąpiło przedawnienie;
4. postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało pra-

womocnie zakończone;

 19 M. Mozgawa-Saj, Ekstradycja – rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych, 
„Prawo w działaniu” 2012, nr 11, s. 71.
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5. byłoby ono sprzeczne z polskim prawem;
6. zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania wobec 

osoby wydanej może zostać orzeczona lub wykonana kara śmierci;
7. zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym wydania może dojść 

do naruszenia wolności i praw osoby wydanej;
8. dotyczy osoby ściganej za popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa 

z przyczyn politycznych”.
Katalog przesłanek względnych został zawarty w przepisie art. 604 § 2 k.p.k. 

i został on uregulowany w następujący sposób: 
„Wydania można odmówić w szczególności, jeżeli:

1. osoba, której wniosek dotyczy, ma w Rzeczypospolitej Polskiej stałe miejsce 
zamieszkania;

2. przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
albo na polskim statku wodnym lub powietrznym;

3. co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się postępowanie karne;
4. przestępstwo podlega ściganiu z oskarżenia prywatnego;
5. według prawa państwa, które złożyło wniosek o wydanie, przestępstwo jest 

zagrożone karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą albo 
orzeczono taką karę;

6. przestępstwo, w związku z którym żąda się wydania, jest przestępstwem 
o charakterze wojskowym lub skarbowym, albo o charakterze politycznym 
innym niż określone w § 1 pkt 8;

7. państwo, które złożyło wniosek o wydanie, nie zapewnia wzajemności”.
Po zaprezentowaniu historii instytucji ekstradycji w polskim porządku praw-

nym oraz przedstawieniu aktualnego stanu prawa w tym zakresie można przystą-
pić do teoretycznoprawnej oceny funkcjonowania tego instrumentu. W pierwszej 
kolejności przedstawione zostaną argumenty o charakterze ekonomicznym 
świadczące o konieczności istnienia prawa karnego w ogóle, następnie – sto-
sując metody analizy ekonomicznej – przeanalizowana zostanie dogmatyczna 
koncepcja ekstradycji. 

3. Ekonomiczne uzasadnienie prawa karnego 
i procedury karnej

Ekonomiczna analiza prawa ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwni-
ków. Wynika to z faktu przyjęcia kontrowersyjnych założeń, jakie leżą u podstaw 
tego programu badawczego. Jednym z nich jest normatywne założenie, zgodnie 
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z którym prawo powinno być ekonomicznie efektywne20. W odniesieniu do prawa 
karnego przedstawiciele ekonomicznej analizy prawa wskazują trzy główne 
powody, dla których obowiązywanie i stosowanie prawa karnego w społeczeń-
stwie jest koniecznością. 

Pierwszym z nich jest fakt, iż w przeciwieństwie do prawa cywilnego i prawa 
deliktowego prawo karne pełni funkcję prewencyjną. Istotą odszkodowania jakie 
poszkodowanemu ma wypłacić sprawca deliktu jest kompensacja, a więc naprawa 
wyrządzonej szkody21. Prawo karne poza wypełnianiem funkcji kompensacyj-
nej ma za zadanie przede wszystkim odstraszyć potencjalnych przestępców od 
popełniania przestępstw, mowa więc tutaj o prewencji generalnej w znaczeniu 
pozytywnym22. Przedstawiciele ekonomii prawa w tym miejscu odnoszą się do 
koncepcji odszkodowania doskonałego. Zgodnie z nią odszkodowanie jest dosko-
nałe, jeśli poszkodowanemu jest obojętne, czy dojdzie do wypadku i zostanie 
mu wypłacona rekompensata, czy też nic się nie stanie (wypadek nie nastąpi, 
a więc nie będzie ani szkody, ani wypłaty odszkodowania)23. W przypadkach, 
w których na skutek działania przestępcy osoba pokrzywdzona doznaje straty 
niematerialnej (śmierć bliskiej osoby; uszczerbek na zdrowiu własnym lub 
kogoś bliskiego), koncepcja doskonałego odszkodowania oraz pojęcie obojęt-
ności są niezwykle trudne do zastosowania24. W jaki sposób bowiem wycenić 
stratę członka rodziny, która jest oceną czysto subiektywną? Podstawowym 
celem prawa karnego jest zatem odstraszanie potencjalnych przestępców, a nie 
wycenianie strat doznanych na skutek popełnienia przestępstwa. Ponadto fakt, 
iż koncepcja doskonałego odszkodowania znajduje swoje uzasadnienie w teorii 
ekonomii jednocześnie nie przesądza, iż będzie możliwe jej zastosowanie w prak-
tyce. Wiąże się to z tzw. „problemem ujawniania preferencji”, który pojawia się 
wtedy, gdy nie jest możliwe obiektywne poznanie na ile poszkodowany wycenia 
swoją stratę25. Przykładowo, nie jest możliwa obiektywna wycena utraty palca, 
gdyż nie istnieje rynek, na którym można by kupić nowy palec. Przeprowadzenie 
takiej wyceny jest co do zasady niemożliwe. 

 20 J. Stelmach, Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. 
Soniewicka, Warszawa 2007, s. 13. 
 21 Uchwała SN z dnia 19 marca 1998 r., III CZP 72/97, OSNC 1998, nr 9 poz. 133.
 22 Wyrok SN z dnia 30 grudnia 1977 r., V KR 190/77, OSNKW 1978, nr 4-5, poz. 44; wyrok 
SN z dnia 25 lutego 1981 r., V KRN 343/80, OSPiKA 1981, z. 11, poz. 199; wyrok SN z dnia 14 
lutego 1991 r., II AKr 3/91, KZS 1991, z. 3, poz. 8.
 23 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2011, s. 396. 
 24 Por. tamże, s. 597. 
 25 Tamże, s. 597. 
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Następnym argumentem przemawiającym za istnieniem prawa karnego jest 
następująca dystynkcja: ochrona interesu a ochrona prawa. To subtelne rozróż-
nienie sprowadza się do faktu, iż interes jednostki chroniony jest przez prawo, 
zaś wolność obywatela jest zabezpieczana przez ochronę jego praw26. Prawo 
własności uprawnia właściciela do korzystania z rzeczy w określony sposób. 
Norma ta nie chroni go jednak przed używaniem swojej rzeczy bez zakłóceń 
ze strony osób trzecich. Daje mu jednak możliwość dochodzenia stosownej 
rekompensaty w razie naruszenia jego uprawnień. W ten właśnie sposób prawo 
chroni interes właściciela – ochrona interesów zabezpiecza jednocześnie jego 
majątek. Broniąc z kolei prawo własności (np. poprzez penalizację kradzieży 
lub niszczenia mienia i wymierzając z nie stosowne kary) chroni się wolność 
jednostki polegającą na pełnym korzystaniu z przysługującej jej palety upraw-
nień wynikającej z przynależącego jej prawa własności. Istotą prawa karnego 
jest zatem zabezpieczanie praw podmiotów prawa. Ochrona interesu jednostki 
jest z kolei domeną prawa prywatnego.

Kolejny argument wiąże się z  funkcją odstraszającą prawa karnego, ale 
w nieco innym aspekcie, niż został on przedstawiony w argumencie pierwszym 
odwołującym się do odszkodowania. W tym przypadku prawo karne ma ustana-
wiać taką wysokość kar za popełnione przestępstwa, by zysk z ich popełnienia 
był niższy od kary wymierzonej za ich dokonanie27. Odnosi się to zwłaszcza do 
sytuacji, w której przestępca działa z premedytacją lub w warunkach recydywy 
– tak popełnione przestępstwa powinny być karane z większą surowością28.  

Innym argumentem uzasadniającym istnienie prawa karnego, jest fakt, iż 
służy ono do minimalizacji występowania w społeczeństwie czynów o wysokim 
stopniu społecznej szkodliwości29. Mowa tu o działaniach, które mogą wywołać 
olbrzymie straty, zaś groźba sankcji pieniężnej wynikającej z prawa deliktów 
może być niewystarczająca. Ponadto w przypadku niskiego prawdopodobieństwa 
uchylenia się od sankcji grożąca kara za popełnione przestępstwo powinna być 
odpowiednio wyższa (mechanizm ten zostanie wkrótce wyjaśniony)30. Opisanym 
wymaganiom z powodzeniem może sprostać właśnie prawo karne, głównie ze 
względu na jego represyjny charakter oraz na fakt, iż normy prawnokarne sto-
sowane są przez państwo, za którym stoi autorytet władzy publicznej.

 26 Tamże, s. 598.
 27 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, 
s. 144.
 28 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna…, s. 599.
 29 S. Shavell, Foundations of Economic Analysis of Law, Cambridge, Massachusetts, London, 
England 2004, s. 540.
 30 Tamże, s. 542. 
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Dokonując specjalistycznej analizy instytucji ekstradycji wykorzystane będą 
następujące założenia: będzie to analiza modelowa dotycząca uregulowania 
ekstradycji na poziomie legislacyjnym. Ocena instytucji będzie miała wyłącznie 
charakter teoretycznoprawny, stąd  nie będzie ona zawierała żadnych odniesień 
do badań empirycznych. Po drugie, uwzględnione zostaną jedynie niektóre przy-
padki prawne (kazusy) związane ze stosowaniem postępowania ekstradycyjnego. 
Będą to sytuacje faktyczne najczęściej spotykane w rzeczywistości. Powyższe 
supozycje wynikają ze specyfiki stosowania ekonomicznej analizy prawa. 

Poniżej znajduje się  powszechnie stosowana w analizie ekonomicznej prawa 
karnego nierówność, z której wyciąga się szereg istotnych wniosków i postulatów. 

Przestępstwo zostanie popełnione, jeśli:

Z > P * K31

Dla:
Z – zysk z popełnienia przestępstwa
P – prawdopodobieństwo ukarania
K – strata wynikająca z poniesienia kary

Oznacza to, że prewencja generalna jest skuteczna wtedy i tylko wtedy, gdy 
iloczyn prawdopodobieństwa ukarania i straty wynikłej z poniesienia kary jest 
wyższy niż spodziewany zysk z popełnienia przestępstwa. Kluczowe dla dalszych 
rozważań jest spostrzeżenie, że wartości P oraz K mogą być modyfikowane przez 
instytucję państwa. K jest tożsame z kodeksowym systemem kar, zaś P zależy 
od kondycji organów ścigania. Zwiększanie wartości współczynnika P oznacza 
zwiększenie nakładów na policję i prokuraturę, z kolei zwiększenie wartości 
wskaźnika K jest identyczne ze zwiększeniem nakładów na system penitencjarny 
oraz wymiar sprawiedliwości. Chcąc zachować maksymalną efektywność eko-
nomiczną, wartość iloczynu P i K powinna być tylko nieznacznie większa niż 
wartość Z. Wtedy to zostanie zachowane optimum ekonomiczne – prewencja 
generalna będzie skuteczna przy możliwie jak najmniejszym nakładzie finan-
sowym ze strony państwa. 

Opisana zależność może zostać przeanalizowana w kontekście instytucji 
ekstradycji czynnej. Czynne postępowanie ekstradycyjne może zostać opisane 
zarówno przez współczynniki P jak i K. Ściślej, wskaźnik P odnosi się do zakresu 
wniosku ekstradycyjnego, który zgodnie z art. 593 k.p.k. może dotyczyć:
1. osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, 

 31 J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć…, s. 144.
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2. wydania osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wyko-
nania orzeczonej kary pozbawienia wolności, 

3. przewozu osoby ściganej lub skazanej przez terytorium państwa obcego 
4. wydania z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych lub przedmio-

tów uzyskanych przez sprawcę w wyniku przestępstwa.
Sytuacje, w których ekstradycja czynna osoby ściganej wiąże się z dokoń-

czeniem prowadzonego postępowania karnego (będącego co najmniej na etapie 
postępowania przygotowawczego w fazie in personam32), przeprowadzeniem 
postępowania sądowego, przewozem osoby ściganej lub skazanej przez teryto-
rium państwa obcego lub wydaniem dowodów rzeczowych, są równoznaczne 
z poniesieniem większych nakładów na skuteczne przeprowadzenie procesu kar-
nego w stosunku do osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa. Może to 
dotyczyć sytuacji, w której osoba ścigana zbiegła przed wymiarem sprawiedliwo-
ści za granicę Polski. Oznacza to, że na poziomie teoretycznym osoba podejrzana 
o popełnienie przestępstwa własnym działaniem próbuje w maksymalny sposób 
zminimalizować prawdopodobieństwo poniesienia straty na skutek wymierzonej 
jej kary za popełnione przestępstwo. Osoba ścigana w wyniku podjętych przez 
siebie działań samoistnie zmniejsza zysk (Z) z popełnionego przestępstwa, ponosi 
ona bowiem dodatkowe i niezaplanowane wcześniej nakłady na minimalizację 
współczynnika P. Oczywistym  jest, że działaniu osoby ściganej polegającym 
na zmniejszeniu wartości P powinno sprzeciwić się państwo właśnie poprzez 
uruchomienie procedury ekstradycji. 

Natomiast w sytuacji, w której Rzeczypospolita Polska wnioskuje o wydanie 
jej osoby w celu wykonania w stosunku do niej orzeczonej kary pozbawienia 
wolności, kluczowe jest dogłębne przeanalizowanie współczynnika K. Wniosko-
wanie o ekstradycję w tym przypadku będzie wiązało się z większymi nakładami 
na system penitencjarny. W tak zarysowanej sytuacji faktycznej osoba ścigana 
poprzez ucieczkę za granicę postanawia zmniejszyć własny zysk z popełnionego 
przestępstwa zwiększając nakłady na obniżenie faktora K (czyli straty wynikającej 
z wymierzenia jej kary). W pewnym zakresie czynności podjęte przez osobę ściganą 
wpływają na zmniejszenie się wartości zmiennej P. Państwo stosując instytucję 
ekstradycji czynnej ponosi zatem koszty w celu zwiększenia wartości P oraz K. 

Powyższy opis pokazuje, iż podstawowy mechanizm wykorzystywany w ana-
lizie ekonomicznej prawa karnego z powodzeniem funkcjonuje w odniesieniu 
do czynnego postępowania ekstradycyjnego. Zarówno postępowanie sprawcy 

 32 B. Augustyniak, Komentarz do art.593 Kodeksu postępowania karnego (w:) Kodeks postę-
powania karnego. Komentarz. Tom II (red.) D. Świecki, Lex 2017. 
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przestępstwa na terytorium Polski (lub przestępstwa mającego skutki na terytorium 
Polski), który zbiegł za granicę realnie wpływa na wartości współczynników, które 
opisują skuteczność prewencji generalnej. Zastosowanie przez Polskę w takim 
wypadku ekstradycji czynnej ma za zadanie przywrócić skuteczność prewencji 
generalnej oraz odstraszyć potencjalnych przestępców poprzez wykazanie, iż nawet 
ucieczka za granicę nie uchroni ich przed wymiarem sprawiedliwości. Na poziomie 
modelowym instytucja ekstradycji okazuje się być eleganckim i skutecznym narzę-
dziem służącym do optymalizacji prawa karnego w sytuacji ucieczki przestępcy 
poza granice państwa. Z perspektywy ekonomii prawa występowanie ekstradycji 
czynnej w polskim systemie prawnym wydaje się być w pełni zasadne.

W przypadku ekonomicznej analizy ekstradycji biernej funkcjonowanie 
mechanizmu Z > P * K będzie nieco odmienne, niż w odniesieniu do ekstradycji 
czynnej. Dalsze rozważania będą oscylowały wokół następującej sytuacji: osoba, 
o którą wydanie wnioskuje inne państwo popełniła przestępstwo w tymże pań-
stwie, ale nie popełniła przestępstwa na terytorium Rzeczypospolitej. W takim 
przypadku można postawić zasadne pytanie, czy istnieje potrzeba ponoszenia 
przez państwo nakładów na ściganie i wydanie przestępcy, który nie dokonał 
szkody na terytorium Polski oraz czy ekonomicznie uzasadnione jest ponoszenie 
kosztów na prewencję generalną, skoro przestępstwo to nie zostało popełnione 
na obszarze RP. Modelowo, odpowiedź na te pytania wydaje się być twierdząca. 
Należy bowiem pamiętać, iż funkcjonowanie instytucji ekstradycji opiera się 
na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że wydając osobę ściganą innemu pań-
stwu sami oczekujemy, iż w podobnych okolicznościach w przyszłości państwo 
to wyda nam osobę przez nas poszukiwaną. Niewydanie osoby podejrzanej 
o popełnienie przestępstwa przez obce państwo w jednym przypadku, może 
udaremnić ekstradycję własnych obywateli w nadchodzących latach. Tym samym 
poniesienie kosztów poszukiwań i ekstradycji jednostki ściganej przez inne 
państwo w konkretnym przypadku może być ekonomicznie nieefektywne, nie-
mniej jednak winno się koszty te zarachować na poczet przyszłych ekstradycji 
polskich obywateli. Koszty te należy traktować jako cenę, którą należy ponieść 
na potrzeby efektywnego funkcjonowania ekstradycji czynnej. Wywiązywanie 
się ze zobowiązań przyjętych wobec obcych państw jest wyraźnym sygnałem 
dla wszystkich przestępców, iż Rzeczpospolita Polska realizuje postanowienia 
umów międzynarodowych. Mogą więc oni spodziewać się tego samego ze strony 
innych państw. Podczas kalkulacji kosztów i zysku z popełnienia przestępstwa 
będą oni musieli uwzględnić fakt, iż ukrywanie się w innym państwie będzie 
nieskuteczne. W następstwie tego koszt popełnienia przestępstwa może prze-
wyższać potencjalny zysk. 
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Choć rozważania na temat ekonomicznej analizy ekstradycji biernej zostały 
zawężone do jednego hipotetycznego przypadku, z tej perspektywy na poziomie 
wyłącznie teoretycznym (in abstracto) należy ocenić funkcjonowanie tej insty-
tucji pozytywnie. Naturalnym jest, że istnieje możliwość, iż podejmując próby 
wprowadzenia skutecznej prewencji generalnej konkretne państwo poniesie 
nieadekwatnie duże nakłady w stosunku do uzyskanego efektu. Niemniej jed-
nak by to stwierdzić, należałoby przeprowadzić bardzo szczegółową i chyba 
niemożliwą przy obecnym stanie technicznym analizę empiryczną. W teorii, 
nakłady związane z funkcjonowaniem ekstradycji czynnej są konieczne dla 
efektywnego stosowania ekstradycji w ogóle, i z całą pewnością mają (czasami 
większy, a czasami mniejszy) wpływ na zwiększenie prewencji generalnej na 
terytorium określonego państwa. Z tego względu należy pozytywnie ocenić 
występowanie w polskim prawie karnym instytucji ekstradycji.

4. Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza ekonomiczna ekstradycji czynnej i biernej wykazała słusz-
ność obowiązywania w polskim systemie prawnym tych instrumentów prawnych. 
W powyższych rozważaniach zaprezentowano mechanizmy działania zarówno 
osoby ściganej jak i państwa w kontekście realizacji istotnej funkcji prawa karnego, 
jaką jest pozytywna prewencja generalna. Wykorzystanie metod ekonomicznych 
do analizy poszczególnych instytucji prawa karnego budzi kontrowersje przede 
wszystkim jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości. Podejście ekonomiczne 
zakłada, iż główną funkcją nie tylko prawa karnego, ale prawa w ogóle, jest maksy-
malizacja bogactwa społecznego. Nie zagłębiając się w to zagadnienie, należałoby 
stanąć na stanowisku, iż istnieją przypadki, w których ekonomiczna efektywność 
jest tożsama z wymierzaniem sprawiedliwości. Kwestia ta uwidacznia się na przy-
kładzie pozytywnie ocenionej z perspektywy efektywności ekonomicznej insty-
tucji ekstradycji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że za sprawiedliwe należy uznać 
złapanie i osądzenie przestępcy, który za wszelką cenę tej sprawiedliwości unika.
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Streszczenie
Ekstradycja w polskim systemie prawnym pojawiła się już w międzywojennej kody-
fikacji procesu karnego. Pomijając ustawodawstwa państw zaborczych, to właśnie 
od tego czasu datuje się jej występowanie w  polskim procesie karnym. Istnieją dwa 
rodzaje ekstradycji: czynna oraz bierna. Czynne postępowanie ekstradycyjne odnosi 
się do sytuacji, w  której państwo polskie wnioskuje do innego państwa o  wydanie 
osoby ściganej. Bierna ekstradycja ma miejsce wtedy, gdy inne państwo wnioskuje 
do Polski o  wydanie przestępcy. Ekstradycję jako instytucję prawną można ocenić 
przy pomocy metody prawoznawstwa jaką jest analiza ekonomiczna. Istnienie prawa 
karnego może być uzasadniane z wykorzystaniem argumentacji czysto ekonomicznej. 
Odnosząc ten fakt do ekstradycji, ekonomiczna analiza prawa wskazuje, iż instytucja 
ta jest uregulowaniem efektywnym w sensie ekonomicznym i tym samym pożądanym 
w systemie prawa karnego.

Słowa kluczowe: ekstradycja; ekonomiczna analiza prawa; sprawiedliwość; efek-
tywność ekonomiczna; metoda prawoznawstwa

Summary
In polish criminal proceedings extradiction exists since interwar in XXth century. Despite 
the legal systems of invader states (XIXth century) extradiction is present in polish legal 
systems from this moment until today. There are two types of extradiction: active one 
and passive one. The active one consist on the fact that one state applies to other state 
for deporting the criminal. The passive extradiction relates to situation when the one 
state applies to our state for extradition of the criminal. Extradiction as a legal institution 
may be analyzed by economic analysis of law. What is more, criminal and penal law 
may be justified using economic argumentation. Referring to extradiction, economic 
analysis of law indicates that this legal institution is effective in the economic sense, 
and thus is welcome in legal system.

Keywords: extradiction; economic analysis of law; justice; economic efficiency; the 
legal method
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Katarzyna Siczek

Strasburskie standardy rzetelnego 
przesłuchania małoletnich 
pokrzywdzonych na przykładzie skarg 
wniesionych przeciwko Polsce
Strasbourg’s fair trial standards regarding proceedings with examination of 
aggrieved minor by the example of applications against Poland

Wprowadzenie

Tworzenie nowoczesnych regulacji procesowych na poziomie kodyfikacji w pań-
stwach europejskich, nie byłoby możliwe bez odwoływania się do standardu rze-
telnego procesu, określonego w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka1. 
Jednym z elementów prawa do rzetelnego procesu, wyrażonym wprost w art. 6 
§ 3 (d) Konwencji, jest uprawnienie oskarżonego do przesłuchania lub spowo-
dowania przesłuchania świadków oskarżenia (right to examination of witnesses, 
obtain attendence of witnesses) oraz żądania obecności i przesłuchania świadków 
obrony na takich samych warunkach jak świadków oskarżenia2. 

Przepis ten zawiera dwie niezależne od siebie gwarancje procesowe, a istotna 
dla przedmiotu niniejszego opracowania jest właśnie pierwsza z nich. Wstępna 
cześć powołanego przepisu Konwencji kreuje bowiem po stronie osoby oskarżonej 

 1 Konwencja z dnia 3 września 1953 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
(Dz.U. z 1995, Nr 36, poz. 178), zwana w dalszej części pracy Konwencją lub EKPC. Stronami 
Konwencji jest wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy. Polska przystąpiła do Rady 
Europy w dniu 26 listopada 1991r. Tego samego dnia Polska podpisała Europejską konwencję 
praw człowieka, która została ratyfikowana w dniu 19 stycznia 1993r. 
 2 Zagadnienia prawne, nad którymi procedowano w każdej ze spraw utworzyły listę słów 
kluczowych „keywords”, pochodzących z tezaurusa terminów wyodrębnionych bezpośrednio 
z tekstu konwencji i protokołów dodatkowych, odnoszenie się do terminologii key words umożliwia 
w toku badań identyfikację dokumentów ze zbliżoną zawartością prawną (www.echr.coe.int). 
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uprawnienie do udziału w przesłuchaniu i zadawania pytań świadkom powo-
łanym przez oskarżenie. Co do zasady (która obowiązuje również w polskim 
kodeksie postępowania karnego3) pełna realizacja tego uprawnienia następuje 
w trakcie publicznej i jawnej rozprawy przed sądem, kiedy to strony zmierzają 
do realizacji swoich interesów procesowych4. 

Zważywszy, że wymogi art. 6 § 3 (d) stanowią specyficzne aspekty prawa do 
rzetelnego procesu gwarantowanego w artykule 6 § 1 (zasada kontradyktoryjno-
ści i równości broni), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (zwany 
dalej Trybunałem lub ETPC) rozpatruje sprawy skarżących, powołujących się na 
naruszenie art. 6 § 3 (d) Konwencji, w świetle tych dwóch przepisów łącznie5.

W orzecznictwie Trybunału w Strasburgu6 utrwaliła się linia, iż § 3 (d) arty-
kułu 6 Konwencji nie może być interpretowany wąsko, tj. jako bezwzględny 
wymóg bezpośredniego zadawania pytań przez oskarżonego lub jego obrońcę 
we wszystkich sprawach, poprzez przesłuchanie na rozprawie świadków strony 
przeciwnej. Oznacza on raczej, że oskarżonemu należy stworzyć odpowiednią 
i właściwą możliwość do zakwestionowania zeznań świadków oskarżenia oraz 
zadawania im pytań, zarówno w czasie składania tych zeznań, jak i na później-
szym etapie. Jednocześnie Trybunał zaznaczał niejednokrotnie, że uprawnienie 
do żądania przesłuchania świadka na rozprawie nie ma charakteru absolutnego, 
a do stwierdzenia naruszenia art. 6 § 3 (d) Konwencji koniecznym jest nie tylko 
wykazanie, iż doszło do ograniczenia prawa do zadawania pytań, ale i tego że, 
miało to wpływ na treść ustaleń sądu i naruszyło prawo do obrony. 

Jedną z kategorii spraw, w których Trybunał dopuszcza limitowanie upraw-
nień osoby oskarżonej, są postępowania karne dotyczące wykorzystywania sek-
sualnego. W ocenie Trybunału to właśnie w nich mogą być podejmowane pewne 

 3 Art. 390 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego; cyt. dalej 
jako „k.p.k.” (Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zm.). 
 4 Tak też M.A. Nowicki powołując się na orzeczenie w sprawie Barbera, Messegue i Jabardo 
przeciwko Hiszpanii z dnia 6 grudnia 1988 r. (w:) Wokół Konwencji Europejskiej, Komentarz do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2017, s. 614.
 5 Zob. m.in. wyrok z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie Van Geyseghem przeciwko Belgii, 
skarga nr  26103/95, Legalis, stan prawny z dnia 20 września 2017, nr 102551 oraz wyrok z dnia 19 
grudnia 1989 r. w sprawie Kamasiński przeciwko Austrii, skarga Nr 9783/82, www.echr.coe.int.
 6 Ten nurt w orzecznictwie ETPC omawiają P. Hofmański, A. Wróbel - zob. P. Hofmański, A. 
Wróbel,  Komentarz do art. 6 Konwencji o Ochronie praw Człowieka i Podstawowych Wolności, (w:) 
P. Hofmański, A.Wróbel, L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. Komentarz do artykułów 1–18. Tom I. Komentarz, Warszawa 2010), określając charakter 
omawianej gwarancji jako względny i powołując się w szczególności na decyzję w sprawie X. p. 
Szwajcarii z dnia 11 lutego 1982 r. Zasada ta powtarzana jest konsekwentnie również w najnowszym 
orzecznictwie ETPC – zob. wyrok z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie Murtazaliyeva przeciwko Rosji, 
§ 81, skarga nr 366558/05, publikowany na stronie www.echr.coe.int
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środki w celu ochrony świadków, będących zarazem osobami pokrzywdzonymi. 
Potrzeba tej ochrony, w ocenie Trybunału jest jeszcze większa, gdy chodzi o osobę 
małoletnią7. Konwencja o ochronie praw człowieka nie definiuje pojęcia mało-
letniego, a w swych orzeczeniach Trybunał posługuje się wymiennie terminami: 
nieletni świadek - juvenile witness, pokrzywdzony wezwany do złożenia zeznań 
- victim called upon to testify - dziecko child, małoletni minor. 

Z analizy części faktycznej powołanych powyżej orzeczeń wynika, że wiek 
świadków, którym Trybunał przyznawał opisywany status, każdorazowo pla-
sował się poniżej 18 lat8. Należy odnotować, że w nowszym orzecznictwie 9, 
Trybunał analizuje relewantne przepisy prawa międzynarodowego i odwołuje się 
do Konwencji ONZ o prawach dziecka10 oraz Konwencji Rady Europy o ochro-
nie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem 
w celach seksualnych11, które to akty prawne operują pojęciem dziecka, jako 
osoby poniżej lat 18. 

W sprawach dotyczących przestępstw na tle seksualnym popełnionych na 
szkodę małoletnich, Trybunał zauważa, że istnieje powinność procedowania 
z poszanowaniem stanu psychicznego świadka i uniknięcia niepożądanego 
rozgłosu12. Trybunał wypowiadał się wprost, że takie postępowania są często 
postrzegane jako bolesne doświadczenie dla ofiary, w szczególności gdy ta ostat-
nia jest konfrontowana z oskarżonym wbrew jej woli. Te szczególne cechy są 
jeszcze bardziej znaczące w sprawie dotyczącej osoby małoletniej. Za warunek 
dopuszczalności stosowania szczególnych form ochrony świadków, sprowadza-
jących się do przesłuchiwania w postępowaniu przygotowawczym i bez udziału 

 7 Najbardziej reprezentatywne spośród wydanych w tej kategorii orzeczeń to: wyrok z dnia 
20 grudnia 2001 r. w sprawie P.S. przeciwko Niemcom, skarga nr 33900/96, Legalis, stan prawny 
z dnia 20 września 2017r., nr 134865, www.echr.coe.int.; wyrok z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie S.N. 
przeciwko Szwecji, § 44, skarga nr 34209/96, , Legalis, stan prawny z dnia 20 września 2017r., www.
echr.coe.int.; wyrok z dnia 10 października 2005 r. w sprawie Bocos-Questa przeciwko Holandii, 
skarga nr 54789/00;  www.echr.coe.int.
 8 Sprawa S.N. przeciwko Szwecji… dotyczyła przesłuchania pokrzywdzonego dziecka 
w wieku 10 lat, sprawa P.S. przeciwko Niemcom… - dziecka w wieku 8 lat, a sprawa Bocos-Questa 
przeciwko Holandii.. - pokrzywdzonych dzieci w wieku 6,9 i 11 lat.  
 9 Zob. sprawa W.S przeciwko Polsce, wyrok z dnia 19 czerwca 2007 r., skarga nr  21508/02, 
www.bip.ms.gov.pl.
 10 Konwencja ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991,  Nr 120, 
poz. 526). 
 11 Konwencja Rady Europy z dnia 25 października 2007 r. o ochronie dzieci przed seksu-
alnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 608). 
 12 Tak D. Vitauskas, G. Dikov, Ochrona prawa do rzetelnego procesu w Europejskiej Kon-
wencji o Ochronie Praw Człowieka; Rada Europy, Strasburg, 2012 s. 101, powołując się na orzec-
zenia w sprawach Scheper przeciwko Holandii z dnia 5 maja 2005 r. i P.D. przeciwko Rumunii. 



 Artykuł prawniczy | 259

oskarżonego, uznano możliwość pogodzenia ich z adekwatnym i skutecznym 
korzystaniem z prawa do obrony. Zdaniem Trybunału, przy zapewnianiu prawa 
do obrony, od organów sądowniczych należy wymagać podejmowania środków, 
które zbalansują upośledzenie w funkcjonowaniu tej obrony13. Wskazywano zara-
zem, by oceniając kwestię zapewnienia oskarżonemu rzetelnego postępowania 
w takich sprawach, mieć na względzie prawo do poszanowania życia prywat-
nego ofiary, które jest również prawem podlegającym ochronie na podstawie 
Konwencji, (art.8) 14.

Dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w zakresie skarg wniesionych przeciwko 
Polsce, w których zarzucano naruszenie art. 6 § 3 
(d) EKPC

W tym miejscu przejść należy do omówienia dorobku orzeczniczego Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie skarg wniesionych przeciwko 
Polsce, w których zarzucano naruszenie art. 6 § 3 (d) EKPC, w związku z wyko-
rzystaniem dowodu z przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego poza roz-
prawą. Wypracowane w tym zakresie standardy rzetelności wypływające z art. 
6 ust. 3  (d) EKPC, pozwalają na sformułowanie uwag dotyczących stosowa-
nia krajowych regulacji procesowych z zakresu przesłuchiwania małoletnich 
pokrzywdzonych w praktyce. 

I tak w sprawie W.S. przeciwko Polsce (wyrok z dnia 19 czerwca 2007 r., 
skarga nr  21508/02)15 skarżący stanął pod zarzutem wykorzystywania seksu-
alnego córki w okresie poprzedzających separację faktyczną z żoną, do daty 
ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Podstawę oskarżenia stanowiły zeznania 
członków rodziny małoletniej, a także ekspertyza biegłej, która przeprowa-
dziła dwa spotkania z dzieckiem i oceniała możliwości manifestowania przez 
nie objawów wykorzystywania seksualnego przy użyciu różnorakich technik 
badawczych (rozmowa, rysunki). Opinia zawierała bezwzględne wskazanie do 
odstąpienia od przesłuchania dziecka w charakterze świadka, z uwagi na wiek 
i obawę wtórnej wiktymizacji. Analizując zasadność skargi Trybunał przyznał, 

 13 Zob. wyrok P.S. przeciwko Niemcom…, § 23. 
 14 Zob. wyrok S.N. przeciwko Szwecji…,§ 47; por. także decyzja w sprawie Lemasson and 
Achat przeciwko Francji z dnia 14 stycznia 2003 r., skarga nr 49849/99, Legalis, stan prawny z dnia 
20 września 2017r., nr 199647, www.echr.coe.int.            
 15 Orzeczenie w polskiej wersji językowej opublikowano na stronie www.bip.ms.gov.pl. 
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że kwestia dopuszczalności dowodów jest regulowana w pierwszym rzędzie 
przez prawo krajowe. 

Zadaniem Trybunału nie jest zaś rozstrzyganie, czy zeznania świadków 
zostały prawidłowo dopuszczone jako dowód, lecz raczej ustalenie, czy postę-
powanie jako całość, włącznie ze sposobem pozyskiwania dowodów, było rze-
telne.16 Trybunał zauważył, że sąd krajowy skazując skarżącego wyraził pogląd, 
iż decydujące znaczenie miały w tym zakresie twierdzenia biegłej oraz że to jej 
ustalenia, oparte na spotkaniach z dzieckiem, rozstrzygająco wskazały, że dziecko 
nie tylko było wykorzystywane seksualnie, lecz także, że to skarżący jest winny 
przestępstwa. W ocenie Trybunału problemem pozostało to, że na żadnym etapie 
Sąd nie zapoznał się z bezpośrednim dowodem winy skarżącego. Depozycje 
biegłej podobnie jak też oceniających jej metody specjalistów z zakresu medy-
cyny, zostały oparte na wyciąganiu przez nich wniosków. Trybunał odnotował, że 
na żadnym etapie postępowania nie rozważano możliwości nagrywania na wideo sesji, 
jakim poddano dziecko. Organy prowadzące postępowanie, odstępując od przesłu-
chania pokrzywdzonej, miały na względzie dwie opinie wydane przez tę samą biegłą, 
w których wywodziła, że przesłuchanie byłoby szkodliwe dla dobra i rozwoju dziecka. 
Sądy po prostu zaakceptowały wnioski biegłej i nie rozważały, czy mogło być celowe 
przesłuchanie dziecka na dalszym etapie postępowania (w fazie jurysdykcyjnej dziew-
czynka osiągnęła wiek 7 lat). 17 Gdyby organy strony polskiej, prowadzące postępowanie 
w sprawie skarżącego W. S. podjęły środki, które umożliwiłyby pozyskanie przez sąd do 
swojej dyspozycji, nagrania z rozmowy psychologów z pokrzywdzoną, prawo skarżą-
cego do obrony byłoby w ocenie Trybunału lepiej zabezpieczone. Tymczasem skarżący 
nigdy nie miał okazji obserwowania zachowania się dziecka w czasie bezpośredniego 
przesłuchania. Trybunał doszedł do wniosku, że władze nie wdrożyły żadnych proce-
dur, aby zbalansować trudności, jakich doświadczała obrona, a skarżący nie otrzymał 
odpowiedniej i właściwej możliwości do zakwestionowania zeznań świadka oskarżenia 
i przesłuchania go. W tych okolicznościach sposób prowadzenia postępowania wiązał 
się z takimi ograniczeniami prawa do obrony, że nie można było zdaniem Trybunału 

 16 W niektórych przypadkach, Trybunał zastrzega sobie jednak prawo do ingerencji w pro-
cedowanie sądu krajowego, o ile konkluzje, do których dochodziły sądy byłyby całkiem niespraw-
iedliwe lub arbitralne (tak D. Vitkauskas, G. Dikov, Ochrona…, s.100).
 17 Trybunał zalecał użycie bardziej wyrafinowanych metod, takich jak przesłuchanie dziecka 
w obecności psychologa oraz w miarę możliwości matki, z zadawaniem pytań przedłożonych 
pisemnie przez obronę, albo w pomieszczeniu umożliwiającym skarżącemu lub jego obrońcy 
pośrednią obecność w czasie takiego przesłuchania, poprzez połączenie wideo lub lustro weneckie 
(zob. również decyzja z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie Accardi i in. przeciwko Włochom, skarga 
nr 30598/02, Legalis, stan prawny z dnia 20 września 2017r., nr 193995, S.N. przeciwko Szwecji…, 
§ 13).
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uznać, aby skarżącemu zapewniono rzetelny proces. Stwierdzono naruszenie art. 6 § 1 
w związku z art. 6 § 3 (d) Konwencji. 

Kolejny raz na ten temat Trybunał wypowiedział się w sprawie Demski prze-
ciwko Polsce (skarga nr 22695/03, wyrok z dnia 4 listopada 2008 r.)18. Podstawą 
skargi był zarzut naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez uniemożli-
wienie oskarżonemu zadawania pytań świadkowi (17 letniej - w dacie czynu 
- pokrzywdzonej przestępstwem zgwałcenia) i wydanie przez sąd wyroku w opar-
ciu o zeznania odebrane w postępowaniu przygotowawczym. Pokrzywdzoną 
przesłuchano przez policję i Prokuratora, po czym miało miejsce przesłuchanie 
przez sąd w trybie art. 316 § 1 k.p.k. (w 2000 r.) Trybunał uznał skargę za zasadną 
i stwierdził, że doszło do naruszenia praw skarżącego z art. 6 § 1 w zw. z art. 6 § 
3 (d) Konwencji. Uzasadniając orzeczenie wyjaśniono, że oparcie rozstrzygnięcia 
przez sąd krajowy na dowodzie z przesłuchania świadka, któremu oskarżony, na 
żadnym z etapów postepowania karnego nie mógł zadawać pytań, godziło w art. 
6 EKPC. Sąd krajowy w omawianej sprawie podjął jedną nieudaną próbę wezwa-
nia świadka na rozprawę, przy czym czynności tej dokonał na adres krajowy, 
choć posiadał adres świadka przebywającego na stałe za granicą, a przynajmniej 
mógł go z łatwością ustalić. Przez to pozbawił oskarżonego prawa do zadawania 
świadkowi pytań na rozprawie. Trybunał podkreślił również, że nie można uznać 
za dorozumiane zrzeczenie się owego prawa, zachowania oskarżonego takiego jak 
ukrywanie się na początkowym etapie postępowania karnego. Dostrzegł też, że 
przesłuchanie nastąpiło, gdy oskarżony nie miał jeszcze postawionych zarzutów. 

Trybunał przyznał po raz kolejny, że sprawy z  tego zakresu wymagają 
wyważenia sprzecznych interesów stron postępowania. Zauważył jednak, że 
pokrzywdzona nie zgłaszała żadnych obaw przed konfrontacją z oskarżonym, 
a jej miejsce pobytu za granicą było znane organom postępowania. Gdyby organy 
procesowe wykazały większy wysiłek w ustaleniu adresu świadka, i po jego 
skutecznym wezwaniu doszłoby do wykazania, że uczestnictwo w przesłucha-
niu miałoby negatywny wpływ na stan jej zdrowia psychicznego, można było 
zorganizować ponowne przesłuchanie w warunkach zapewniających minimalny 
stres, a z drugiej strony respektujących prawa oskarżonego, czego jednak nie 
uczyniono. 

Z kolei ostatni z omawianych wyroków wydany został w dniu 24 maja 2016 r. 
w sprawie Przydział przeciwko Polsce (skarga nr 15487/08)19. Trybunał również 
w tym przypadku analizował zasadność zarzutu naruszenia art. 6 §§ 1 i 3 (d) 

 18 Orzeczenie w polskiej wersji językowej opublikowano na stronie www.bip.ms.gov.pl.
 19 Orzeczenie w polskiej wersji językowej opublikowano na stronie www.bip.ms.gov.pl.
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Konwencji. W sprawie tej R. Przydział został oskarżony w związku z przestęp-
stwem zbiorowego gwałtu na małoletniej, która w dacie czynu miała 14 lat. 
Pokrzywdzona została przesłuchana w trybie obowiązującego już wówczas art. 
185 a k.p.k. dwukrotnie na etapie postępowania przygotowawczego, a także 
ponownie w klinice psychiatrycznej, już po ukończeniu 15 lat. Powołani w spra-
wie biegli rekomendowali całkowite wyłączenie jej od udziału w postępowaniu 
z uwagi na stan psychiczny stanowiący konsekwencję przebytego urazu, w tym 
możliwość podejmowania prób samobójczych. Obrońca skarżącego nie brał 
udziału w przesłuchaniach z uwagi na to, że w trakcie pierwszego i drugiego 
przesłuchania nie był jeszcze ustanowiony, natomiast o trzecim przesłuchaniu nie 
został powiadomiony. Z uwagi na stan zdrowia pokrzywdzona nie brała udziału 
w procesie, zaś sąd odczytał jej zeznania złożone na etapie postępowania przygo-
towawczego. Trybunał podkreślił jednak bardzo wyraźnie, że dowód z przesłu-
chania pokrzywdzonej nie był jedynym dowodem obciążającym oskarżonego, 
bowiem jeden z współoskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego 
przyznał się do przestępstwa i opisał w swoich wyjaśnieniach szczegółowo oko-
liczności jego popełnienia, opisał role poszczególnych sprawców. Dodatkowo 
protokół oględzin miejsca zdarzenia potwierdzał, że ofiara musiała znajdować 
się rzeczywiście w domu oskarżonego opisanym jako miejsce przestępstwa. 
Przesłuchano też licznych świadków, którzy znali relację pokrzywdzonej ze 
słyszenia, a także opisali jej postawę odpowiadającą ofierze przemocy seksual-
nej, zapoznano się z listami kierowanymi do nauczycielki, w których stopniowo 
pokrzywdzona ujawniała traumatyczne doznania. Trybunał uznał, że fakt iż 
przesłuchanie w postępowaniu przygotowawczym zostało przeprowadzone przez 
sąd, nadawał im dużą moc dowodową. Sąd odstępując od wezwania pokrzyw-
dzonej na rozprawę opierał się na wnioskach z raportu medycznego. Natomiast 
trudności, które z tego tytułu wyniknęły dla obrony, złagodziło umożliwienie 
obronie przesłuchania podczas rozprawy biegłej psycholog, która była obecna 
przy wszystkich przesłuchaniach pokrzywdzonej i która kilkakrotnie rozmawiała 
z dziewczyną, oraz uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadane biegłej pytania. 

Skarżący zarzucił, że jego prawo do rzetelnego procesu zostało naruszone 
z uwagi na to, że nie miał możliwości przesłuchania pokrzywdzonej, świadka 
oskarżenia, której zeznania stanowiły, zgodnie z twierdzeniami skargi, podstawę 
skazania w jego sprawie. Trybunał nie przychylił się do tych zarzutów. Podkreślił, że 
zeznania złożone przez pokrzywdzoną przed procesem zostały odczytane podczas 
rozprawy, co pozwoliło skarżącemu poznać ich treść i je kwestionować, z posza-
nowaniem zasady kontradyktoryjności i w obecności jego obrońcy. Uzasadnienia 
sądów krajowych dowodziły, że zakres zeznań pokrzywdzonej, przeanalizowano 
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starannie w świetle całości materiału dowodowego i że wnioski, do jakich doszli 
sędziowie w przedmiocie wiarygodności jej wypowiedzi, były należycie uzasad-
nione. Z akt sprawy nie wynikało by skarżącemu udało się zaprzeczyć zeznaniom 
pokrzywdzonej lub podać w wątpliwość ich wiarygodność. Zważywszy na powyższe 
względy, jednak w głównej mierze na fakt, że skazanie skarżącego nastąpiło nie 
tylko na podstawie spornych zeznań pokrzywdzonej, lecz w oparciu o inne wiary-
godne dowody, w tym bezpośrednie, Trybunał wyraził zdanie, że fakt, iż skarżący 
nie mógł zadawać pytań pokrzywdzonej, nie doprowadził do naruszenia jego 
prawa do rzetelnego procesu (pomimo dostrzeżonego faktu braku zawiadomienia 
obrońcy o przesłuchaniach przeprowadzonych przez Sąd). W sprawie, w ocenie 
Trybunału, nie doszło do naruszenia zarzucanego przepisu Konwencji.

Podsumowanie

Analiza orzeczeń Trybunału, wydanych w sprawach polskich, pozwala na zde-
kodowanie elementów składających się na standard rzetelnego procedowania 
związanego z przesłuchaniem małoletniego pokrzywdzonego w charakterze 
świadka, a użytecznych z perspektywy prawidłowego intepretowania i stoso-
wania relewantnych regulacji krajowych (art. 185a k.p.k.). Jeśli przesłuchiwany 
jest małoletni poniżej osiemnastu lat, zwłaszcza pokrzywdzony przestępstwem 
na tle seksualnym, to zasada, że dowody muszą zostać przeprowadzone na 
publicznej rozprawie i w obecności oskarżonego, może doznawać ograniczenia. 
Artykuł 6 § 3 (d) nie gwarantuje bowiem oskarżonemu nieograniczonego prawa 
do zapewnienia obecności takiego świadka przed sądem20. 

Prognozując, że przesłuchania nie będzie można powtórzyć, należy jednak 
podjąć kroki celem zrekompensowania oskarżonemu trudności w realizacji 
prawa do obrony takie jak: bezwzględne przestrzeganie obowiązku zawiadomie-
nia obrońcy o terminie czynności, respektowanie prawa obrońcy do zadawania 
pytań, lub otwarcie tej drogi oskarżonemu (np. pośrednio, w formie pisemnej), 
czy też stosowanie się do obowiązku utrwalenia czynności przy pomocy urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk, gdy choćby z uwagi na wiek lub stan psychiczny 
świadka odstąpiono od formalnego przesłuchania, które zastąpiono badaniem 
lub sesją z udziałem biegłego psychologa21. 

 20 Zob. zarówno sprawy P.S. p-ko Niemcom…., S.N. p-ko Szwecji…, Bocos Questa przeciwko 
Hiszpanii…, jak też sprawy W.S. p-ko Polsce, Demski p-ko Polsce, Przydział p-ko Polsce…
 21 Zob. W.S. p-ko Polsce… 



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 264

Ewentualna rezygnacja oskarżonego ze swoich uprawnień musi być wyraźna, 
a nie dorozumiana, w szczególności nie może być wywodzona z faktu ukrywania 
się przed organami ścigania we wstępnej fazie postępowania22. Kwestia wezwania 
małoletniego pokrzywdzonego w charakterze świadka celem ponownego prze-
słuchania, wymaga w pierwszej kolejności oceny, czy dowód z jego  przesłuchania 
jest jedynym lub decydującym dowodem winy oskarżonego, jaki udało się przed-
stawić śledczym, czy też sąd dysponuje innym materiałem dowodowym, który 
potwierdzałby te zeznania23. Co do zasady to sędzia krajowy musi zdecydować 
o konieczności lub stosowności wezwania świadka, lecz jeśli zdecyduje się na 
odstąpienie od tego z uwagi na istnienie istotnych z punktu widzenia ochrony 
świadka względów uzasadniających jego niestawiennictwo, powinien oprzeć 
się na opinii biegłego w tym zakresie, stwierdzającej ten stan, a opinię tę należy 
w razie potrzeby aktualizować24. 

Zupełne odstąpienie od czynności przesłuchania małoletniego, zwłaszcza 
pokrzywdzonego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej, winno nastę-
pować wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją podstawy do uznania, że przesłuchanie 
to nie byłoby jedynym ani decydującym dowodem na poparcie oskarżenia - tj. 
gdy zebrane zostaną inne bezpośrednie dowody sprawstwa oskarżonego, których 
wymowa nie pozwoli na zakwestionowanie ustaleń oskarżenia, np. wyjaśnienia 
oskarżonego przyznającego się do zarzutu, zeznania naocznego świadka, nagra-
nia monitoringu itd. Substytuowanie przesłuchania pokrzywdzonego wyłącznie 
dowodem pośrednim (jak np. opinia biegłego, który przeprowadzi badanie osoby 
pokrzywdzonej, przy braku przeciwskazań medycznych do przesłuchania np. 
na etapie postępowania przed sądem) może nadmiernie ograniczać prawo do 
obrony25.

Aby zagwarantować prawa obrony, organy sądowe powinny podjąć środki 
rekompensujące przeszkody, na jakie natrafiła ona na wcześniejszym etapie 
postępowania.  Zakres czynników rekompensujących koniecznych do tego, 
by uznać proces za rzetelny, zależeć będzie od stopnia doniosłości zeznań nie-
obecnego świadka. Im jest on wyższy, tym solidniejsze muszą być okoliczności 
rekompensujące, aby postępowanie w całości można było uznać za rzetelne. 
W razie odstąpienia od wezwania świadka należy bezwzględnie umożliwić 
oskarżonemu zapoznanie się z treścią zeznań przez odczytanie, ujawnienie zapisu 
nagrania przebiegu czynności przez odtworzenie, ewentualnie przesłuchanie na 

 22 Zob. Demski p-ko Polsce…
 23 Zob. Przydział p-ko Polsce… 
 24 Zob. W.S. p-ko Polsce… 
 25 Tamże.
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rozprawie biegłego biorącego udział w przesłuchaniu świadka i umożliwienie 
zadawania mu pytań26.

W pełni zasadnym wydaje się dlatego odesłanie praktyków mających wątpli-
wości związane ze stosowaniem instytucji przesłuchania małoletniego pokrzyw-
dzonego w charakterze świadka, do korzystania z praktycznych wskazówek 
metodologicznych wypracowanych przez ETPC. Ich przestrzeganie zapewni  
należyte zbalansowanie ochrony pokrzywdzonego z prawem oskarżonego do 
realizacji swoich interesów, w duchu rzetelnego procesu. 
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Streszczenie
Niniejsze opracowanie zawiera omówienie wybranego orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw 
wywodzących się ze skarg wniesionych przeciwko Polsce, odnoszącego się do prze-
słuchiwania małoletnich pokrzywdzonych w  charakterze świadków. Podjęta została 
w nim próba zdefiniowania strasburskiego standardu gwarancyjnego wypracowanego 
na gruncie art. 6 § 3 (d) EKPC w zw. z art. 6 § 1, jak też jego analiza zarówno w świetle 
konieczności ochrony w postępowaniu karnym szczególnej kategorii świadków pokrzyw-
dzonych przestępstwami seksualnymi, jak też wyodrębnienia czynników wymaganych 
dla zrekompensowania oskarżonemu trudności w  prowadzeniu obrony, w  stopniu 
zapewniającym całemu postępowaniu pełną zgodność ze standardem konwencyjnym.

Słowa kluczowe: rzetelny proces, prawo do przesłuchania lub spowodowania prze-
słuchania świadków oskarżenia, małoletni, ofiara przestępstw seksualnych.

Summary
This study contains a presentation of relevant case-law of European Court of Human 
Rights in Strasbourg, particular cases originated in an applications lodged against 
Poland, related to examination of aggrieved minor as a witness. The analysis will be 
conducted to define standards resulting from judgements of the ECHR taken pursuant 
to Article 6, clause 1 and 3d of the European Convention of Human Rights. The study 
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notes the special features of criminal proceedings concerning sexual offences, where 
certain measures may be taken for the purpose of protecting victim, as well as judicial 
authorities may be required to take measures which counterbalance  the handicaps under 
the defence labour. The conclusion of the study contains some remarks on measures 
that ensure full conformance of the proceeding with the Convention.

Key words: fair trial, right to examination of witnesses, obtain attendence of witnesses, 
minor, victim of sexual offences

Nota o autorze

Katarzyna Siczek, mgr prawa, doktorantka I roku studiów niestacjonarnych III stopnia na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 268

Adrian Romkowski

Przepisy karne ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 
1997 r. w kontekście standardów 
ochrony danych osobowych 
w rozporządzeniu GDPR (RODO) z dnia 
27 kwietnia 2016 r.
Criminal infringements of the ustawa o ochronie danych osobowych 1997 
in the perspective of personal data protection standards of the General Data 
Protection Regulation 2016

Wprowadzenie

Problematyka ochrony danych osobowych w demokratycznym państwie praw-
nym, jakim, zgodnie art. 2 Konstytucji z 1997 r.1, jest Rzeczpospolita Polska, 
znalazła swe odzwierciedlenie zarówno w samej ustawie zasadniczej (art. 47 
i art. 51), jak i w wielu aktach prawnych niższej rangi, z których zdecydowa-
nie najistotniejszym jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych2. Regulacje te, wraz z międzynarodowymi standardami w zakresie 
ochrony i rozporządzania danymi osobowymi, zdefiniowanymi m.in. w syste-
mach prawnych Rady Europy (tj. w rezolucji nr 22 z 1973 r. o zasadach ochrony 
danych w sektorze prywatnym oraz rezolucji nr 29 z 1974 r. o zasadach ochrony 
danych w sektorze publicznym3, Konwencji nr 108 o ochronie osób w związku 

 1 Dz.U. z 1997,  Nr 78 poz. 483, ze zm.
 2 Dz.U. z 1997, Nr 133 poz. 883, ze zm., cyt. dalej jako  uodo. 
 3 Szerzej o niniejszych rezolucjach i ich założeniach: M. Jagielski, Prawo do ochrony danych 
osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010, s. 10-11.
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z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z 1981 r.4 i przede wszyst-
kim w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.), Unii Europejskiej 
(w szczególności w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, a od 25 
maja 2018 r. w mającym fundamentalne znaczenie rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE5 (dalej: GDPR6), 
a także w Karcie Praw Podstawowych UE7), jak również ONZ (Rezolucja 45/95 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1985 r.8) składają się na spójną, aczkolwiek nie 
w każdym aspekcie kompleksową9, strukturę regulacji dotyczących ochrony 
danych osobowych w prawie polskim.

System ochrony danych osobowych, także w obszarze prawnokarnym, ulegnie 
jednak rozległej transformacji wraz z chwilą, od której zastosowanie mieć będzie 
wspomniane już rozporządzenie GDPR, co nastąpi 25 maja 2018 r. (zgodnie 
z art. 99 ust. 2 GDPR). Rozporządzenie to sprawi, iż ustawodawca stanie przed 
koniecznością uchwalenia całkowicie nowej ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Regulacja ta wprowadzi bowiem szereg nieznanych obecnie polskiemu 
porządkowi prawnemu instytucji, takich jak np. instytucję inspektora ochrony 
danych (art. 37 i n. GDPR), prawo do bycia „zapomnianym” (prawo do usunięcia 
danych - art. 17 GDPR) czy prawo do ochrony danych osobowych już w fazie 

 4 Dz.U. z 2003, Nr 3,  poz. 25.
 5 Dz.Urz. UE L 119 z 2016 r. Warto nadmienić, iż rozporządzenie to uchylało wymienioną 
w jego tytule dyrektywę (95/46/WE), której celem było  przystosowanie aspektów ochrony danych 
osobowych do standardów „utworzenia i funkcjonowania rynku wewnętrznego” w związku 
z wprowadzaniem „wspólnego rynku” na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. (tzw. „pierwszy 
filar” – Wspólnota Europejska). Egzemplifikacją konieczności wprowadzenia ponadnarodowych 
uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego, była sytuacja, w której francuski inspektor danych osobowych, ze względu na 
brak uregulowań dot. danych osobowych we Włoszech, uniemożliwił przekazanie tychże danych 
z francuskiej do włoskiej filii Fiata, wymagając od oddziału włoskiego zawarcia z oddziałem fran-
cuskim umowy zobowiązującej do przestrzegania regulacji francuskich. Por. C. Kuner, European 
data privacy law and online business, Oksford-Nowy Jork 2003, s. 78-79.
 6 „GDPR” jest skrótem od angielskiej nazwy rozporządzenia - General Data Protection 
Regulation.
 7 Dz.Urz.UE C 202 z 2016 r. Mowa tu zwłaszcza o art. 7 i 8 Karty.
 8 Ogłoszona w dniu 14 grudnia 1990 r. Rezolucja ta zawierała jedynie niewiążące wytyczne 
dotyczące warunków koniecznych, jakie w ustawie powinno określić dane państwo w zakresie 
komputerowego (informatycznego, cyfrowego) przetwarzania danych osobowych.
 9 Teza ta, w zakresie płaszczyzny prawnokarnej ochrony danych osobowych, będzie przed-
miotem dalszych rozważań.
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projektowania rozwiązań związanych z ich przetwarzaniem (art. 25 GDPR), 
co w sposób fundamentalny wpłynie na obszar ochrony danych osobowych. 
Jakkolwiek jednak GDPR stosowane będzie bezpośrednio, nie zajmuje się ono 
problematyką regulacji karnych dotyczących ochrony danych osobowych, co 
ustawodawcy polskiemu da sporą dozę elastyczności w kształtowaniu odpo-
wiedzialności w tym zakresie.

Abstrahując od przyjętych przez projektodawcę nowej uodo koncepcji, 
przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu będzie analiza przepisów 
karnych (Rozdziału 8) aktualnie obowiązującej uodo, z uwzględnieniem rodza-
jów chronionych przez poszczególne typy czynów zabronionych dóbr prawnych, 
konstrukcji znamion typów, ich roli w kształtowaniu zupełności systemu ochrony 
danych osobowych (w postaci środków ochrony subsydiarnej) zarówno w per-
spektywie obecnie obowiązującej ustawy, jak i mającego znajdować zastosowanie 
od maja 2018 rozporządzenia GDPR, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, 
czy wskutek powstałej (w wyniku wejścia rozporządzenia w życie) konieczności 
dostosowania regulacji polskich do prawa unijnego ustawodawca, w zakresie 
ochrony prawnokarnej, powinien decydować się na jakiekolwiek zmiany, a jeśli 
tak, to jaką zmiany te miałyby mieć postać, mając na uwadze zarówno perspek-
tywę ewentualnego zawężania/rozszerzania tej sfery poprzez eliminację/dodawa-
nie typów czynów zabronionych chroniących dane osobowe, jak również same 
zmiany wewnątrz istniejących typów, w szczególności w zakresie ewentualnej 
konieczności przeformułowania ich znamion.

Geneza prawnokarnej ochrony danych osobowych

Poprzedzając szczegółową analizę dotyczącą obowiązujących obecnie w prawie 
polskim regulacji penalnych w zakresie ochrony danych osobowych, należy 
pokrótce przedstawić proces wyodrębniania i kształtowania koncepcji praw-
nokarnej ochrony tychże danych.

Sama koncepcja ochrony danych osobowych jako takich, postrzegana przez 
pryzmat prymarnego dla jednostki prawa do prywatności, zrodziła się pod koniec 
lat pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dyskusję dotyczącą 
prawa do prywatności jednostki w kontekście gromadzonych przez podmioty 
trzecie (zarówno publiczne, jak i prywatne) informacji na jej temat rozpoczął 
proces informatyzacji przechowywania i przetwarzania tych danych, co skut-
kowało koniecznością zapewnienia jednostce odpowiednich mechanizmów 
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ochrony przed płynącymi stąd zagrożeniami10. Liczne nadużycia, jakie miały 
miejsce w tamtym okresie, a w szczególności łatwość udostępniania przez organy 
państwowe zgromadzonych o obywatelach danych, skutkowały silną krytyką 
przedstawicieli doktryny dotyczącą braku odpowiednich mechanizmów ochron-
nych11. Odpowiedzią (choć trzeba zauważyć, że nieco spóźnioną) prawodawcy na 
te tendencje był uchwalony w 1974 r. przez Kongres Act of Privacy12. Ustawa ta 
wprowadzała mechanizmy ochrony przed naruszaniem ochrony danych osobo-
wych na różnych płaszczyznach, w tym także i na płaszczyźnie prawnokarnej13.

 Na gruncie europejskim, aktem prawnym, który miał kapitalne zna-
czenie w rozwoju regulacji dotyczących ochrony danych osobowych była wspo-
mniana już Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r., a szczególnie jej art. 
8, definiujący prawo do prywatności. W ust. 2 wspomnianego artykułu, okre-
ślającym granice ingerencji władzy publicznej w prywatność człowieka poprzez 
ustanowienie ściśle określonych przesłanek tej ingerencji (podstawa ustawowa, 
konieczność ingerencji z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo 
publiczne, dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie prze-
stępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób), 
w sposób bezpośredni zakreślono także spektrum przysługujących jednostce 

 10 W sposób szczególnie wyraźny konieczność wprowadzenia regulacji chroniących dane 
osobowe, a także metodę ich uzyskiwania, ujawniła się w wyniku działań instytucji kredytujących 
i banków w Stanach Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Instytucje te 
stosowały niejednokrotnie niemal „szpiegowskie” praktyki w celu samodzielnego gromadzenia 
informacji o klientach, uzyskując często informacje pochodzące z poufnych źródeł. Osoba, której 
te informacje dotyczyły, nie miała możliwości ani zapoznania się z ich treścią, ani dochodzenia 
zasadności ich gromadzenia, ani wreszcie kontroli właściwego i bezpiecznego przechowywania 
tych informacji – zob. A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006, s. 359.
 11 A. Westin, Privacy and freedom, Nowy York 1967, s. 125-128.
 12 Ułomność tej regulacji polegała jednak na tym, że jakkolwiek normowała ona  gromadze-
nie, wykorzystywanie i ujawnianie wszystkich typów informacji osobistych, to czyniła to jedynie 
w odniesieniu do organów państwowych (w tym i organów ścigania), co tworzyło jednak swoistą 
lukę w zakresie instytucji prywatnych. Szerzej na temat założeń ustawy: F. Bignami, The US legal 
system on data protectionin the field of law enforcement. Safeguards, rights and remedies for EU 
citizens, Bruksela 2015, s. 5 i n. 
 13 Ten akt prawny czynił to jednak w sposób niezwykle skąpy, gdyż wprowadzono zaledwie 
3 typy czynów zabronionych w zakresie ochrony danych osobowych: 5 U.S.C. § 552a(i)(1) - (3), 
dotyczące kolejno: (1) posiadania lub uzyskiwania dostępu do dokumentów organów federalnych 
zawierających indywidualnie możliwe do zidentyfikowania informacje, których ujawnienie jest 
zabronione, (2) utrzymywania (administrowania) systemu ewidencji bez spełnienia wymagań 
dotyczących powiadomienia osoby, której dotyczą zbierane dane i (3) żądania lub uzyskiwania 
dokumentacji dotyczącej jednostki od organu federalnego pod fałszywym pozorem. Dwa pierwsze 
typy czynów zabronionych są typami indywidualnymi („Any officer Or employee of anyagency”), 
zaś jedynie trzeci typem powszechnym („any person”), co zakreśla stosunkowo wąskie spektrum 
kryminalizacji.
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praw do ochrony dotyczących jej danych gromadzonych przez władze publiczne. 
W stosunku do podmiotów innych niż publiczne, uprawnienie jednostki do 
ochrony zgromadzonych przez te podmioty danych wywieść można z łącznej 
interpretacji art. 8 ust. 1 i 2 Konwencji, co, choć ogólnie, aczkolwiek szeroko, 
pozwala zakreślić ramy ochrony danych osobowych.  

 EKPCz, wraz z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka, a także przytaczanymi wyżej systemami prawnymi Unii Europejskiej oraz 
ONZ, stworzyły podwaliny pod regulacje i konstytucyjne, i ustawowe w bardzo 
wielu państwach europejskich. 

 Po transformacji ustrojowej z 1989 r., prawodawca polski stanął przed 
koniecznością dostosowania i pogodzenia ze sobą wolnorynkowych warunków 
obrotu gospodarczego oraz funkcjonowania organów administracji publicznej 
w demokratycznym państwie prawnym z prawem do prywatności jednostki, 
także w zakresie ochrony dotyczących jej, a zgromadzonych przez podmioty 
trzecie, informacji. Dając wyraz powadze i wysokiej randze zagadnieniu ochrony 
danych osobowych, problematykę ochrony tychże danych umieszczono we wspo-
mnianych już art. 47 (implicite) i 51 (explicite) Konstytucji, a także w będącej 
realizacją upoważnienia z art. 51 ust. 5 Konstytucji uodo. 

Ustawodawca, bazując na doświadczeniach państw-członków Rady Europy 
i Unii Europejskiej14, uchwalając w 1997 r. uodo, zdecydował się na przyjęcie 
dwutorowej koncepcji ochrony danych osobowych: ochrony na płaszczyźnie 
administracyjnoprawnej i, jako ultima ratio, na płaszczyźnie prawnokarnej. 
Ochrona cywilnoprawna „przydzielona” została jednostce jedynie w formie 
klasycznej ochrony dób osobistych (art. 23 i 24 k.c.) oraz, w przypadku wystąpie-
nia szkody majątkowej wynikającej z naruszenia danych osobowych, w postaci 
odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i n. k.c.), bądź, w pewnych przypadkach, 
także odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k.c.).

Typy czynów zabronionych z uodo

Przechodząc do właściwej części rozważań, analizie poddać należy przepisy 
art. 49 (bezprawne przetwarzanie danych osobowych), art. 51 (udostępnianie 
lub umożliwianie dostępu do danych osobowych osobom nieuprawnionym), 
art. 52 (naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych), art. 53 (niezgłoszenie, 

 14 J. Borecka, Geneza prawnej ochrony danych osobowych i pojęcie danych osobowych, Zeszyty 
Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, IV/2006, s. 9.
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wbrew obowiązkowi, zbioru danych do rejestracji), art. 54 (niepoinformowanie, 
wbrew obowiązkowi, osoby, której dotyczą dane, o jej prawach) oraz art. 54a 
(utrudnianie lub udaremnianie inspektorowi wykonania czynności kontrolnej) 
uodo. Uwagą dotyczącą wszystkich typów przestępstw jest fakt, iż zgodnie z art. 
116 k.k. stosuje się do nich przepisy części ogólnej tego kodeksu, bowiem uodo 
nie wyłącza wyraźnie ich zastosowania.

Typ czynu zabronionego z art. 49 ust. 1, czyli przestępstwo przetwarzania 
w zbiorze danych osobowych, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo 
do których przetwarzania podmiot sprawczy nie jest uprawniony, jest typem 
powszechnym z działania, o umyślnej stronie podmiotowej. Dobrem prawnym 
chronionym na gruncie tego przepisu jest prywatność jednostki, a także związana 
z nią poufność informacji jej dotyczących. Przestępstwo to jest typem formalnym 
(bezskutkowym).

Art. 49, zarówno w ust. 1, jak i ust. 2, jest klasycznym przepisem odsyłającym, 
co oznacza, że do rekonstrukcji znamion typów konieczne jest odwołanie się do 
innych przepisów ustawy15. Kolejno, przy wykładni normy z przepisu art. 49 ust. 
1 uodo, konieczne będzie odtworzenie znaczenia znamion: „danych osobowych”, 
„przetwarzania”, „zbioru danych”, „dopuszczalności” przetwarzania danych oraz 
„uprawnienia” do ich przetwarzania. 

Ustawa definiuje pojęcie „danych osobowych” w art. 6 ust. 1 jako „wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby 
fizycznej”. Osobą fizyczną „możliwą do zidentyfikowania” jest, zgodnie z ust. 2 
cytowanego artykułu, „osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio(…)”. Pośrednim zidentyfikowaniem osoby może być przykła-
dowo określenie jej specyficznych cech, zachowania czy innych informacji, jeżeli 
pozwalają one na zindywidualizowanie osoby (np. szczupła rudowłosa kobieta 
w zielonej sukience, która była wczoraj w sklepie w godzinach wieczornych). 
Szerokie ujęcie „danych osobowych” jako „informacji” dotyczących określonej 
osoby powoduje kolejną niejasność w określeniu znamienia typu, korygowaną 
jednak przez aprobowaną w doktrynie wykładnię pojęcia „informacji” jako 
„przenoszalnego dobra niematerialnego zmniejszającego niepewność”16. 

Definicja legalna znamienia czynności wykonawczej, „przetwarzania” 
danych, zawarta została w art. 7 pkt 2 uodo. „Przetwarzaniem” są „jakiekolwiek 
operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, 

 15 Zob. A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, 
Warszawa 2004, s. 298.
 16 G. Szpor, Pojęcie informacji a zakres danych osobowych, (w:) P. Fajgielski (red.), Ochrona 
danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Lublin 2008, s. 8.
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przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i  usuwanie, 
a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych”. Ustawodawca 
bardzo szeroko określił więc spektrum kryminalizacji, znamieniem czynności 
wykonawczej obejmując sytuacje związane zarówno z gromadzeniem, jak i wyko-
rzystywaniem danych. Wyliczenie to jest wyliczeniem jedynie przykładowym, 
nieenumeratywnym, co oznacza, iż jakiekolwiek inne „przetwarzanie”, niebę-
dące żadną z czynności opisanych w art. 7 pkt. 2, będzie realizowało przesłankę 
znamienia czynnościowego z art. 49 ust. 1.  „Przetwarzanie” odbywać się może 
zarówno w systemach informatycznych, jak i bez ich udziału, tak w sposób 
zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany17. „Systemem informatycznym” 
jest natomiast „zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, proce-
dur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 
przetwarzania danych”, jak stanowi art. 7 pkt 2a uodo.

Przedmiotem czynności wykonawczej typu z art. 49 ust. 1 jest „zbiór danych 
osobowych”. I to pojęcie posiada swoją definicję legalną, bowiem zgodnie z art. 
7 pkt 1 ustawy jest to „każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze 
osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego czy 
zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie”18. 

Znamię „niedopuszczalności” przetwarzania danych również jest znamie-
niem odsyłającym, tym razem do art. 23 ust. 1, w którym ustawodawca wyczer-
pująco wyliczył przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych (osoba, której 
dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej 
danych; jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obo-
wiązku wynikającego z przepisu prawa; jest to konieczne do realizacji umowy, gdy 
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; jest to 
niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra 
publicznego; jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych 
celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, 

 17 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 7 - teza 16, (w:) Ochrona danych 
osobowych. Komentarz, Warszawa 2015.
 18 Art. 4 pkt 2 rozporządzenia GDPR stanowi o „scentralizowaniu, zdecentralizowaniu czy 
rozproszeniu funkcjonalnym lub geograficznym” zbioru danych, co pomaga w wykładni pojęć 
„rozproszenia” i „podziału funkcjonalnego” zbioru danych z uodo. W związku z tym, „rozprosze-
niem” jest taka partycja zbioru danych, która polega na jego decentralizacji i/lub dekoncentracji 
geograficznej. „Podziałem funkcjonalnym” jest natomiast taki podział zbioru danych, który nie 
polegając na jego decentralizacji czy rozproszeniu geograficznym, ma na celu zwiększenie efektyw-
ności wykorzystywania danych zbioru (np. rozdzielenie zbioru danych na komórki organizacyjne 
w przedsiębiorstwie). 
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a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą), a także 
do art. 27 ust. 2 w zw. z ust. 1 uodo (przesłanki dopuszczalności przetwarzania 
tzw. danych sensytywnych (wrażliwych)19, m.in. osoba, której dane dotyczą, 
wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej 
danych; dopuszczalność przetwarzania takich danych bez zgody osoby, której 
dane dotyczą, przewiduje przepis szczególny, który stwarza pełne gwarancje 
ochrony tychże danych; przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do 
dochodzenia praw przed sądem; przetwarzanie dotyczy danych, które zostały 
podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą; przetwa-
rzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków 
wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub admini-
stracyjnym, etc.). Jakkolwiek wyliczenie to jest wyliczeniem enumeratywnym, 
każda z tych przesłanek ma charakter samoistny i wystarczy spełnienie choćby 
jednej, by przetwarzanie danych było dopuszczalne20.

Znamię „uprawnienia”, a ściślej: niebycia uprawnionym do przetwarzania 
danych, wykładać należy zarówno jako brak stosownego uprawnienia, jak 
i działanie wbrew warunkom uprawnienia przysługującego sprawcy. Z „bra-
kiem uprawnienia” będziemy mieć do czynienia w sytuacji nieposiadania przez 
sprawcę żadnego tytułu prawnego do przetwarzania (uprawnienia z umowy, 
ustawy, decyzji właściwego organu), natomiast z działaniem „wbrew warunkom 
uprawnienia” (z przekroczeniem przyznanych sprawcy kompetencji), do czynie-
nia mieć będziemy w sytuacji, gdy sprawca, pomimo tego, że jest uprawniony 
do przetwarzania danych, czyni to niezgodnie z warunkami tego uprawnienia, 
przekraczając przyznane mu kompetencje21. 

Typ z art. 49 ust. 1 jest występkiem, zagrożonym karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, ściganym z oskarżenia publicznego.

Art. 49 ust. 2 uodo jest typem kwalifikowanym w stosunku do ust. 1 przez 
znamię statyczne dotyczące przedmiotu czynu zabronionego. Okolicznością 

 19 Tzw. danymi wrażliwymi są, stosownie do art. 27 ust. 1 uodo, dane ujawniające pochodze-
nie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów 
karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 20 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 23 - teza 1.
 21 Wydaje się, że znamię „niebycia uprawnionym” z art. 49 ust. 1 uodo zawiera w sobie 
przypadki „braku uprawnienia” i „działania wbrew warunkom uprawnienia”, a znamiona takie 
zawarte zostały w art. 116 ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne, zatem znamię to należałoby 
wykładać per analogiam do znamion ze wspomnianej ustawy. Por. J. Raglewski, Komentarz do art. 
116 – teza 8 i 9, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 
2015. 
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modalną wpływającą na wyższą karalność jest rodzaj danych, których dotyczy-
łoby bezprawne przetwarzanie. Jeśli byłyby to dane ujawniające pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, 
przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, 
kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, karalność zaostrzona 
zostałaby do górnej granicy 3 lat pozbawienia wolności (zagrożenie karą grzywny 
i ograniczenia wolności pozostałoby takie, jak w ust. 1, zgodnie z art. 37a k.k. 
w zw. z art. 33 § 1 i art. 34 § 1 k.k.). Warto także zauważyć, iż te kategorie danych 
ustawodawca traktuje wyjątkowo, wprowadzając w art. 27 ust. 2 lex specialis 
w stosunku do dopuszczalności przetwarzania danych w art. 23 ust. 1. Kryteria 
te są bardziej restrykcyjne niż w art. 23 ust. 1 i opierają się głównie na zawężeniu 
i dookreśleniu przesłanek wymienionych w tym przepisie. Wyliczenie z art. 27 
ust. 2 jest wyliczeniem enumeratywnym.

Kolejny z typów czynów zabronionych z uodo, określony w art. 51 ust. 1, 
dotyczy udostępniania lub umożliwiania dostępu osobom nieuprawnionym 
do zbioru danych przez administratora lub osobę obowiązaną do ochrony 
danych osobowych. Przestępstwo to jest typem indywidualnym właściwym 
(delictum proprium), bowiem ustawodawca zawęził krąg podmiotów spraw-
czych do osób administrujących zbiorem danych oraz do osób obowiązanych do 
ochrony danych osobowych. Przestępstwo to popełnić można tak z działania, jak 
i z zaniechania22. Typ ten jest typem o umyślnej stronie podmiotowej. Dobrem 
prawnym chronionym na gruncie tego przepisu jest, podobnie jak na gruncie 
art. 49, prywatność jednostki i poufność dotyczących jej informacji. Przestęp-
stwo to jest przestępstwem formalnym, bowiem w wyniku „udostępnienia” lub 
„umożliwienia dostępu” nie musi dojść do zapoznania się z danymi przez osobę 
nieuprawnioną23.

 22 Inaczej na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 
2000 r., II KKN 438/00, uznając, iż tylko „umożliwianie dostępu” może mieć postać tak działania, 
jak i zaniechania, samo zaś „udostępnianie” uznając „z założenia za działanie sprawcy”. Jest to 
pogląd oczywiście nietrafny, bowiem sama już wykładnia językowa pojęcia „udostępniania” (będzie 
o niej mowa podczas analizy tego znamienia w dalszej części opracowania), wraz z wykładnią 
funkcjonalną, jednoznacznie wskazują, iż udostępniać można także przez zaniechanie (przykład: 
dane osobowe ze zbioru X udostępniane są automatycznie określonym osobom. Administrujący 
zbiorem dostaje polecenie wprowadzenia zmian do listy osób, którym dane te są udostępniane, 
jednakże obowiązek ten zaniedbuje). 
 23 Tak trafnie m.in. A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000, s. 166 oraz 
M. Organiściak, R. Zakrzewski, Ochrona danych osobowych – przepisy karne, Przegląd Ustawo-
dawstwa Gospodarczego 2002, nr 8 s. 17. Na przeciwnym stanowisku stoją  J. Barta., P. Fajgielski, 
R. Markiewicz, Komentarz do art. 51 – teza 3, argumentując, iż „niezbędne jest (…) zapoznanie 
się z danymi osobowymi przez co najmniej jednego „nieupoważnionego odbiorcę”. Abstrahu-
jąc od rozważań na temat liczby odbiorców, pogląd ten należy uznać za całkowicie nietrafny, 
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Sprawcą czynu może być, jak wspomniano wyżej, jedynie osoba „admini-
strująca zbiorem danych” lub „osoba obowiązana do ochrony danych osobo-
wych”. Wykładni pierwszego z tych znamion dokonał Sąd Najwyższy w tezie 
2 postanowienia z dnia 11 grudnia 2000 r. II KKN 438/0024, stwierdzając, iż 
„administrującym zbiorem danych” jest zarówno „administrator danych osobo-
wych”, zdefiniowany w art. 7 pkt 4 uodo, jak „także taki podmiot, który zarządza, 
zawiaduje zbiorem danych (art. 50, 51, 54) lub danymi (art. 52) w procesie ich 
przetwarzania, w tym i25 powierzonego mu w trybie wskazanym w art. 31 tej 
ustawy (powierzenie przez administratora danych, w formie umowy pisemnej, 
przetwarzania danych innemu podmiotowi – dop. AR)”. Odpowiedzialność karna 
w tym drugim przypadku, zdaniem SN, uzależniona jest od tego, czy bezpraw-
ność zachowania sprawcy „wynika z powierzonych mu czynności przetwarzania 
danych.”. Pogląd ten uznać należy za trafny, bowiem bezzasadnym, w kontekście 
zawężenia kręgu podmiotów sprawczych, byłoby rozszerzanie odpowiedzialności 
osoby umocowanej do przetwarzania danych na gruncie art. 31 (lub na mocy 
innego niż umowny stosunku prawnego, np. administracyjnoprawnego) na 
przypadki, które zakresem tego umocowania objęte nie były.

Odnośnie do znamienia osoby „obowiązanej do ochrony danych osobo-
wych”, w literaturze przedstawiono dwa poglądy – węższy oraz szerszy. Wedle 
pierwszego z nich, desygnatem tego znamienia są „wszystkie osoby fizyczne 
przetwarzające dane osobowe na podstawie upoważnienia administratora danych 
osobowych (art. 37 uodo), względnie zawartej z nim umowy (art. 31 uodo), 
o ile zostały one zobowiązane do ochrony takich danych”26. Wedle drugiego, 
oprócz wskazanych powyżej osób, mogą być to także osoby wprawdzie niemające 
upoważnienia do przetwarzania danych, ale zobowiązane do ich ochrony na 
podstawie umowy, np. na podstawie stosunku pracy czy innej umowy cywilno-
prawnej27. Oba poglądy są niepełne, a przez to nietrafne, jednak pogląd drugi 
należy uznać za bardziej trafny, wzbogacając go jednak o to, iż obowiązek ochrony 
danych osobowych w stosunku do osoby niemającej upoważnienia do ich prze-
twarzania wynikać może nie tylko z umowy (stosunku cywilnoprawnego), ale 

w szczególności w kontekście wykładni językowej znamion „udostępniania” i „umożliwiania” 
dostępu, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania.
 24 OSNKW 2001, nr 3-4, poz. 33.
 25 Oprócz podstawy ustawowej i umownej, jak zaznaczył SN, mogą istnieć także i inne 
podstawy uprawnień „administrującego” (na przykład administracyjnoprawna). Pokrywa się 
to z definicją „administrującego” rekonstruowaną na podstawie rozporządzenia GDPR, o czym 
będzie mowa w dalszej części opracowania.
 26 Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 51 – teza 2.
 27 Por. A. Drozd, op. cit., s. 300.
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także (czy może nawet przede wszystkim) ze stosunku administracyjnopraw-
nego (decyzji właściwego organu w stosunkach zewnętrznych, np. w przypadku 
outsourcingu zadań w zakresie ochrony danych, czy upoważnienia/polecenia 
służbowego w stosunkach wewnętrznych). Ponadto, samo już sformułowanie 
znamienia podmiotowego jako osoby „obowiązanej”, a nie „zobowiązanej” do 
ochrony danych i wykładnia językowa tego znamienia (przymiotnik „obowią-
zany” wywodzi się etymologicznie od „obowiązku”, natomiast „zobowiązany” 
od „zobowiązania” co miałoby jednoznacznie cywilistyczne konotacje) muszą 
prowadzić do jednoznacznej konstatacji, iż „obowiązek” może mieć charakter 
nie tylko cywilnoprawny.

Pierwsze znamię czynności wykonawczej typu dwuodmianowego, jakim jest 
art. 51 ust. 1, polega na „udostępnianiu” danych/zbioru danych osobom nie-
upoważnionym. Zgodnie z wykładnią językową, termin „udostępniać” oznacza 
„ułatwić kontakt z czymś lub umożliwić korzystanie z czegoś”28. „Ułatwianiem 
dostępu”, czyli drugim członem alternatywy znamienia czynności wykonawczej, 
będzie natomiast takie zachowanie, które będzie w sposób znaczący upraszczało 
osobie nieuprawnionej zapoznanie się z danymi. W tym kontekście jednoznacz-
nie widać, iż typ z art. 51 ust. 1 (a także i ust. 2) jest typem formalnym.

W  literaturze wątpliwości wywołuje znamię „osób nieupoważnionych”, 
bowiem sporne jest to, czy na gruncie takiego sformułowania przesłanki udo-
stępnić/ułatwić dostęp do danych wystarczy tylko jednej osobie, czy osoby te 
muszą być co najmniej dwie. Nietrafnie wypowiedział się na ten temat Sąd Naj-
wyższyw postanowieniu z dnia 21 listopada 2007 r., IV KK 376/0729, konstatując, 
iż „Wobec obecnej treści przepisu art. 51 ust. 1 (…) udostępnienie danych lub 
umożliwienie do nich dostępu jednej osobie nie wyczerpuje znamion omawia-
nego przestępstwa”. Takie zawężenie pola kryminalizacji mogłoby prowadzić 
do nieuzasadnionego ograniczenia prawnokarnej ochrony danych osobowych, 
i to nawet mając na uwadze relację art. 51 ust. 1 uodo do art. 266 § 1 (względ-
nie § 2 - stosunki zakresowe normowania tych przepisów pozostają w relacji 
krzyżowania), czyli możliwy kumulatywny zbieg tych przepisów30. W sytuacji 
bowiem, w której nie zachodziłby ten zbieg, a dane udostępniono by/ułatwiono 
by dostęp do nich tylko jednej osobie, zachowanie takie w ogóle nie byłoby 
karalne, co przeczyłoby ratio legis analizowanego przepisu. Należy więc stanąć 

 28 Słownik języka polskiego PWN online: https://sjp.pwn.pl/.
 29 KZS 2008, nr 11, poz. 47, Legalis. 
 30 W. Kulesza, Ochrona danych osobowych a nowa kodyfikacja prawa karnego w Polsce, (w:) 
M. Wyrzykowski (red.), Ochrona danych osobowych, Warszawa 1999, s. 89–97.
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na stanowisku, iż wbrew wykładni językowej znamię „osób” nieupoważnionych 
oznacza także jedną osobę31. 

Samo zaś znamię „nieupoważnienia” rozumieć należy w sposób tożsamy 
ze znamieniem „uprawnienia” (ściślej: „nieuprawnienia”) z art. 49 ust. 132, tj. 
zarówno jako brak upoważnienia (uprawnienia), jak i jako przekroczenie jego 
granic, interpretując je ponadto w świetle art. 23 (przesłanki dopuszczalności 
przetwarzania i uprawnione do tego podmioty), art. 27 (przesłanki dopuszczal-
ności przetwarzania tzw. „danych wrażliwych”) oraz art. 37 uodo (dopuszczenie 
do przetwarzania osób upoważnionych przez administratora). 

Typ z art. 51 ust. 1 jest występkiem, zagrożonym karą grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, ściganym z oskarżenia publicznego.

W art. 51 ust. 2 ustawodawca wprowadził typ zmodyfikowany uprzywile-
jowany w stosunku do ust. 1 poprzez znamię statyczne w postaci nieumyślnej 
strony podmiotowej (tak w postaci świadomej, jak i nieświadomej nieumyślności, 
zgodnie z art. 9 § 2 k.k.). Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, zagrożenie karami 
zostało złagodzone do kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia 
wolności do roku.

Przestępstwo stypizowane w art. 52 uodo, kryminalizuje naruszenie przez 
administrującego danymi, choćby nieumyślnie, obowiązku zabezpieczenia 
danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Przestępstwo to, podobnie jak w art. 51, jest typem indywidu-
alnym właściwym, gdyż odpowiedzialność karną ponieść może tylko podmiot 
administrujący danymi33. Dobrami prawnymi chronionymi na gruncie tego 

 31 Tak też A. Herzog, Glosa do postanowienia SN z dnia 21 listopada 2007 r. IV KK 376/07, 
Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 165.
 32 Por. uwagi do art. 49 ust. 1. Różnicą pomiędzy „upoważnieniem” a „uprawnieniem” na 
gruncie uodo jest rodzaj stosunku prawnego umożliwiającego dostęp do danych (ustawa o „upo-
ważnieniu”  stanowi np. w kontekście „upoważnienia” pracowników Biura GIODO do różnych 
czynności – parz art. 14).
 33 Odnośnie osoby „administrującej danymi” por. uwagi do art. 51 ust. 1 i znamienia osoby 
„administrującej zbiorem danych”. Rozróżnienie pomiędzy „danymi” a „zbiorem danych” jest 
jednak istotne i wprowadzone przez ustawodawcę celowo. Chodzi o rozszerzenie prawnokarnej 
ochrony, bowiem administrować można także danymi osobowymi (w rozumieniu art. 6 ust. 1) 
nietworzącymi zbioru danych (w rozumieniu art. 7 pkt 1). Warto się jednak zastanowić, dlaczego 
w art. 51 ust. 1 ustawodawca posłużył się konstrukcją znamienia podmiotowego jako „admini-
strującego zbiorem danych” oraz osoby „obowiązanej do ochrony danych osobowych”, zaś w art. 
52 – „administrującego danymi”. Rozróżnienie to nie zostało przez ustawodawcę przemyślane, 
bowiem, jakkolwiek w przypadku art. 51, mówić możemy o właściwie pełnym unormowaniu 
podmiotowej płaszczyzny kryminalizacji (bo nawet, jeśli ktoś administrowałby jedynie danymi, 
a nie ich zbiorem, to i tak byłby osobą „obowiązaną do ochrony danych osobowych” – jeśli podstawą 
byłaby umowa, to directe art. 31 ust. 3, jeśli inny stosunek prawny – per analogiam art. 31 ust. 3), 
natomiast ograniczenie w art. 52 kręgu podmiotów sprawczych do „administrujących danymi”, 
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przepisu są, podobnie jak w przypadku art. 49 i 51 uodo, prawo do prywatności 
i prawo do ochrony danych osobowych. Typ ten jest typem formalnym, wszakże 
ustawodawca penalizuje jedynie abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo 
dobra w postaci prawa do prywatności i prawa do poufności danych osobowych, 
zaś do pełnej realizacji znamion nie jest konieczne wystąpienie skutku w postaci 
zabrania, uszkodzenia czy zniszczenia danych. Realizacja znamion nastąpić może 
zarówno w wyniku działania, jak i zaniechania sprawcy. Ponadto, typ z art. 52 
charakteryzuje się mieszaną, umyślno-nieumyślną stroną podmiotową, bowiem 
ustawodawca wprowadził klauzulę nieumyślności już w typie zasadniczym.

Czynność sprawcza określona została w tym przepisie jako „naruszenie obo-
wiązku zabezpieczenia (danych) przed (ich) zabraniem przez osobę nieupraw-
nioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem”. W tym miejscu ponownie mamy do 
czynienia z konstrukcją znamion, których zdekodowanie częściowo oparte jest 
o odesłanie do innego z przepisów ustawy, a konkretniej do art. 36 ust. 1 uodo. 
Przepis ten statuuje obowiązek administratora danych do stosowania „środ-
ków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń (kryterium proporcjonalności – 
dop. AR) oraz kategorii danych objętych ochroną (kryterium celowości – dop. 
AR), a w szczególności (administrator) powinien zabezpieczyć dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupraw-
nioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodze-
niem lub zniszczeniem”34. Obowiązki te, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
w zakresie znamienia „administrującego” danymi/zbiorem danych, dotyczą 
nie tylko administratora, ale także m.in. osoby, której, zgodnie z art. 31 ust. 1, 
administrator, w drodze umowy pisemnej, powierzył przetwarzanie danych 
(art. 31 ust. 3 samoistnie nakłada na taką osobę obowiązek stosowania się do 
wymagań z art. 36 – 39), a także każdej innej niż wyżej wskazane osoby, której 
administrowanie powierzone zostało w drodze innej niż umowa (argumentum 
per analogiam z art. 31 ust. 3 uodo).  

Art. 52 stanowi o „obowiązku” zabezpieczenia danych przed zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną35, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek ten 

poza sferą normowania niesłusznie pozostawia istotne, z punktu widzenia ratio legis regulacji, 
podmioty nieadministrujące danymi, ale obowiązane do ich ochrony. Kwantum naganności 
zachowań tych podmiotów może być bowiem takie samo, jak w przypadku „administrujących 
danymi”. Konstrukcja znamienia podmiotowego w art. 52 powinna być więc tożsama z tą z art. 
51 ust. 1 uodo.
 34 W art. 36a – 39 uodo ustawodawca wprowadził techniczne regulacje dotyczące zadań 
i obowiązków administratora w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 35 Odnośnie do znamienia „osoby nieuprawnionej” por. uwagi do art. 49 i 51.
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będzie miał przede wszystkim charakter ustawowy (wspomniane art. 36 i 31 
uodo), może jednak, w stosunku do podmiotów innych niż wymienione w przy-
toczonych artykułach, mieć podstawę umowną bądź administracyjnoprawną. 

Przestępstwo z art. 52 jest występkiem, zagrożonym karą grzywny, karą 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, ściganym z oskar-
żenia publicznego.

Konsekutywnym typem czynu zabronionego, zdefiniowanym w art. 53 uodo, 
jest przestępstwo naruszenia obowiązku zgłoszenia do rejestracji zbioru danych. 
Przestępstwo to, podobnie jak przestępstwa określone w przepisach je poprzedza-
jących (art. 51 i 52)  jest typem indywidualnym właściwym (odpowiedzialność 
ponieść może jedynie podmiot, na którym ciąży obowiązek zgłoszenia zbioru do 
rejestracji), którego znamiona zrealizowane zostać mogą jedynie przez zaniecha-
nie, o umyślnej stronie podmiotowej. Dobrem prawnym podlegającym ochronie 
na mocy tego przepisu jest możliwość sprawowania kontroli nad właściwym 
gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych przez organ do tego 
powołany36. Typ ten, podobnie jak jego poprzednicy, jest typem formalnym. 

Art. 53, w kontekście znamienia podmiotu sprawczego, stanowi o „obo-
wiązku zgłoszenia do rejestracji zbioru danych”. Tak skonstruowane znamię typu 
ponownie oparte jest o odesłanie do innych przepisów ustawy (art. 40 – 46f), 
choć warto, w świetle ustaleń w zakresie znamion podmiotowych art. 51-52, 
zaznaczyć, iż znamię „obowiązku” dotyczyć będzie nie tylko „administratora 
danych”, jak stanowi art. 40, ale także i „administrującego” danymi, jak również 
podmiotu niebędącego ani administratorem, ani administrującym, który na 
podstawie stosunku cywilnoprawnego/administracyjnoprawnego również byłby 
obowiązany do dokonania zgłoszenia37. 

Znamię czasownikowe „niezgłoszenia (zbioru) do rejestracji” powoduje 
trojaką wątpliwość w zakresie jego prawidłowej rekonstrukcji. Niejasne jest 
to, czy penalizacji podlegają, po pierwsze, zgłoszenie niepełne (niespełniające 
wszystkich ustawowych wymogów), po drugie, zawarcie w zgłoszeniu informacji 

 36 Zgodnie z art. 8 ust. 1 uodo, obecnie organem tym jest Generalny Inspektor Danych 
Osobowych. W nowym stanie prawnym, od wejścia w życie projektowanej uodo, instytucja ta 
zastąpiona zostanie instytucją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ratio legis tej zmiany 
przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.
 37 Tak trafnie A. Drozd, op. cit., s. 302. Odmienne stanowisko prezentują w tej kwestii J. 
Barta., P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 53 – teza 2, ograniczając krąg podmiotów 
sprawczych do „administrujących danymi”. Autorzy ci argumentują, że ustawodawca nie posłużył 
się określeniem „administrującego zbiorem danych” analogicznie jak w art. 51 wyłącznie dlatego, 
by uniknąć nieścisłości, ponieważ do czasu rejestracji zbioru osoba taka nie byłaby jeszcze for-
malnie „administrującym”. Nie uzasadniają jednak tego, dlaczego ograniczają zbiór desygnatów 
znamienia podmiotowego tylko do wskazanych denotacji.
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nieprawdziwych, a po trzecie, niezgłoszenie zmian w zbiorze już istniejącym 
(obligatoryjne na mocy art. 41 ust. 2 uodo). Na wszystkie te pytania odpowiedzieć 
trzeba przecząco. Należy jednakże zaznaczyć, iż brak możliwości pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej na gruncie art. 53 jest możliwy jedynie w przypadku, 
gdy: w sytuacji nr 1 zgłoszenie niepełne bądź podanie w nim dane fałszywe 
nie uniemożliwiałyby sprawowania kontroli przez GIODO38, zaś w sytuacjach 
2 i 3 - wtedy, gdy zmiany te miałyby charakter niezasadniczy, niezmieniający 
charakteru i istoty całego zbioru.

Typ czynu zabronionego z art. 53 uodo jest występkiem, zagrożonym karą 
grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, ści-
ganym z oskarżenia publicznego.

W tym miejscu, burząc nieco szyk zaproponowany przez ustawodawcę (w celu 
logicznej systematyzacji wywodu, bowiem przepisy art. 53 i 54a mają wspólny 
„rdzeń” w postaci chronionego dobra prawnego, tj. szeroko pojętych uprawnień 
kontrolnych GIODO), analizie poddane zostanie przestępstwo określone w art. 
54a ustawy, tj. udaremnienie lub utrudnienie inspektorowi wykonania czynności 
kontrolnej. Przestępstwo to jest typem powszechnym, zarówno z działania, jak 
i z zaniechania, o umyślnej stronie podmiotowej. Dobrem prawnym chronionym 
przez tenże typ jest prawidłowość przeprowadzania czynności kontrolnych przez 
GIODO, a pośrednio także zgodność ustaleń kontrolnych ze stanem rzeczywi-
stym. Przestępstwo to ma charakter materialny (skutkowy) – znamieniem skutku 
jest bowiem wywołanie obiektywnego stanu udaremnienia lub utrudnienia 
możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych39.

Czynności wykonawcze znamienne w tym typie to „udaremnienie” i „utrud-
nienie” wykonania czynności kontrolnej. Zgodnie z przyjętą na gruncie art. 
225 § 1 k.k. wykładnią tych znamion, „udaremnieniem” jest stworzenie (lub 
dopuszczenie do powstania) trudności/przeszkody uniemożliwiającej przepro-
wadzenie określonej czynności kontrolnej40. „Utrudnieniem”41 jest  spowodowana 

 38 Tak też J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 53 – teza 3 oraz M. Bieniak, 
Odpowiedzialność karna menedżerów, Warszawa 2015,  s.  291.
 39 Por. J. Giezek, Komentarz do art. 225 – teza 6, (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część 
szczególna. Komentarz, Warszawa 2014. Na marginesie należy dodać, iż konstrukcja znamion 
czynności wykonawczych w art. 54a uodo jest tożsama z tą z art. 225 § 1 kk, a mając na uwadze 
ratio legis obu przepisów, również wykładnia tych znamion powinna być jednakowa. 
 40 A. Barczak-Oplustil, Komentarz do art. 225 – teza 9, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. 
Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k., Warszawa 2013. 
 41 Niektórzy autorzy znamię „utrudnia” interpretują dwutorowo: jako „utrudnienie” i „utrud-
nianie”. Podział ten nie wydaje się celowy, bowiem i „utrudnienie”, i „utrudnianie” doprowadzić 
mają do tego samego rezultatu, tj. nieefektywności działań kontrolnych. Rozróżnienie to, oparte na 
założeniu, iż „utrudnieniem” jest „jakakolwiek forma zakłócenia przebiegu czynności kontrolnej, 
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działaniem sprawcy (lub będąca wynikiem jego bierności) sytuacja, w któ-
rej przeprowadzenie kontroli przez inspektora jest znacznie mniej efektywne 
i wymaga niewspółmiernego do oczekiwanego rezultatu wysiłku42.

Udaremnienie/utrudnienie dotyczyć musi „czynności kontrolnej”. Art. 12 
pkt 1 uodo statuuje kompetencję GIODO do „kontroli zgodności przetwarzania 
danych z przepisami o ochronie danych osobowych”, natomiast art. 14 – upraw-
nienia kontrolne Generalnego Inspektora, zastępcy Generalnego Inspektora 
lub upoważnionych przez niego pracowników Biura. Samo zaś pojęcie kontroli 
wykładać należy tak, jak czyni to nauka prawa administracyjnego, tj. jako „bada-
nie, czy działania podmiotu kontrolowanego są zgodne ze stanem powinnym, 
wymaganym przez prawo, i formułowanie wniosków w przypadku odstępstw 
od tego stanu”43.

Występek z art. 54a uodo jest zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku, ścigany w trybie publicznoskargowym.

Ostatni z analizowanych typów czynów zabronionych z uodo, art. 54, dotyczy 
niedopełnienia przez administrującego zbiorem danych obowiązku poinfor-
mowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie 
informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w uodo. Prze-
stępstwo to jest typem indywidualnym właściwym (odpowiedzialność ponieść 
może wyłącznie administrujący zbiorem danych44), umyślnym, z zaniechania. 
Dobrem prawnym chronionym przez ten typ jest prawo do kontrolowania przez 
jednostkę przetwarzania dotyczących jej danych. Przestępstwo to jest typem 
formalnym. 

w wyniku której jej cel nie może być osiągnięty”, prowadziłoby do utożsamienia znamion „utrudnia” 
i „udaremnia” w tym zakresie („udaremnianie” oznacza przecież sytuację niemożliwości przepro-
wadzenia czynności kontrolnej, co rozumieć należy jako niemożność osiągnięcia celu kontroli, 
a nie jako bezwzględną niemożność podjęcia jakichkolwiek czynności w trakcie kontroli). Por. A. 
Błachnio-Parzych, Prawnokarna ochrona inspektora ochrony danych osobowych – przestępstwo 
udaremnienia lub utrudnienia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, 
Dodatek Specjalny do Monitora Prawniczego 2011, nr 3, s. 37. 
 42 A. Barczak-Oplustil, op. cit. - teza 8. 
 43 T. Woś, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015, s. 56.
 44 Odnośnie do znamienia „administrującego zbiorem danych”, por. uwagi do art. 51 ust. 1 
i 52 uodo. Odmienne stanowisko w kwestii kręgu desygnatów znamienia podmiotowego prezentują 
B. Kurzępa, Przestępstwa z ustawy o ochronie danych osobowych, „Prokuratura i Prawo”1999, nr 
6, s. 53-55 oraz P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 
2016, s. 551-552, nietrafnie wskazując, iż pomimo tego, że w art. 54 mowa o „administrującym 
zbiorem”, ustawa obowiązki informacyjne przypisuje jedynie administratorowi, zatem w tym 
wypadku jako „administrującego” rozumieć należy wyłącznie „administratora”. Stanowisko to, 
zwłaszcza w kontekście poprzedzających typ z art. 54 typów czynów zabronionych, bazuje na 
wykładni contra legem.
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Ustawodawca wprowadził definicję legalną pojęcia (znamienia) „obowiązku” 
informacyjnego. Zakres tego obowiązku zdefiniowany został w art. 24 i 25 ustawy 
(obowiązek informowania osoby, której dotyczą zbierane dane, o przysługujących 
jej prawach „z urzędu”, zarówno w przypadku, gdy dane te są zbierane od niej 
– art. 24, jak i w przypadku, gdy dane nie są zbierane od niej – art. 25), a także 
w art. 32 i 33 (uprawnienie jednostki do kontroli przetwarzania dotyczących jej 
danych – art. 32, uprawnienie jednostki do złożenia wniosku o poinformowanie 
o przysługujących jej prawach oraz o otrzymanie informacji, o których mowa 
w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a – art. 33). „Obowiązek” może więc mieć charakter 
wyłącznie ustawowy45 – jest tak nawet w przypadku, gdy ciąży on na „administru-
jącym” niebędącym administratorem. W takim wypadku nie wynika to expressis 
verbis z ustawy, lecz można wyinterpretować to per analogiam z art. 31 ust. 3 
uodo (tj. z ciążących na podmiocie administrującym obowiązków w zakresie 
zabezpieczania zbioru danych i towarzyszących temu wymogów technicznych). 
Należy ponadto zgodzić się ze stanowiskiem, że naruszenie „obowiązku” (a przez 
to realizacja znamion typu) nastąpi także w przypadku udzielenia informacji 
niekompletnej, jak również w przypadku udzielenia jej po terminie wynikającym 
z art. 33 ust. 1 ustawy (30 dni od dnia otrzymania wniosku)46.

Art. 54 wprowadza dla występku określonego w tym przepisie zagrożenie 
karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Przestępstwo to ścigane jest z oskarżenia publicznego.

Przepisy karne uodo a rozporządzenie GDPR

Po poddaniu analizie typologiczno-normatywnej przestępstw określonych 
w rozdziale 8 uodo, należy odnieść te regulacje do standardów wyznacza-
nych przez kluczowe w tej kwestii rozporządzenie GDPR, badając przepisy 
karne ustawy przede wszystkim pod kątem ich roli w kształtowaniu zupełno-
ści systemu ochrony danych osobowych (tj. tego, czy prawnokarna ochrona 
danych osobowych, ukonstytuowana przez ustawodawcę w sposób taki, jak 
ma to miejsce w obecnej uodo, byłaby w świetle rozporządzenia ochroną pełną 

 45 Mowa tu oczywiście o prawnokarnie relewantnym „obowiązku”, stanowiącym znamię 
typu czynu zabronionego. Obowiązek informowania może być szerszy i wynikać np. z umowy 
między klientem powierzającym dane a administratorem zbioru tychże danych, ale w zakresie 
takim, w jakim przekracza on regulacje ustawowe, nie będzie on należał do zakresu normowania 
regulacji z art. 54 uodo.
 46 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 54 - teza 3.
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i wystarczającą). Obszar ten eksplorowany będzie zarówno w pryzmacie samej 
konstrukcji znamion poszczególnych typów, jak i ewentualnych luk prawnych 
w sferze przepisów karnych obecnej uodo w świetle tak samego rozporządzenia 
GDPR, jak i całego systemu ochrony danych osobowych. Analiza ta zostanie 
oparta o hipotetyczne założenie współobowiązywania przepisów karnych uodo 
(w formie takiej, w jakiej ma to miejsce obecnie) i rozporządzenia GDPR. Zało-
żenie to jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przepisy karne 
uodo w obecnym kształcie mogłyby, od chwili wejścia rozporządzenia w życie, 
faktycznie współtworzyć system ochrony danych osobowych wraz z GDPR.

Wywód rozpocząć należy od stwierdzenia, iż samo rozporządzenie, w pkt. 
149 preambuły, stwarza państwom członkowskim UE możliwość „ustanawiania 
przepisów przewidujących sankcje karne za naruszenie niniejszego rozporzą-
dzenia, w tym za naruszenie krajowych przepisów przyjętych na jego mocy 
i w jego granicach. Sankcje karne mogą również obejmować pozbawienie zysków 
wynikających z naruszenia niniejszego rozporządzenia”. Oznacza to, że przepisy 
karne w państwach członkowskich UE mogą, po pierwsze, przewidywać sankcje 
za naruszenie przepisów samego rozporządzenia, a po drugie, kryminalizować 
naruszenie danych osobowych nawet w stopniu szerszym, niż ochrona wyni-
kająca z samego GDPR. 

Art. 49 uodo (przestępstwo przetwarzania danych, gdy nie jest to dopusz-
czalne oraz przetwarzania ich przez osobę nieuprawnioną) jako przepis odsy-
łający przy rekonstrukcji znamion do innych przepisów uodo, odwoływać 
„mógłby” się przez to także do ich odpowiedników wśród przepisów rozporzą-
dzenia – art. 4 pkt 1, 2, 5 (definicje „danych osobowych”, „przetwarzania”, „zbioru 
danych”), art. 5 (zasady przetwarzania danych), art. 6 (przesłanki zgodności 
przetwarzania z prawem), art. 9 ust. 2 i art. 10 (przesłanki dopuszczalności 
przetwarzania „danych wrażliwych”). Regulacje te są, pomimo pewnych różnic 
w sformułowaniach i nieco kazuistycznej formy rozporządzenia, niemalże toż-
same z  unormowaniami ustawowymi. W tej kwestii rozporządzenie GDPR nie 
zmieniłoby zatem nic – jedynie, ze względu na jego bezpośrednią skuteczność, 
to do niego sięgać musielibyśmy podczas rekonstrukcji znamion typów. 

Istotne znaczenie w kontekście realizacji znamion typów z art. 49 ma jednak 
art. 6 ust. 4 GDPR, interpretowany w świetle jednej z przesłanek dopuszczalno-
ści (legalności) przetwarzania danych, zdefiniowanej w art. 23 ust. 2 uodo (tj. 
zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, jeśli nie zmieni się 
cel przetwarzania). Art. 6 ust. 4 GDPR zezwala bowiem, przy spełnieniu ściśle 
określonych przesłanek, na przetwarzanie danych osobowych w celu innym 
niż ten, w którym zostały zebrane, bez zgody osoby, której te dane dotyczą, 
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natomiast art. 23 ust. 2  uodo w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa 
się na podstawie zgody osoby, bez uzyskania ponownej zgody na przetwarzanie 
w przypadku zmiany jego celu, taką możliwość jednoznacznie wyklucza47. Regu-
lacje te w tym zakresie pozostają ze sobą w wyraźnej sprzeczności, a de lege lata 
należy skonstatować, iż znacznie pełniejszą i klarowniejszą ochronę prawnokarną 
w odniesieniu do „bezprawności” przetwarzania daje rekonstrukcja znamion na 
bazie art. 23 ust. 2 uodo. Niestety, od momentu rozpoczęcia obowiązywania przez 
GDPR, art. 23 uodo całkowicie straci rację bytu, co więcej – zostanie on także 
abrogowany z systemu prawa wraz z wejściem w życie nowej uodo. W związku 
z tym podstawą odesłania przy rekonstrukcji znamion typów z art. 49 będzie 
jedynie art. 6 ust. 4 GDPR, co istotnie ograniczy zakres prawnokarnej ochrony 
na gruncie art. 49 uodo.

Warto wspomnieć także o rozbieżności pomiędzy art. 6 ust. 1 lit. c GDPR 
a art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo48. Rozporządzenie stanowi o tym, iż przetwarzanie 
„jest zgodne z prawem (…) gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na administratorze”, natomiast art. 23 ust 1 pkt 2 uodo – o jego 
dopuszczalności „tylko wtedy, gdy (…) jest to niezbędne dla zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa”. Podobne 
wątpliwości pojawiły się już w kontekście art. 7 lit. c dyrektywy 95/46/WE49, 

 47 Na gruncie rozporządzenia sytuacja, w której osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie 
danych w przyszłości, lecz następczo zmienił się cel przetwarzania, byłaby całkowicie legalna, jeżeli 
spełnione zostałyby przesłanki z art. 6 ust. 4 (uszczegóławiające przesłankę zgodności „innego 
(nowego – dop. A.R.) celu z celem, w którym dane zostały pierwotnie zebrane”). Zgodnie jednak 
z art. 23 ust. 2 uodo, sytuacja taka byłaby wykluczona i konieczna byłaby ponowna zgoda na 
przetwarzanie, bowiem jakakolwiek zmiana celu przetwarzania, bez uzyskania zgody, czyniłaby 
to przetwarzanie bezprawnym. Ta subtelność ma fundamentalne znaczenie dla określenia podstaw 
odpowiedzialności, gdyż podmiotem uprawnionym do ustalania, czy cel „nowy” jest zgodny, czy 
niezgodny z celem pierwotnym, jest, zgodnie z GDPR, administrator danych. Przyjęcie perspektywy 
z rozporządzenia, a nie z ustawy, może prowadzić do poważnych nadużyć w przetwarzaniu danych, 
a nadto uniemożliwiać pociągnięcie administratora do odpowiedzialności, wszak niepodobna 
przypisać odpowiedzialność karną podmiotowi, który działa w majestacie prawa. Sytuacji „nie 
poprawia” także obowiązek informowania o zmianie celu przetwarzania, określony w art. 13 ust. 
3 GDPR, ani możliwość wycofania zgody na przetwarzanie, określona w art. 7 ust. 3. Zgodnie 
bowiem z art. 61 § 1 k.c., który jednoznacznie wskazuje na tzw. teorię doręczenia jako na moment 
skutecznego złożenia oświadczenia woli, od momentu poinformowania do momentu dojścia do 
administrującego oświadczenia woli o wycofaniu zgody (np. w postaci listu) przetwarzanie byłoby 
w pełni legalne, nawet jeśli odbywałoby się wbrew woli podmiotu, który przecież zgodę wycofał. 
 48 Por. G. Sibiga, Dostosowywanie prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, Warszawa 2016, s. 16.
 49 W wyniku zaleceń Komisji Europejskiej, art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo został znowelizowany 
z dniem 22 stycznia 2004 r. i zyskał obowiązujące obecnie brzmienie. Brzmienie to nie urzeczywist-
niało jednak do końca zaleceń Komisji. Szerzej na ten temat: J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, 
Komentarz do art. 23 - teza 14.
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jednak wówczas nie miały one aż takiej doniosłości z uwagi na charakter prawny 
aktu unijnego (dyrektywa wiąże co do celu, rozporządzenie jest bezpośrednio 
skuteczne – art. 288 TFUE). Obecnie należy uznać, iż rozbieżności wykładnicze 
pomiędzy rozporządzeniem GDPR a obecnie obowiązującą uodo doprowadzi-
łyby, od momentu rozpoczęcia obowiązywania przez GDPR, do rozszerzenia 
zakresu kryminalizacji typów z art. 49 uodo, bowiem na gruncie aktu unijnego 
przesłanka dopuszczalności przetwarzania została określona znacznie węziej, 
niż ma to miejsce w uodo (dotyczy jedynie obowiązku prawnego, a nie także 
zrealizowania uprawnienia, a nadto obowiązku ciążącego jedynie na admini-
stratorze, a nie na kimkolwiek innym).

W przypadku kolejnych typów czynów zabronionych, zdefiniowanych w art. 
51 uodo (udostępnienie lub umożliwienie dostępu do zbioru danych osobom 
nieupoważnionym), rozporządzenie GDPR nie daje, w przeciwieństwie do sytu-
acji z art. 49 ustawy, jednoznacznych podstaw mogących wpływać znacząco 
na różnice interpretacyjne pomiędzy wykładnią typów opartą o inne przepisy 
ustawy a wykładnią opartą o GDPR. Warte uwagi są naturalnie definicje legalne 
z rozporządzenia (w szczególności art. 4 pkt 7 i 8, definiujące „administratora” 
i „podmiot przetwarzający”50), a nadto przepisy zakreślające zakres obowiązków 
administratora polegających na właściwym zabezpieczaniu danych i ich przetwa-
rzania (art. 24, 25, 28, 32). W świetle tych uregulowań norma z art. 51, wykładana 
w oparciu o inne przepisy uodo, zdaje się nie budzić żadnych wątpliwości, jak 
też w żadnym zakresie nie stać w opozycji do regulacji z rozporządzenia, tak 
jak to miało miejsce w przypadku art. 49. W związku z tym, oparcie wykładni 
typów czynów zabronionych z art. 51 wyłącznie o przepisy rozporządzenia nie 
powinno, poza sytuacją poniższą, prowadzić do rezultatów znacząco odmiennych 
od wykładni opartej na przepisach uodo.

De lege lata, należy podkreślić słuszne podejście ustawodawcy polskiego, 
którego próżno szukać w GDPR, statuujące możliwość pociągnięcia do odpowie-
dzialności karnej podmiotu wprawdzie nieadministrującego, lecz obowiązanego 
do ochrony danych osobowych, co zakreśla szersze pole ochrony niż ta, która 
wynikałaby bezpośrednio z rozporządzenia (w świetle rozdziału IV rozporzą-
dzenia, odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych ciąży na administratorze 

 50 Na gruncie GDPR dużo łatwiej, niż w uodo, jest znaleźć podstawę normatywną znamienia 
„administrującego” danymi/zbiorem danych. W świetle definicji legalnych z art. 4 pkt 7 i 8, należy 
uznać, iż „administrującego” rekonstruować należałoby jako „administratora” oraz „podmiot 
przetwarzający”. Należy także zwrócić uwagę na słuszność przytoczonego wcześniej poglądu SN, 
który, definiując znamię „administrującego”, wskazał na różnorakie podstawy prawne uprawnień 
tegoż podmiotu, co pokrywa się z art. 28 ust. 3 rozporządzenia: „Przetwarzanie przez podmiot 
przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego(…)”.
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i podmiocie przetwarzającym, czyli de facto jedynie na „administrującym”, 
posługując się terminologią z ustawy polskiej). W wyniku takiej konstrukcji 
znamienia podmiotowego w art. 51 uodo, ochrona ta jest pełna w kontekście 
ratio legis przepisu, obejmując wszelkie możliwe do wyobrażenia sytuacje, któ-
rych społeczna szkodliwość naruszenia obowiązku ochrony danych wymagałaby 
kryminalizacji.

Należy jednak skonstatować, że konstrukcja znamienia podmiotowego w art. 
51 nie byłaby w żadnej mierze sprzeczna z regulacjami rozporządzenia, obej-
muje bądź co bądź swym zakresem zarówno odpowiedzialność podmiotów, 
które w rozporządzeniu expressis verbis zostały wskazane jako odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo i prawidłowe przetwarzanie danych, jak i także innych osób 
obowiązanych do ochrony danych osobowych, co daje jednostce znacznie szerszą 
i pełniejszą ochronę niż ta wynikająca wprost z GDPR. W związku z tym, taka 
konstrukcja znamienia (a właściwie „znamion”, w kontekście ust. 1 i ust. 2 wspo-
mnianego artykułu) podmiotowego mogłaby, bez konieczności wprowadzania 
zmian, obowiązywać także na gruncie nowego stanu prawnego, od momentu 
rozpoczęcia obowiązywania przez GDPR.  

Następne z przestępstw z uodo, stypizowane w art. 52, pozostaje w bezpośred-
niej relacji z art. 24, 25, 28, 32, a pośrednio także z art. 33 i 34 rozporządzenia 
GDPR. Art. 52 uodo jest przestępstwem częściowo odsyłającym, bowiem prze-
widuje „obowiązek zabezpieczenia danych”, a obowiązki te oraz towarzyszące 
im warunki określone zostały w art. 36-39 ustawy. Abstrahując od niedostatków 
w konstrukcji znamienia podmiotowego w tym typie51, należy łącznie w stosunku 
zarówno do regulacji z uodo, jak i z GDPR wysnuć wniosek o niewystarczającym 
określeniu spektrum podmiotów obowiązanych do zabezpieczenia danych (na 
gruncie art. 52 jest to „administrujący danymi”, podobnie jak i na gruncie art. 
32 GDPR52). O ile w przypadku samego rozporządzenia skutek ów nie będzie 
prawnokarnie relewantny, o tyle w przypadku samej ustawy ma to, dla odpowie-
dzialności karnej, kolosalne znaczenie, o czym wspomniano we wcześniejszej 
części opracowania. Zasadne jest zatem postulowanie wprowadzenia do art. 
52 zmiany w zakresie znamienia podmiotowego, polegającej na dodaniu do 
określenia kręgu podmiotów sprawczych także przesłanki „osoby obowiązanej do 

 51 Por. uwagi odnośnie do znamienia „administrującego danymi” w art. 52. 
 52 Jakkolwiek rozporządzenie nie posługuje się pojęciem „administrującego” zbiorem 
danych/danymi, definicja „administratora” i „podmiotu przetwarzającego” z rozporządzenia oraz 
łączne interpretowanie tych pojęć prowadzą do konkluzji, iż stosunek zakresowy zbioru desygnatów 
pojęcia „administrujący” z uodo z sumą zbiorów desygnatów pojęć „administrator: i „podmiot 
przetwarzający” z rozporządzenia będzie stosunkiem zamienności, o czym była mowa wcześniej.
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ochrony danych osobowych”. Zmiana taka nie stałaby w sprzeczności z unormo-
waniami GDPR, a dawałaby jednostce znacznie szerszą (a tak naprawdę pełną) 
ochronę, mając na uwadze raio legis przepisu. 

W zakresie samych obowiązków zabezpieczania, należy stwierdzić, że art. 
36 i n. uodo, które podlegają wykładni podczas rekonstrukcji znamion typu 
z art. 52, istotnie pokrywają się z unormowaniami art. 32 GDPR. Unormowania 
z rozporządzenia, jakkolwiek mają zakres szerszy i bardziej precyzyjny niż te 
z ustawy (dotyczy to np. aspektów związanych z pseudonimizacją i szyfrowaniem 
danych osobowych, regularnym testowaniem środków technicznych mających 
zapewniać bezpieczeństwo danych – art. 32 ust. 1 czy kryteriów uwzględniania 
ochrony danych już w fazie projektowania sposobów przetwarzania – art. 25 ust. 
1), w perspektywie stricte normatywnej mają charakter uzupełniający i uszcze-
góławiający przepisy uodo. Oznacza to, że wejście w życie rozporządzenia GDPR 
nie wpłynie w żaden sposób na samą konstrukcję znamion, stanowić będzie 
jedynie swoistą modyfikację wykładniczą, rozszerzająca i uszczegóławiającą 
zakres kryminalizacji (gdyż, jak wspomniano powyżej, obowiązki w zakresie 
bezpieczeństwa przetwarzania danych są nieco szersze w akcie prawa unijnego 
niż w uodo). 

Najbardziej powściągliwy, jeśli chodzi o budowę, typ czynu zabronionego 
z art. 53 uodo, odwołujący się w konstrukcji znamion do art. 40 i n. ustawy, 
koresponduje jednoznacznie z art. 30 GDPR (przepisy ustawy i rozporządzenia 
statuują obowiązek prowadzenia rejestru danych osobowych). Naczelną sprzecz-
nością pomiędzy regulacją ustawową a wynikającą z rozporządzenia jest fakt, 
iż, zgodnie z art. 40 ust. 1 uodo administrator (administrujący) ma obowiązek 
zgłoszenia zbioru danych do rejestracji, sam zaś rejestr zbiorów danych osobo-
wych prowadzony jest przez GIODO (art. 42 ust. 1 uodo). Z kolei, zgodnie z art. 
30 rozporządzenia GDPR, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych 
prowadzą „każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel 
administratora”53. Rozbieżność ta ma charakter fundamentalny dla całego art. 

 53 Samo określenie podmiotu obowiązanego zarówno na gruncie art. 53 uodo, jak i na 
gruncie art. 30 GDPR jest zatem tożsame. Bazując na wcześniejszych ustaleniach (por. uwagi 
do art. 53 i znamienia podmiotu sprawczego), zgodnie z uodo obowiązek rejestracyjny ciąży na 
„administrującym” i innej osobie obowiązanej do dokonania zgłoszenia (np. na podstawie sto-
sunku cywilnoprawnego czy administracyjnoprawnego), z kolei zgodnie z art. 30 GDPR, ciąży on 
na „administratorze” i „przedstawicielu administratora”. „Przedstawicielem administratora” jest 
zatem zarówno „podmiot przetwarzający”, co wynika explicite z art. 4 ust. 8 rozporządzenia, jak 
i także inne podmioty. W rezultacie należy uznać, iż stosunek zakresowy zbiorów desygnatów tych 
pojęć w obu regulacjach jest stosunkiem zamienności, potwierdza to zatem słuszność przyjętego 
przy interpretacji znamienia podmiotowego z art. 53 stanowiska.
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53 uodo, bowiem bez przetransformowania znamion typu, stałby się on od 
momentu wejścia w życie rozporządzenia normą pustą. De lege ferenda należy 
zatem postulować, by ustawodawca, wraz z chwilą wejścia w życie GDPR, nastę-
pująco skonstruował znamiona tego typu czynu zabronionego z art. 53: „Kto 
będąc do tego obowiązany nie prowadzi rejestru czynności przetwarzania danych 
osobowych, za które odpowiada, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku”. Tak uformowane znamiona pozwoliłyby 
urzeczywistnić modyfikację ratio legis przepisu, konieczną ze względu na unor-
mowania rozporządzenia, nie powodując jednocześnie żadnych konsekwencji 
systemowych w obszarze prawnokarnej ochrony danych osobowych. 

Zachowując konwencję przyjętą podczas analizy typologicznej przestępstw 
z uodo, kolejnym poddawanym analizie w świetle GDPR przepisem będzie art. 
54a uodo. Norma wynikająca z tej regulacji, mająca za zadanie chronić nieza-
leżność GIODO54 i zapewniać mu swobodę realizacji kompetencji kontrolnych, 
pozostaje w bezpośrednim związku z art. 51, 52, 55, 56, 57 (zwłaszcza ust. 1 lit 
a i h) oraz pośrednio z art. 58 rozporządzenia. Przepisy te, statuujące obowiązek 
państwa członkowskiego zapewnienia funkcjonowania przynajmniej jednego 
niezależnego organu monitorującego przetwarzanie danych osobowych (art. 51 
i 52 GDPR) oraz określające kompetencje tegoż organu (art. 55-57), korespondują 
klarownie z art. 12 i n. uodo, formułującymi zadania, kompetencje i aspekty 
organizacyjne działalności GIODO. Ze względu jednak na fakt, iż norma z art. 
54a uodo tyczy udaremnienia/utrudnienia jedynie czynności kontrolnej, a nie 
wszystkich wymienionych w ustawie (rozporządzeniu) czynności dokonywa-
nych przez inspektora, należy uznać, że przepisy rozdziału VI rozporządze-
nia nie będą w sposób znaczący wpływały na zakres kryminalizacji art. 54a. 
Jedyną zasadniczą różnicą będzie tutaj fakt, że z momentem wejścia w życie 
nowej ustawy o ochronie danych osobowych55, do rekonstrukcji znamion (czyli 

 54 W przytaczanym już wcześniej projekcie nowej uodo, instytucja Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych zostanie zniesiona, a w jego miejsce powołana zostanie instytucja 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zmiana ta jest jednak w dużej mierze zmianą nie 
organizacyjną, a terminologiczną. Chodzi bowiem o to, że art. 37 GDPR wprowadza instytucję 
„inspektora ochrony danych” (będzie o tym mowa poniżej), który byłby podmiotem całkowicie 
odrębnym od „niezależnego organu publicznego”, mającego zapewniać przestrzeganie przepisów 
rozporządzenia (art. 51 GDPR), czyli GIODO. Doszłoby zatem do sytuacji, w której GIODO i pod-
legli mu inspektorzy byliby odmienną kategorią „inspektorów” od „inspektorów” z art. 37 GDPR. 
W celu uniknięcia nieścisłości terminologicznych, projektodawcy proponują więc zastąpienie 
GIODO „Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych” (art. 20 i n. projektu nowej uodo). 
 55 Oczywiście przy hipotetycznym (i prawdopodobnie kontrfaktycznym, o czym będzie 
mowa w dalszej części opracowania) założeniu, że w nowej uodo znalazłby się odpowiednik 
obecnego art. 54a.
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do określania uprawnień „kontrolujących” podległych PUODO lub samemu 
PUODO) konieczne byłoby odwołanie nie do ustawy, jak ma to miejsce obec-
nie, a do rozporządzenia GDPR. Sam jednak normatywny sens przepisu byłby 
tożsamy z tym, jaki wynika z obecnego stanu prawnego.

W przypadku ostatniego z badanych przepisów karnych uodo, art. 54, przy 
rekonstruowaniu znamion typu i dekodowaniu normy odwołać się musimy do 
bodaj najszerszej spośród wszystkich przepisów karnych ustawy grupy uregu-
lowań z GDPR. Jakkolwiek, o czym była mowa, w obecnym stanie prawnym 
odczytywanie normy z art. 54 uodo odbywa się jedynie w oparciu o odesłanie 
do samej ustawy, a ściślej do art. 24, 25, 32 i 33, o tyle z chwilą wejścia rozpo-
rządzenia w życie, istotnie rozszerzony zostałby zakres kryminalizacji objęty 
normą z art. 54, bowiem zarówno uprawnienia informacyjne, jak i kontrolne, 
na gruncie aktu unijnego są znacząco szersze niż na gruncie samej ustawy. 

Mając na uwadze okoliczność, że art. 54, podobnie jak jego poprzednicy, 
jest przepisem odsyłającym w rekonstrukcji znamion do innych przepisów 
ustawy, należy zestawić ze sobą odpowiednie unormowania ustawowe i wyni-
kające z rozporządzenia: art. 24 uodo i art. 13 GDPR (obowiązek informacyjny 
wobec osoby w przypadku, gdy dane osobowe jej dotyczące zbierane są od niej 
samej), art. 25 uodo i art. 14 GDPR (informowanie osoby w przypadku, gdy 
dane jej dotyczące zbierane są w sposób inny niż od niej samej), art. 32 ust. 1 
uodo i art. 15 ust. 1 GDPR (zakres uprawnień dostępu/kontroli przetwarzania 
danych), art. 32 ust. 1 pkt 6 uodo i art. 16 i pośrednio 17 GDPR (prawo do 
żądania korekty: sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, etc. danych). Warto 
także wspomnieć o art. 12 GDPR, konstruującym ogólne warunki informowania 
o prawach osoby, której dotyczą dane, a także statuującym tryb wykonywania 
przez tę osobę praw w celu uzyskania od administratora/administrującego, przy 
zastosowaniu „odpowiednich środków w celu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej 
i w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy 
informacje kierowane są do dziecka” informacji, o których mowa w artykułach 
następnych rozporządzenia. 

Nie wchodząc w szczegółowe analizy, które przekraczałyby zakres niniejszego 
opracowania, należy skupić się na najistotniejszych odmiennościach pomiędzy 
poszczególnymi przepisami, wskazując ich wpływ na zakres normowania art. 
54 uodo. Dotyczą one szerszego katalogu obowiązków informacyjnych w GDPR 
niż w uodo, które to różnice dotyczą nieobjętych unormowaniami ustawy art. 
13 ust. 1 lit. b, d, f oraz ust. 2 lit. a, c, d, f, oraz ust. 3 rozporządzenia. 

Kolejno, wymieniając powinności, które nie zostały zawarte w art. 24 uodo, 
art. 13 ust. 1 lit. b GDPR wprowadza obowiązek poinformowania podmiotu, 
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od którego zbierane są dotyczące go dane, o danych kontaktowych inspektora 
ochrony danych osobowych56, w sytuacji oczywiście, gdy będzie mieć to zasto-
sowanie (tj. wtedy, gdy istnieć będzie w danej jednostce instytucja inspektora 
ochrony danych osobowych). Zgodnie natomiast z art. 13 ust 1 lit f, również, 
gdy będzie miało to zastosowanie, administrujący mieć będzie obowiązek poin-
formowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia 
przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub, w przypadku przekazania, 
o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi GDPR, uczynienia 
wzmianki o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwo-
ściach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. Wątpliwość 
może budzić art. 13 ust. 1 lit. d rozporządzenia (obowiązek poinformowania, 
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – o prawnie 
uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora lub przez stronę 
trzecią). Zważywszy na fakt, iż obowiązek udzielenia takiej informacji nie został 
uwzględniony w art. 24 ust. 1 uodo, stwierdzić należy, iż w tym zakresie wejście 
rozporządzenia w życie rozszerzyłoby zakres kryminalizacji normy z art. 54 
ustawy.

Dalsze, szersze niż na gruncie uodo obowiązki informacyjne administrują-
cego wprowadzają art. 13 ust. 2 lit  a, c, d oraz f, a także ust. 3 GDPR. Konieczne 
zatem będzie informowanie o, kolejno: okresie, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; jeżeli 
przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 
lit. a) – o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem; o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (mowa tu 
o PUODO (obecnie GIODO), a nie o wspomnianym inspektorze danych – dop. 
A.R.); o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o któ-
rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne 

 56 Zgodnie z art. 37 i n. GDPR, z chwilą wejścia rozporządzenia w życie, w przypadkach 
określonych w rozporządzeniu (art. 37 ust. 1 – sytuacje obligatoryjne, ust. 4 – fakultatywne 
i obligatoryjne), konieczne (lub możliwe) będzie ustanowienie przez podmioty przetwarzające 
dane tzw. „inspektorów danych osobowych”. W najszerszym zakresie obowiązek ustanowienia 
inspektora dotknie organy i podmioty publiczne (art. 37 ust. 1 pkt a), bowiem będą musiały one 
ustanowić inspektora zawsze, bez względu na rodzaj i cel przetwarzania danych. Kompetencje 
i zadania inspektora będą znacznie szersze, niż np. administratora bezpieczeństwa informacji, 
zdefiniowanego w art. 36a uodo. W zakresie, w którym kompetencje tych organów (nazwanie 
„organem” administratora bezpieczeństwa informacji jest oczywiście umowne) będą się pokrywały, 
niewątpliwie rola i kompetencje administratora bezpieczeństwa informacji zostaną ograniczone. 
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informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Ust. 3 
nakłada z kolei na administrującego obowiązek poinformowania, w przypadku, 
gdy planuje on dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym 
dane osobowe zostały zebrane, przed dalszym przetwarzaniem, osoby, której 
dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzielenia jej wszelkich innych stosownych 
informacji, o których mowa w ust. 2 art. 13 GDPR. Warto także zaznaczyć, że 
„odpadnie” przesłanka zwalniająca od obowiązku informacyjnego, zawarta 
w art. 24 ust. 2 pkt 1 uodo, bowiem art. 13 ust. 4 GDPR dopuszcza możliwość 
wyłączenia obowiązku informacyjnego jedynie w przypadku, gdy osoba, której 
dane dotyczą, dysponuje już informacjami objętymi zakresem przedmiotowym 
obowiązku. 

Przechodząc do komparycji art. 25 uodo i art. 14 GDPR, należy zwrócić 
uwagę na to, iż artykuły te są rozszerzone w stosunku do swoich odpowiedników, 
odpowiednio art. 24 uodo i art. 13 GDPR, powielając jednak w większości unor-
mowania tych przepisów. W związku z tym, przedstawione zostaną te różnice, 
które nie zostały już omówione powyżej.

Naczelną różnicą pomiędzy uregulowaniami uodo a uregulowaniami GDPR 
jest termin, w którym wskazane wyżej informacje miałaby zostać przez admini-
strującego udzielone. Zgodnie z art. 25 ust 1 zd. 1 uodo, obowiązek poinformo-
wania powinien być spełniony „bezpośrednio po utrwaleniu zebranych danych”, 
natomiast zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia, termin ten określony został: 
lit. a – jako rozsądny termin po pozyskaniu danych osobowych, ale najpóźniej 
w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania 
danych osobowych; lit. b - jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komuni-
kacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji 
z osobą, której dane dotyczą; lit. c - jeżeli (administrujący) planuje ujawnić dane 
osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu. Obecnie 
zatem termin udzielenia informacji określony jest w uodo nieostro, doktrynal-
nie twierdzi się, iż „może to być przy okazji pierwszej operacji na danych, w tej 
jednak sytuacji operacja ta powinna być przeprowadzona w możliwie krótkim 
odstępie czasu od zgromadzenia danych”57. Chodzi zatem o poinformowanie 
w możliwie jak najkrótszym odstępie czasu od utrwalenia danych. Nieostrość 
tego sformułowania nastręcza jednak wielu problemów w kontekście zasady 
nullum crimen sine lege certa i może prowadzić do nadużyć, stąd też precyzyjne 

 57 D. Wociór, Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego 
rozporządzenia unijnego, Warszawa 2016, System Informacji Prawnej Legalis.



| Przegląd Prawno-Ekonomiczny 42 (1/2018) 294

wskazanie terminów (a ściślej – nieprzekraczalnych ich granic) w GDPR należy 
odczytywać pozytywnie w kontekście ustawowej określoności znamion typu 
z art. 54 uodo. 

Istotne rozbieżności w kontekście rekonstrukcji znamion typu z art. 54 uodo 
powodować może także różnica między art. 25 ust. 2 ustawy a art. 14 ust. 5 roz-
porządzenia, tj. inkongruencja dotycząca wyłączeń obowiązków informacyjnych. 
Najwięcej trudności interpretacyjnych nastręczają art. 25 ust. 2 pkt 1 i 5 uodo, 
bowiem regulacje te nie są tożsame z regulacją z art. 14 ust. 5 lit. c GDPR. Wydaje 
się jednak, iż relacja tych norm do siebie nie jest relacją wykluczania, a krzy-
żowania, w związku z tym w zakresie, w jakim czy to sytuacja, w której przepis 
innej ustawy przewidywałby lub dopuszczałby zbieranie danych osobowych bez 
wiedzy osoby, której dane dotyczą (art. 25 ust. 2 pkt 1 uodo), nie przewidując 
jednocześnie odpowiednich środków chroniących prawnie uzasadnionych inte-
resów osoby, której dane dotyczą, czy to sytuacja, w której dane przetwarzane 
byłyby przez administratora (administrującego), o którym mowa w art. 3 ust. 
1 i ust. 2 pkt 1 uodo, na podstawie przepisów prawa (art. 25 ust. 2 pkt 5 uodo), 
byłyby niezgodne z art. 14 ust. 5 lit. c GDPR (tj. wyłączeniem obowiązku infor-
mowania w sytuacji, gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane 
prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega admini-
strator (administrujący), przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie 
uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą), norma wyinterpretowywana 
z art. 54 uodo miałaby szerszy (ze względu na węższy, w zakresie wspomnia-
nym powyżej, obszar normowania) zakres kryminalizacji niż ten, który wynika 
z rekonstrukcji znamion typu w oparciu o art. 25 ust. 2 obecnej uodo. 

Rozporządzenie wprowadza także jeszcze jedną przesłankę dopuszczającą 
nieinformowanie jednostki o przysługujących jej prawach, która obecnej uodo 
jest nieznana. Mowa tu o art. 14 ust. 5 lit d, który to uchyla obowiązek infor-
macyjny, gdy dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem 
zachowania tajemnicy zawodowej, przewidzianym w prawie Unii lub w prawie 
państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajem-
nicy. Przesłanka ta, summa summarum, również częściowo pokrywa się ze 
wspominanym powyżej art. 25 ust. 2 pkt 1 uodo, aczkolwiek norma z przepisu 
ustawowego jest od normy z rozporządzenia niewątpliwie szersza. Powodować 
to musi dla regulacji ustawowej takie same skutki, jak te wyżej wymienione 
w kontekście relacji tej normy do normy z art. 14 ust. 5 lit. c GDPR, tj. rozsze-
rzenie spektrum sytuacji, w których konieczne byłoby spełnienie obowiązku 
informacyjnego, a w efekcie tego także rozszerzenie obszaru kryminalizacji 
przepisu art. 54 uodo.
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Kolejne z przepisów immanentnych w kontekście interpretacji art. 54 uodo, 
tj. art. 32 ust. 1 ustawy i art. 15 ust. 1 GDPR58, mają charakter całkowicie nie-
sprzeczny i, w perspektywie stricte normatywnej, wzajemnie się dopełniający. 
Część z poszczególnych unormowań jest swoimi odpowiednikami, różniącymi 
się jedynie redakcją językową (art. 32 ust. 1 pkt 1 zd. 1 uodo i art. 15 ust. 1 zd. 
1 GDPR, art. 32 ust. 1 pkt 2 in principio uodo i art. 15 ust. 1 lit. a GDPR, art. 32 
ust. 1 pkt 5 uodo i art. 15 ust. 1 lit. c GDPR, art. 32 ust. 1 pkt 6 uodo i art. 15 ust. 
1 lit. e GDPR), pozostałe zaś, ze względu na to, iż dotyczą odmiennych kwestii, 
bez przeszkód mogłyby jednocześnie koegzystować. Nic nie stałoby bowiem 
na przeszkodzie, by regulacje ustawowe przydawały jednostce dodatkowych 
uprawnień kontrolnych, których mocą samego rozporządzenia jednostka nie 
otrzymała. Jednakowoż, wskutek rozszerzenia uprawnień kontrolnych jednostki 
na mocy GDPR na przypadki nieobjęte regulacją ustawową, a nadto w związku 
z nieuwzględnieniem w rozporządzeniu niektórych z uprawnień kontrolnych 
wymienionych w art. 32 ust. 1 uodo, zmieni się charakter obowiązku infor-
macyjnego ciążącego na administrującym, a przez to także i prawnokarnie 
relewantne okoliczności odpowiedzialności na podstawie art. 54 uodo. Z chwilą 
wejścia w życie nowej uodo, która w ogóle nie posiada odpowiednika art. 32 
obecnej ustawy, obszar kryminalizacji normy z art. 52 ulegnie zatem swoistemu 
„przesunięciu”, bowiem trudno określić go jako „rozszerzenie” lub „zawężenie” 
w stosunku do obszaru kryminalizacji na gruncie obecnego stanu prawnego.

W tym świetle, należy jednak zwrócić uwagę na doniosłą w kontekście upraw-
nień kontrolnych jednostki różnicę między art. 32 ust. 1 pkt 6 uodo a art. 16 
i 17 GDPR (definiującymi rozporządzeniowy odpowiednik art. 32 ust. 1 pkt 6 
uodo, a więc art. 15 ust. 1 lit. e GDPR). Na gruncie ustawy, przesłanki korekty 
(„uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub 
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia”) określone zostały 
inaczej (jak się wydaje węziej), niż na gruncie art. 16 i (zwłaszcza) art. 17 GDPR 
(prawo do usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). W związku 
z tym, obowiązek informacyjny, stanowiący jedno ze znamion typu z art. 54 uodo, 
wraz z momentem wejścia w życie rozporządzenia, wyglądać będzie inaczej niż 
do tej pory. Administrujący, aby uniknąć realizacji znamion typu z art. 54 uodo, 

 58 Wskazanie na niniejsze regulacje jest istotne w kontekście art. 33 uodo, który statuuje 
obowiązek udzielenia informacji na wniosek osoby, której dotyczą dane. Rozporządzenie GDPR 
nie zawiera takowej regulacji, istotnie jednak oddziałuje na unormowania ustawowe poprzez 
redefiniowanie przysługujących jednostce uprawnień, np. w zakresie sprostowania/uzupełnienia/
usunięcia danych.
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zmuszony będzie do udzielenia znacznie rozleglejszej informacji niż dotychczas, 
uwzględniającej unormowania art. 16 i 17 GDPR. 

W tym miejscu, zważywszy na systemową wagę i doniosłość art. 17 GDPR, 
należy rozważyć, czy ustawodawca polski nie powinien dostosować systemu 
prawnokarnej ochrony danych osobowych do tej regulacji, a ściślej, czy w sys-
temie prawnokarnej ochrony danych osobowych, zakładając, iż zachowałby on 
swój obecny kształt także w „przyszłym” stanie prawnym, nie byłoby luki pole-
gającej na braku odpowiedniego unormowania dotyczącego odpowiedzialności 
za naruszenie obowiązku usunięcia danych, i to zarówno w sytuacji wniesienia 
odpowiedniego żądania przez osobę, której te dane dotyczą, jak i w sytuacji, gdy 
obowiązek usunięcia powstałby „z urzędu”. Mając na uwadze powinność dąże-
nia ustawodawcy do systemowej spójności i zupełności prawnokarnej ochrony 
danych osobowych, należy stanąć na stanowisku, iż wprowadzenie takiej regulacji 
nie tylko nie zaburzałoby systematyki przepisów karnych uodo, ale wydaje się 
wręcz niezbędne w kontekście hierarchii chronionych przez te przepisy dóbr. 
Trudno bowiem zaprzeczyć twierdzeniu, że ustawodawca, wprowadzając np. 
prawnokarną ochronę czynności kontrolnych GIODO, podjął się ustanowienia 
ochrony poprzez prawo karne dobra prawnego o znacznie niższej wartości, niż 
miałoby to miejsce w przypadku ustanowienia typu (typów) chroniących pry-
watność jednostki i zabezpieczających prawnokarnie jej żądanie do usunięcia 
bezprawnie przetwarzanych danych59.

Analogiczne uwagi odnieść należy nie tylko do samego prawa do żądania 
usunięcia informacji w przypadku zaistnienia określonych w art. 17 GDPR 
przesłanek, ale także do całej sekcji 3 rozporządzenia, a przede wszystkim do art. 
16 (prawo żądania sprostowania danych) i art. 18 (prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania).

Potrzebę wprowadzenia typu czynu zabronionego chroniącego jednostkę 
w tym zakresie uwypukla także sama Konstytucja RP, bowiem jej art. 51 ust. 2 
wprowadza, w stosunku do władz publicznych, zakaz pozyskiwania, gromadzenia 
i udostępniania informacji o obywatelach innych niż niezbędne w demokra-
tycznym państwie prawnym60, a nadto w ust. 4 przyznaje każdemu prawo do 

 59 Oceny tej nie zmienia fakt, iż w projektowanej uodo ustawodawca zdecydował się na 
przesunięcie regulacji dotyczącej zakłócania czynności kontrolnych organu kontrolnego ze sfery 
prawa karnego do sfery prawa wykroczeń. O szczegółach tej zmiany będzie mowa w podsumowaniu 
opracowania. 
 60 Jakkolwiek pojęcie „niezbędności” jest niezwykle nieostre, a w związku z tym może 
utrudniać ustalenie „zbędności” przetwarzania danych, należy tu przytoczyć rozumienie tego 
pojęcia, jakie zaproponował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 listopada 2002 r., SK 
40/01,OTK Seria A 2002 nr 6, poz. 81. Zdaniem TK, „wprawdzie przesłanka „niezbędności” nie 
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„żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych 
lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą”. Nadanie przez ustrojodawcę tak 
wysokiej rangi wspomnianym uprawnieniom, a także szerokie ujęcie uprawnień 
do żądania sprostowania/usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych na grun-
cie GDPR muszą prowadzić do jednoznacznej konkluzji, iż system prawnokarnej 
ochrony danych osobowych jest niezupełny i niekonsekwentny. Jest tak nawet 
pomimo tego, że ustawodawca wprowadza prawo jednostki do „żądania uzupeł-
nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego 
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już 
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane” (art. 32 ust. 1 pkt 6 uodo), 
a także przydaje jej prawa określone w art. 36 ut. 1 pkt 7 i 8 uodo (prawo żądania 
zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację jednostki 
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, 
wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je 
przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobo-
wych innemu administratorowi danych). W związku z tym, w celu pełniejszego 
zabezpieczenia uprawnień przyznanych jednostce w GDPR, a także mając na 
uwadze koherentność prawnokarnej ochrony danych osobowych, należy postu-
lować wprowadzenie subsydiarnej, w stosunku do wynikającej z aktu unijnego, 
regulacji, zapewniającej ochronę prywatności jednostki w tym zakresie.

Proponując brzmienie owego przepisu, jedna z możliwości językowej redakcji 
tej jednostki mogłaby, mając na uwadze sekcję 3 GDPR, mieć następującą postać: 
„Kto będąc do tego obowiązany nie dokonuje sprostowania61 lub usunięcia 
danych albo nie ogranicza ich przetwarzania, podlega karze…”. 

jest w art. 51 ust. 2 Konstytucji samodzielnie definiowana, to nie powinno budzić wątpliwości, 
że pojęcie to nawiązuje do treści art. 31 ust. 3 (zasada proporcjonalności) – chociaż pełni tu 
rolę czynnika samoistnie ograniczającego wprost zakres gwarancji konstytucyjnej, podczas gdy 
zasada proporcjonalności uzasadnia ingerencję w treść samego prawa, niezależnie od jego ujęcia 
w normie konstytucyjnej”. To zatem, czy gromadzenie danych jest „niezbędne”, czy też „zbędne”, 
oceniać należy każdorazowo w kontekście zasady proporcjonalności. Por. D. Witczak, Prawnokarna 
ochrona danych osobowych zawartych w oświadczeniu majątkowym funkcjonariusza pożarnictwa, 
„Zeszyty Naukowe SGSP”, nr 58 (tom 1)/2/2016, s. 152.
 61 Art. 32 ust. 1 pkt 6 uodo posługuje się sformułowaniem „uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania danych osobowych”. Zgodnie jednak z art. 16 GDPR, a także zgodnie z wykładnią 
językową i celowościową terminu „sprostowanie” należy uznać, iż termin ten zawiera w sobie 
i „uzupełnienie”, i „uaktualnienie”, i także inne przypadki korekty błędności danych.
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Podsumowanie

Wraz z momentem wejścia w życie rozporządzenia GDPR, regulacje tego aktu 
w sposób istotny wpłyną na sferę prawnokarnej ochrony danych osobowych, 
i to niezależnie od tego, czy do czasu rozpoczęcia obowiązywania przez ów 
akt wejdzie w życie także nowa ustawa o ochronie danych osobowych (obec-
nie najnowszym projektem ustawy jest ten z 12.09.2017 r. – numer wykazu: 
UC10162). Analizując przepisy karne obecnej uodo w kontekście GDPR, skon-
statować należy, iż rozporządzenie, najczęściej, miałoby wpływ jedynie na aspekt 
wykładniczy znamion typów (art. 49, 51, 52, 54, 54a), zmieniając co prawda 
mniej lub bardziej obszar normowania niniejszych przepisów, nie powodując 
jednak konieczności przeformułowania znamion typów bądź ich eliminacji 
z porządku prawnego. Inaczej sytuacja mieć się będzie w przypadku art. 53, 
który to, w wyniku zmian wprowadzonych przez GDPR, stałby się normą pustą. 
Jednakże, do zachowania kryminalnopolitycznego ratio legis przepisu i dosto-
sowania go do wymogów określonych w art. 30 GDPR wystarczyłaby jedynie 
operacja przeformułowania znamion typu, której przykład został w niniejszym 
artykule zaproponowany.

Stanowczo nie należy zgodzić się z zaproponowaną w uzasadnieniu wspo-
mnianego wyżej projektu nowej uodo argumentacją, optującą za obszerną dekry-
minalizacją naruszeń przepisów ochrony danych osobowych, stwierdzającą, iż 
„obowiązujące dziś przepisy wskazują wiele czynów zabronionych, ale jedno-
cześnie zbyt ogólnie opisują znamiona poszczególnych z nich. W konsekwencji 
prokuratorzy i sądy niechętnie sięgają do tych regulacji, co z kolei przekłada się 
na niewielką liczbę prowadzonych postępowań”, co, zdaniem autorów projektu, 
tłumaczy „nierozbudowywanie przepisów karnych i ich ograniczenie do nie-
zbędnych z punktu widzenia systemu ochrony danych osobowych”63 w projekcie 
nowej ustawy. 

W niniejszym opracowaniu wykazano, iż typy czynów zabronionych z obec-
nej uodo nie nastręczają trudności w zakresie ich wykładni, a już z całą pewnością 
nie jest zasadny zarzut o zbyt ogólnej i nieprecyzyjnej konstrukcji ich znamion. 
Ponadto, autorzy projektu całkowicie mylnie uzależniają skuteczność regulacji od 
ilości prowadzonych postępowań karnych, pomijając zupełnie ich rolę w kształ-
towaniu prewencji generalnej. Co więcej, nietrafnie implikują, iż „niewielka” 

 62 Dostęp online: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457652#12457652.
 63 Uzasadnienie projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 14.09.2017 r., s. 
43. Dostęp online: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302950/12457652/12457653/doku-
ment308352.pdf.
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liczba postępowań prowadzonych na podstawie przepisów karnych uodo wynika 
z niechęci do wszczynania na tej podstawie postępowań przez organy ścigania. 
Przyczyny tego zjawiska należałoby się raczej doszukiwać w, po pierwsze, niskiej 
świadomości społecznej odnośnie do istnienia regulacji karnych chroniących 
jednostkę przed naruszeniami regulacji dotyczących ochrony danych osobowych 
i wynikającej z tego możliwości zawiadamiania organów ścigania o możliwości 
popełnienia przestępstwa (czy nawet występowania w charakterze oskarży-
ciela posiłkowego subsydiarnego), a po drugie, w zbyt bojaźliwej działalności 
GIODO, który to, jako naczelny organ kontrolny, zbyt rzadko uznawał za zasadne 
kierowanie spraw odnoszących się do naruszeń ochrony danych osobowych 
na drogę karną, nawet, gdy były ku temu powody64. Same sankcje administra-
cyjne, jakkolwiek dla podmiotu naruszającego mogą być niezwykle dotkliwe, nie 
zapewniają wystarczającego stopnia ochrony i możliwości otrzymania rekom-
pensaty przez podmiot pokrzywdzony za naruszenie prawa do prywatności, co 
z kolei umożliwia prawo karne podczas realizowania funkcji restytucyjnej (art. 
46 k.k.) (oczywiście i w tym zakresie prawo karne powinno pełnić jedynie rolę 
subsydiarną w stosunku do prawa cywilnego i znajdować zastosowanie jedynie 
w sytuacjach, w których wyrządzeniu krzywdy/szkody towarzyszyłby większy 
niż znikomy (a najczęściej bardzo wysoki) stopień społecznej szkodliwości, 
jednakże regulacje prawnokarne „dodatkowo” zabezpieczające jednostkę są, 
z punktu widzenia rangi chronionego dobra, niezbędne). 

Wreszcie, zmniejszenie prawnokarnej ochrony danych osobowych w sposób 
istotny mogłoby ograniczać możliwość „osobistego” dochodzenia sprawiedli-
wości przez pokrzywdzoną jednostkę, bowiem, jakkolwiek na mocy GDPR 
jednostka mogłaby kierować do organu nadzorczego (PUODO) skargę na naru-
szenie przepisów rozporządzenia65, to nie oznacza to w żadnej mierze, iż skarga 
jednostki spowodowałyby czy to wszczęcie postępowania kontrolnego, czy to 
wydanie decyzji nakładającej na podmiot naruszający sankcję administracyjną. 
Sytuacji nie poprawi znacząco przyznane jednostce prawo do zaskarżania do sądu 
wydanych na podstawie wniesienia skargi decyzji, gdyż samo złożenie skargi 
nie musi implikować wszczęcia postępowania jurysdykcyjnego zakończonego 
decyzją. Doskonałą egzemplifikacją ukazującą rozbieżność między liczbą skarg 
wniesionych do organu nadzorczego a liczbą przeprowadzonych postępowań 
kontrolnych i wydanych decyzji jest relacja liczby skarg złożonych do GIODO 

 64 Będzie o tym mowa poniżej przy okazji przytaczania statystyk dotyczących działalności 
GIODO.
 65 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy podmiot twierdzi, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza GDPR, statuuje art. 77 ust. 1 rozporządzenia. 
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w latach 2011-2015 do liczby przeprowadzonych kontroli i liczby wydanych 
decyzji, w szczególności przez Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg 
oraz Departament Inspekcji66. Stale rosnąca liczba wniesionych do GIODO skarg 
(w 2011 r. było ich 1272, zaś w 2015 r. już 2256) nie przełożyła się na wzrost 
liczby postępowań kontrolnych, a nawet postępowań tych było coraz mniej (199 
w 2011 r. i 175 w roku 2015), nie mówiąc już o liczbie decyzji wydawanych przez 
Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg (tu odnotowano nieznaczny, acz-
kolwiek ewidentnie nieproporcjonalny do liczby skarg wzrost, bowiem w 2011 r. 
wydano 539 decyzji, zaś w 2015 r. – 647), czy przez Departament Inspekcji (tu 
liczba decyzji spadła niemal o połowę, z 104 w 2011 r. do 57 w 2015). Świadczy 
to jednoznacznie o tym, że ochrona administracyjnoprawna (realizowana przez 
organ nadzorczy), a także ochrona cywilnoprawna, mogąca zapewniać jedynie 
możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę/naprawienia szkody i usu-
nięcia skutków naruszenia prawa, są zdecydowanie niewystarczające. Z uwagi na 
rangę dobra podlegającego ochronie na mocy przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych (prawo do prywatności), a także gwarancje konstytucyjne 
i międzynarodowe, abrogację przepisów karnych dotyczących tej problematyki 
z systemu prawa uznać należy za niedopuszczalną.

Absurdalność tej abrogacji uwidacznia się tym wyraźniej na tle tego, że 
„skarga”, o której mowa art. 77 w zw. z pkt. 141 preambuły GDPR nie jest tożsama 
z „wnioskiem”, o którym mowa w art. 18 ust. 1 obecnej uodo w zw. z art. 61 § 1 
k.p.a.67. W związku z tym złożenie przez podmiot, który uważa, że naruszono 
przepisy rozporządzenia, skargi do organu nadzorczego, nie musi być tożsame 
z wszczęciem postępowania jurysdykcyjnego, zakończonego wydaniem decyzji 
administracyjnej, co w praktyce, mając na uwadze statystyki dotyczące liczby 
skarg i liczby wszczętych na ich podstawie postępowań na gruncie obecnego 
stanu prawnego, oznaczałoby, że istotnie osłabiona zostałaby administracyjno-
prawna ochrona przed naruszeniami danych osobowych w stosunku do stanu 
obecnego, mimo że obecnie ochrona ta i tak jest zbyt słaba. 

Wniosków tych nie zmienia nawet ten fakt, że, stosownie do art. 78 rozpo-
rządzenia GDPR, podmiot, który twierdziłby, że naruszono przepisy rozporzą-
dzenia, miałby możliwość kwestionowania decyzji organu nadzorczego przed 
sądem (sądem administracyjnym). Po pierwsze, możliwość zakwestionowania 

 66 Statystyki rodzajów działalności podejmowanych przez GIODO w latach 2011-2015, 
źródło: http://www.giodo.gov.pl/541/id_art/4583/j/pl.
 67 Warto nadmienić, że w projektowanej uodo próżno szukać podobnej regulacji. Tryb 
„skargowy” z GDPR byłby zatem jedynym sposobem do ewentualnego zainicjowania postępowania 
administracyjnego przez stronę, która uważałaby, że naruszono jej prawa. 
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postępowania organu nadzorczego przed sądem dotyczy tylko takiego postę-
powania, które zakończone zostałoby w formie ostatecznej decyzji, a zatem 
jedynie postępowania jurysdykcyjnego, co, jak wspomniano powyżej, wcale nie 
musiałoby być przypadkiem częstym. Po drugie, jednostka, całkowicie nieza-
leżnie od postępowania administracyjnego (i sądowoadministracyjnego), może 
(i będzie mogła) dochodzić swoich praw na drodze cywilnoprawnej przed sądem 
powszechnym (na gruncie obecnego stanu prawnego – art. 23 k.c., na gruncie 
projektowanej uodo – art. 78-81, pośrednio także art. 23 k.c.). W związku zatem 
z tym, że obszar ochrony cywilnoprawnej pozostanie niezmieniony (w pewnym 
zakresie zmieni się tylko jego podstawa prawna), natomiast obszar ochrony 
administracyjnoprawnej zostanie de facto ograniczony, tak drastyczne ogra-
niczenie ochrony prawnokarnej, jakie zaproponowano w projektowanej uodo, 
ocenione zostać musi jednoznacznie negatywnie. 

Równie negatywnie ocenić należy fakt, iż projektodawcy nowej uodo odpo-
wiedzialność karną za bezprawne przetwarzanie danych osobowych ograniczyli 
jedynie do tzw. danych szczególnych/wrażliwych (art. 9 GDPR). Ograniczenie 
takie w jedynym przepisie karnym sensu stricto w projektowanej uodo uznać 
należy za całkowicie nieuzasadnione. Nie można zgodzić się z przytoczoną 
w uzasadnieniu projektu (s. 44) argumentacją, iż kryminalizowanie naruszenia 
tej kategorii danych jest konieczne ze względu na „wagę naruszenia”, co a con-
trario sugeruje, że kryminalizowanie naruszenia innych kategorii danych nie 
jest konieczne ze względu na niewielką, zdaniem projektodawców, wagę owego 
naruszenia. Przyjęcie założenia, że naruszenie „zwykłych” kategorii danych 
osobowych jest ex ante mniej „poważne” niż naruszenie danych wrażliwych 
jest nie tylko bezpodstawne, ale niejednokrotnie także kontrfaktyczne. Oceny 
„wagi” naruszenia dokonywać można bowiem dopiero ex post, albowiem naru-
szenie jakiejkolwiek kategorii danych osobowych – czy to danych wrażliwych, 
czy „niewrażliwych”, narusza przecież to samo dobro prawne – prawo do pry-
watności. Dopiero zatem post factum możliwa jest ocena, czy dane naruszenie 
jest naruszeniem „poważnym”. W efekcie, projektowany przepis uznać należy 
za całkowicie nierozważny.  

Jedyną racjonalną zmianą zaproponowaną przez projektodawców jest prze-
sunięcie odpowiedzialności za udaremnienie/utrudnienie przeprowadzającemu 
kontrolę przeprowadzenie czynności ze sfery prawa karnego do sfery prawa 
wykroczeń (obecny art. 54a, projektowany art. 89 uodo). Mając na uwadze 
rangę dobra prawnego chronionego przez ten typ czynu zabronionego (niezależ-
ność GIODO/PUODO, prawidłowość czynności kontrolnych), należy z aprobatą 
odnieść się do projektu takiej zmiany. Dobro chronione nie jest bowiem tak 
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istotne, jak prawo do prywatności jednostki, które chronione jest przez inne prze-
pisy karne uodo (z wyjątkiem art. 53 uodo) i z kryminalnopolitycznego punktu 
widzenia zasadne jest pozbawienie tego przepisu jego przestępnego charakteru. 
Podobnie ustawodawca powinien postąpić z normą wyrażoną przez obecny art. 
53 uodo, regulację tę (przy uwzględnieniu wskazanych w opracowaniu zmian) 
„przesuwając” ze sfery prawa karnego do sfery prawa wykroczeń.

Konkludując, należy stwierdzić, iż nietrafne i niezwykle niepokojące są plany 
projektodawcy nowej uodo, mające na celu ograniczenie sfery prawnokarnej 
ochrony danych osobowych poprzez przesunięcie, niemal w całości, tej ochrony 
do sfery prawa administracyjnego i cywilnego. Z uwagi na charakter dóbr pod-
legających ochronie (prawo do prywatności, prawo do nieujawniania innych 
niż wymagane przez prawo danych o sobie, itd.), a także regulacje najwyższej 
rangi (Konstytucja RP, wiążące Rzeczpospolitą prawo międzynarodowe) należy 
stwierdzić, iż spektrum ochrony karnej powinno zostać w projektowanej ustawie, 
w stosunku do obecnego stanu prawnego, rozszerzone, a nie zawężone. 

Nie ma tu znaczenia fakt liczby postępowań wszczynanych na podstawie 
przepisów karnych uodo, bo nie chodzi o to, by jak najczęściej karać, a o to, by 
zapewnić jednostce jak najpełniejszą ochronę jednej  z najistotniejszych sfer 
ludzkiej egzystencji. W związku z tym optować należy za maksymalizacją ilości 
mechanizmów stanowiących właściwą reakcję na naruszenia praw jednostki. 
Słuszność tego postulatu uwidacznia się tym wyraźniej w świetle tego, że wbrew 
intencjom ustawodawcy unijnego, na gruncie prawa polskiego ochrona jednostki 
przed naruszeniami danych osobowych, zarówno w sferze prawa cywilnego, jak 
i prawa administracyjnego pod rządami GDPR, wcale nie będzie szersza niż na 
gruncie obecnego stanu prawnego.
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Streszczenie
Artykułu poświęcony jest analizie przepisów karnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o  ochronie danych osobowych zarówno w  kontekście obecnie istniejącego stanu 
prawnego, jak i standardów wyznaczanych przez ogólne rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. o  ochronie danych 
(RODO/GDPR) (stosowane od dnia 25 maja 2018 r.), w celu udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czy w projektowanej „nowej” ustawie o ochronie danych osobowych, której 
uchwalenie jest konieczne ze względu na istotne zmiany normatywne wprowadzane 
przez GDPR, ustawodawca powinien zdecydować się na recepcję dotychczasowych 
uregulowań w zakresie prawnokarnej ochrony danych osobowych (z uwzględnieniem 
odpowiednich zmian wynikających ze specyfiki rozporządzenia GDPR), czy też sferę 
tę powinien zmodyfikować, a to zarówno poprzez znaczącą dekryminalizację pewnych 
naruszeń bądź przeciwnie –kryminalizację deliktów, które na gruncie obecnego stanu 
prawnego znajdują się poza spektrum normowania prawa karnego. W  opracowaniu 
dokonano kompleksowej analizy typów czynów zabronionych obecnie obowiązującej 
ustawy, badając je zarówno w  perspektywie ich ratio legis, jak też w  perspektywie 
katalogu chronionych przez nie dóbr prawnych oraz również w  perspektywie kon-
strukcyjnych i wykładniczych aspektów typologicznych. Następnie, analizie poddano 
każdy z tak zbadanych typów czynów zabronionych ustawy w perspektywie uregulowań 
GDPR, udzielając twierdzącej odpowiedzi na pytanie o ewentualną możliwość recepcji 
przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych w obecnym kształcie do ustawy 
„nowej”. W artykule skomentowano także rozwiązania projektowane w „nowej” ustawie 
o ochronie danych osobowych, poddając je krytyce oraz postulując, z uwzględnieniem 
odpowiednich modyfikacji koniecznych tak w kontekście rozporządzenia GDPR, jak i ze 
względu na koherentność systemu prawnokarnej ochrony danych osobowych, recepcję 
dotychczasowych rozwiązań na grunt nowej ustawy.

Słowa kluczowe: prawnokarna ochrona danych osobowych, RODO, GDPR, nowa 
ustawa o ochronie danych osobowych

Summary
The article presents analysis of criminal offences of Polish ustawa o ochronie danych 
osobowych 1997 in the perspective of current legal status on personal data protection 
and also standards set by General Data Protection Regulation 2016, in order to settle 
whether the projected „new” regulation on personal data protection, which ought to 
adapt Polish internal law to the requirements foreseen in Union legislation, should or 
should not adapt the existing criminal regulations itself (obviously, taking into account 
specific changes due to the GDPR), and if not - should the criminal sphere of personal 
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data protection be modified either through significant decriminalization of some 
infringements or, on the contrary - through criminalization of some infringements, 
which are currently outside the scope of criminal offences on personal data protection. 
The study provides a comprehensive analysis of all types of crimes from the currently 
binding act, examined in the perspective of their ratio legis, as well as in the perspective 
of the catalog of legal goods protected by them and also in the perspective of structural 
and interpretative typological aspects. Then, each crime analysed that way has been also 
examined in the perspective of the GDPR, which provided an affirmative answer on 
possibility of reception of criminal infringements from the „old” statute to the „new” 
one. In the article there is also a commentary on solutions projected in the “new” ustawa 
o ochronie danych osobowych, as well as some postulates on the reception of existing 
solutions to the ground of the „new” statute.

Key words: criminal protection of personal data, GDPR, new ustawa o  ochronie 
danych osobowych, new Polish personal data protection act
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Przymusowe leczenie osób chorych 
psychicznie i uzależnionych - 
perspektywa prawno - psychologiczna
Forced treatment of people who suffer from mental disorders and addicted 
person in legal-psychological perspective

Wprowadzenie

Problemy natury psychicznej niewątpliwie są wyzwaniem cywilizacyjnym XXI 
wieku1. Statystyki pokazują, iż ponad 450 milionów populacji światowej cierpi 
z powodu zaburzeń psychicznych. Należy zaznaczyć, że o wiele więcej ma jednak 
problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza w ciągu 
roku przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego. 
Podobnie sytuacja wygląda w Polsce, gdzie systematycznie rośnie liczba osób 
leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. Zatem niezbędne jest to, aby podej-
mować działania, szczególnie instytucjonalne, które umożliwią podejmowanie 
konkretnych, znormalizowanych środków zaradczych2. Zdrowie psychiczne 
i choroba psychiczna są pojęciami wzajemnie sprzężonymi zarówno w zna-
czeniowym jak i w praktycznym wymiarze funkcjonowania rzeczywistości 
społecznej3. Uzależnienie, choroby, czy też zaburzenia psychiczne,. utrudniają 
jednostce niemalże każdy aspekt funkcjonowania – zarówno zawodowy, rodzinny 
czy społeczny4. 

 1 http://www.who.int/mental_health/policy/development/en/index.html (dostęp 14 wrze-
śnia 2017).
 2 http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2017/43/458.pdf, 14.09.2017 (dostęp 
14 września 2017).
 3 W.A. Brodniak,  Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Warszawa 2000, s.17.
 4  http://www.asam.org/for-the-public/definition-of-addiction (dostęp 14 września 2017).
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Jak wynika z powszechnie obserwowanej praktyki, często decyzje sądu 
o  ubezwłasnowolnieniu czy przymusowym skierowaniu na leczenie osób 
dotkniętych tymi problemami podejmuje się zdecydowanie za późno. Usta-
wodawca nie nadał priorytetowego charakteru pomocy takim  osobom. Nie-
rzadko opieszałość w kierowaniu na przymusowe leczenie osób dotkniętych 
zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami kończy się tragicznie. Brak 
wsparcia państwa oraz organów samorządowych może prowadzić do genero-
wania kolejnych trudności. Uzależnienie, które często współistnieje z chorobą 
psychiczną, może w sposób bezpośredni lub pośredni zwiększać ryzyko w postaci 
konfliktu z prawem, sprowadzania zagrożenia, a także krzywdzenia innych 
osób5. Trudności związane z uzależnieniem, chorobami psychicznymi często 
prowadzą do próby samobójczej lub w ostateczności samobójstwa dokonanego. 
Problem samobójstwa jest kwestią wieloaspektową i wielowymiarową, a nad 
rozwiązaniem niniejszych zagadnień nieprzerwanie pracują specjaliści dziedzin 
interdyscyplinarnych 6. Państwo powinno zapewniać możliwości dobrowolnego 
leczenia osób uzależnionych, ale i w wyjątkowych przypadkach pomagać im 
przymusowo nie zważając na wolę jednostki7.

Niekiedy przymusowe leczenie osób uzależnionych i chorych jest koniecz-
nością. Pozwalają na to odpowiednie uregulowania prawne. Bez podjęcia kon-
kretnych działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie 
często dochodzi do tragicznych w skutkach sytuacji. Wówczas ofiarami stają się 
osoby najbliższe. Trudności trwają przez lata, co doprowadza do rozpadu więzi, 
ale też destabilizacji osobowości członków rodziny. Często osoby, które mają 
problem natury psychicznej nie są w stanie dostosować się do obowiązujących 
norm zachowania, co działa destrukcyjne na całe środowisko rodzinne czy 
lokalne. W związku z powyższym dla dobra osoby i jednostek w jej otoczeniu, 
sięga się po środki prowadzące do przymusowego leczenia. Wiąże się z tym  sto-
sowanie środków przymusu fizycznego. Przymus leczenia w Polsce przewidują 
przepisy takich ustaw jak: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi8, Ustawa z dnia 19 sierpnia 

 5 Zob. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty 
teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014,  s.  31–47.  
 6 http://suicydologia.org/ (dostęp 14 września 2017).
 7 Zob. A. Koczaska -Siedlecka, Młodzież i substancje psychoaktywne, Warszawa 2009, 
s.17–33.
 8 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487. 
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1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego9 oraz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii10.

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych 
dotyczących przymusu leczenia osób uzależnionych i dotkniętych schorzeniami 
psychicznymi.

Przymusowe leczenie osób uzależnionych

Uzależnienie jest niezwykle trudną sytuacją zarówno dla osoby, która nie jest 
w stanie funkcjonować prawidłowo bez dostępu do określonej substancji, ale 
i dla otoczenia - szczególnie rodziny. Często jednostki uzależnione dodatkowo 
cierpią na zaburzenia natury psychicznej. 

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są 
zobowiązane do działań, mających na celu profilaktykę uzależnień oraz pomocy 
w momencie, gdy takie problemy już występują. Z przepisów ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi wynika, że odpowiednie instytucje powinny wspierać tworzenie i rozwój 
organizacji społecznych, propagujących trzeźwość i abstynencję. Należy tu jed-
nak podkreślić, iż egzekwowanie od samorządów skutecznego działania w tej 
materii jest ograniczone, a problemem są przede wszystkim środki finansowe, 
potrzebne do realizacji zadania.

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu mogą prowadzić 
stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego i inne zakłady 
opieki zdrowotnej. Właściwie poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobro-
wolne, jednak są wyjątki od tej zasady. Od osób uzależnionych od alkoholu nie 
pobiera się opłat za leczenie odwykowe.  Na obszarze województwa organizuje 
się całodobowe zakłady lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkie ośrodki 
terapii uzależnienia i współuzależnienia. Członkowie rodziny osoby uzależnio-
nej od alkoholu, dotknięci następstwami nadużywania alkoholu przez osobę 
uzależnioną, uzyskują w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczenia 
zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnień oraz profilaktyki. 
Świadczenia takie są bezpłatne. Dzieci osób uzależnionych od alkoholu mogą 
uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i socjoterapeutyczną w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej i publicznych poradniach specjalistycznych oraz 

 9 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 882. 
 10 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 783. 
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placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Pomoc niesiona 
dzieciom przez osoby lub instytucje może być udzielona wbrew woli rodziców 
lub opiekunów będących w stanie nietrzeźwym. 

Osoby, które powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małolet-
nich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 
publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przed-
miocie uzależnienia od alkoholu oraz w celu wskazania rodzaju zakładu lecz-
niczego. Na badanie takie kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów 
alkoholowych, właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której 
postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. Osoby uzależnione 
od alkoholu zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub 
niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku 
poddania się takiemu leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd 
właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie 
dotyczy. 

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną 
dokumentację i opinię biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowa-
dzone. W przypadku, gdy brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia 
od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom. Sąd 
może zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym 
na czas nie dłuższy niż 2 tygodnie, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to 
za konieczne. W wyjątkowych wypadkach, np. na wniosek zakładu, sąd może 
termin ten przedłużyć do 6 tygodni – jednakże przed wydaniem postanowienia 
osoba, która ma być poddana leczeniu stawia się w sądzie.  Na postanowienie 
zarządzające oddanie osoby uzależnionej na obserwację do zakładu przysługuje 
zażalenie. W razie zarządzenia przez sąd badania przez biegłego lub oddania 
pod obserwację w zakładzie leczniczym osoba taka zobowiązana jest poddać 
się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz zabiegom niezbędnym 
do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych. Koniecznością jest to, aby 
były wykonywane przez uprawnionych do tego pracowników służby zdrowia 
mających odpowiednią wiedzę.  

Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu osoby uzależnionej zapada 
po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyć się w terminie jednego 
miesiąca od dnia wpływu wniosku. W razie nieusprawiedliwionego niestawien-
nictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu 
przez biegłego albo obserwacji w zakładzie leczniczym, sąd może zarządzić 
przymusowe doprowadzenie osoby uzależnionej przez funkcjonariuszy Policji. 



 Artykuł prawniczy | 311

Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas 
trwania tego obowiązku nadzór kuratora. 

Zarówno osoba uzależniona, jak i organy, które dokonują oceny stopnia 
uzależnienia powinny działać sprawnie tak, aby nie przedłużać zbędnie procesu 
leczenia. Osoba, wobec której ustanowiono nadzór kuratora, ma obowiązek 
prawny stawiania się na wezwanie sądu czy kuratora i wykonywania ich pole-
ceń. Dotyczy to postępowania w okresie nadzoru, może ono przyczynić się do 
skrócenia czasu trwania obowiązku poddania się leczeniu. 

Sąd wzywa osobę, w stosunku, do której orzeczono obowiązek poddania się 
leczeniu odwykowemu, do stawienia się w oznaczonym dniu we wskazanym 
zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu. Jeśli osoba nie 
stawi się dobrowolnie, zostanie zastosowany wobec niej przymus. Pacjent pod-
dany leczeniu odwykowemu, związanemu z pobytem w stacjonarnym zakładzie 
lecznictwa odwykowego, nie może opuszczać terenu zakładu leczniczego bez 
zezwolenia kierownika zakładu. Sąd zarządza przymusowe sprowadzenie do 
zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania obowiązku stawiania 
się do niego na wezwanie. Służba doprowadzająca osobę, która ma być przeba-
dana, ma prawo zatrzymania tej osoby tylko w niezbędnych wypadkach i na 
czas konieczny do wykonania tego zarządzenia. 

Obowiązek poddania się leczeniu trwa tyle, ile wymaga cel leczenia, nie 
dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia.  W czasie 
trwania obowiązku poddania się leczeniu, sąd może na wniosek kuratora, po 
zasięgnięciu opinii zakładu leczącego, lub na wniosek zakładu leczniczego zmie-
nić postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego. W czasie 
trwania obowiązku poddania się leczeniu, placówka lecznicza może skierować 
osobę leczoną do innego zakładu w celu kontynuowania leczenia odwykowego, 
powiadamiając o tym sąd. 

O ustaniu obowiązku poddania się leczeniu przed upływem ustalonego 
okresu decyduje sąd, na wniosek osoby zobowiązanej, zakładu leczącego, 
kuratora, prokuratora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii zakładu, w którym 
osoba leczona przebywa. W wypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu 
ponowne zastosowanie takiego obowiązku nie może nastąpić przed upływem 
3 miesięcy od jego ustania. Sąd, który nałożył na osobę uzależnioną od alko-
holu obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, jeśli uzna, że na skutek 
uzależnienia zachodzi potrzeba całkowitego ubezwłasnowolnienia tej osoby, 
zawiadamia o tym prokuratora. W razie orzeczenia ubezwłasnowolnienia sąd 
opiekuńczy określa sposób wykonywania opieki, umieszcza osobę w domu 
pomocy społecznej lub stosuje inną stałą opiekę. 
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W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzi się leczenie 
odwykowe nieletnich uzależnionych od alkoholu dostępnymi metodami i środ-
kami, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, przez osoby legitymujące się 
posiadaniem fachowych kwalifikacji do ich stosowania oraz działania związane 
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Nieletni uzależnieni 
od alkoholu umieszczeni w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, 
mają obowiązek poddania się zarządzonemu leczeniu odwykowemu. Leczenie 
odwykowe, zarządza dyrektor zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich 
w stosunku do małoletniego za zgodą przedstawiciela ustawowego, a w razie 
jej braku, jak również w stosunku do osoby pełnoletniej - za zezwoleniem sądu 
wykonującego orzeczenie, wydanym po zasięgnięciu opinii biegłego.

Bardzo ważną kwestią jest to, że sędzia ma prawo wstępu o każdej porze 
do zakładu leczniczego w celu kontroli legalności skierowania i przebywania 
w takim zakładzie lub domu osób, na które został nałożony obowiązek podda-
nia się leczeniu odwykowemu. Kontrolę legalności skierowania i przebywania 
w zakładach leczniczych osób, na które został nałożony obowiązek poddania się 
leczeniu odwykowemu, oraz warunków, w jakich osoby te przebywają, sprawuje 
sędzia wyznaczony przez prezesa sądu okręgowego, w którego okręgu zakład 
leczniczy się znajduje.

W zakładach karnych i aresztach śledczych prowadzi się leczenie odwy-
kowe i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu osadzonych w tych jed-
nostkach oraz działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych.

Ponadto w celu walki z negatywnymi skutkami picia alkoholu w miastach 
i powiatach mogą być tworzone izby wytrzeźwień. Organy samorządu terytorial-
nego w miastach liczących ponad 50 000 mieszkańców i organy powiatu mogą 
organizować i prowadzić izby wytrzeźwień. Osoby nietrzeźwe, które swoim 
zachowaniem deprawują innych obywateli w miejscu publicznym lub w zakła-
dzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, 
albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do 
izby wytrzeźwień lub zakładu opieki zdrowotnej. Osoby doprowadzone do izby 
wytrzeźwień pozostają tam nie dłużej niż 24 godziny11.

O zwolnieniu osoby przyjętej z izby wytrzeźwień decyduje dyrektor izby 
wytrzeźwień, lub upoważniona przez niego osoba, na podstawie badania 

 11 Zob. art. 39 – 42 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 



 Artykuł prawniczy | 313

zawartości alkoholu w organizmie osoby zwalnianej, biorąc pod uwagę opinię 
lekarza lub felczera. W przypadku braku zgody osoby zwalnianej na przepro-
wadzenie badania zwalnia się ją na podstawie opinii lekarza lub felczera izby 
wytrzeźwień lub placówki. Osobę małoletnią po wytrzeźwieniu przekazuje się 
rodzicom lub opiekunom, a w przypadku ich niezgłoszenia się - najbliższej 
placówce interwencyjnej.

Przymus bezpośredni zastosowany w  izbie wytrzeźwień polega na przy-
trzymaniu, unieruchomieniu, przymusowym podaniu produktu leczniczego 
lub izolacji. Przymus bezpośredni w formie: 1)    przytrzymania - polega na 
doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniu osoby z użyciem siły fizycznej; 2) 
unieruchomienia - polega na dłużej trwającym obezwładnieniu osoby z użyciem 
pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa; 3)   przymusowego 
podania produktu leczniczego - polega na doraźnym lub przewidzianym w planie 
postępowania leczniczego wprowadzeniu produktu leczniczego do organizmu 
osoby; 4)   izolacji - polega na umieszczeniu osoby pojedynczo w zamkniętym 
pomieszczeniu. Przymus bezpośredni w formie unieruchomienia lub izolacji 
może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie 
przymusu bezpośredniego w tych formach może być przedłużone na następne 
okresy, nie dłuższe niż 6-godzinne.

Działania podejmowane w stosunku do osób 
uzależnionych od narkotyków i innych substancji 

Kwestie dotyczące przymusowego leczenia osób uzależnionych od narkotyków 
zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu nar-
komanii. Zgodnie z jej przepisami, leczenie osoby uzależnionej od narkotyków 
prowadzi zakład opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący praktykę lekarską, 
także w ramach grupowej praktyki lekarskiej. Leczenie odwykowe jest bezpłatne, 
niezależnie od jej miejsca zamieszkania w kraju. Rehabilitację osoby uzależnionej 
mogą prowadzić lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz 
osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień. W rehabilitacji osoby 
uzależnionej może uczestniczyć osoba posiadająca certyfikat instruktora terapii 
uzależnień.  Reintegrację osób uzależnionych mogą prowadzić tzw. centra inte-
gracji społecznej, tworzone na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym. 
Certyfikat specjalisty terapii uzależnień może otrzymać osoba, która ukończyła 
studia wyższe lub posiada, co najmniej średnie wykształcenie. 
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Osoba uzależniona może być leczona przy zastosowaniu leczenia substytu-
cyjnego. Jest to leczenie, które może prowadzić podmiot leczniczy po uzyskaniu 
zezwolenia marszałka województwa, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii 
odnośnie spełniania wymagań. Zezwolenie na leczenie substytucyjne w podmio-
tach leczniczych dla osób pozbawionych wolności wydaje Dyrektor Generalny 
Służby Więziennej po uzyskaniu pozytywnej opinii. Takie zezwolenie może otrzy-
mać także podmiot leczniczy, który posiada aptekę szpitalną lub zawarł umowę 
z apteką albo hurtownią farmaceutyczną w zakresie zaopatrzenia w środek 
substytucyjny i pomieszczenia przystosowane do wydawania środka substytu-
cyjnego, prowadzenia terapii grupowej pracy lekarza oraz posiada pomieszczenia 
dla terapeuty i pracownika socjalnego, do pobierania próbek do analizy, przecho-
wywania i przygotowania środków substytucyjnych w sposób uniemożliwiający 
dostęp osób nieupoważnionych. Musi posiadać także odpowiednie warunki 
kadrowe zapewniające realizację programu prowadzenia leczenia ambulato-
ryjnego, kierownika programu oraz przeszkolonych w zakresie realizowanego 
programu pielęgniarki i pracowników pomocniczych. Zezwolenia wydawane 
są w drodze decyzji administracyjnej. Można je cofnąć wówczas, gdy podmiot 
leczniczy przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia. 
Prowadzony jest Centralny Wykaz Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym 
w celu wykluczenia udziału pacjenta w tym samym czasie w więcej niż jednym 
programie leczenia substytucyjnego. Podmiot leczniczy prowadzący leczenie jest 
obowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji o zakwalifikowaniu, 
wykluczeniu oraz zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym 
leczenie substytucyjne. 

W schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych oraz jednostkach 
organizacyjnych Służby Więziennej prowadzi się leczenie i rehabilitację osób 
uzależnionych umieszczonych w zakładach leczniczych. Sąd rodzinny może skie-
rować niepełnoletnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację 
na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa 
lub faktycznego opiekuna albo z urzędu. Czas przymusowego leczenia i reha-
bilitacji nie jest określany z góry, nie może on być jednak dłuższy niż 2 lata. 
Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat przed zakończeniem przymusowego 
leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny 
do osiągnięcia celu leczenia lub rehabilitacji12.

 12 Art. 1-52 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
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Osoby chore psychicznie oraz ich leczenie 

Zaburzenia psychiczne to zespoły zachowań, które utrudniają funkcjonowanie 
społeczne i indywidualne jednostki13. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia 
psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, 
fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy 
samopomocy pacjentów i ich rodzin. 

Prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdro-
wia Psychicznego należy do zadań własnych samorządów województw, powiatów 
i gmin oraz do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia. Ilekroć przepisy ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii mówią o osobie z zaburzeniami psychicznymi, 
odnosi się to do osoby chorej psychicznie, czyli wykazującej zaburzenia psy-
chotyczne, niepełnosprawnej umysłowo, wykazującej inne zakłócenia czynno-
ści psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do 
zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych 
form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub spo-
łecznym. Pomoc taka udzielana jest w szpitalu lub na oddziale psychiatrycznym 
w szpitalu ogólnym, klinice psychiatrycznej, sanatorium dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi14.

Przymusowe leczenie osób dotkniętych zaburzeniami (chorobami) psychicz-
nymi wiąże się z wieloma ograniczeniami, deficytami, samokontrolą w zakresie 
opanowywania pobudzenia emocjonalnego, regularnym przyjmowaniem leków 
oraz odczuwaniem możliwych skutków ubocznych terapii. Trudności pojawiają 
się także, w obrębie samego planowania podejmowanych działań oraz ich realiza-
cji15. W niektórych przypadkach następuje konieczność przymusowego leczenia 
osób, które mogą być niebezpieczne dla siebie oraz otoczenia16. Uregulowania 
prawne są niezbędne do podejmowania niniejszych działań. 

Trudności w poradzeniu sobie z problematyką zdrowia psychicznego i cho-
rób psychicznych są także udziałem najważniejszych instytucji państwowych. 
W 2017 roku opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli, który miał 
na celu m.in. zmianę zasad organizacji i poprawę efektywności opieki psychia-
trycznej, która w obecnych czasach powinna stać się priorytetem. Nie przyniósł 

 13 Zob. A. Bilikiewicz, Landowski, J., Radziwiłowicz, P. Psychiatria. Repetytorium. Warszawa 
2003,  s. 29-30.
 14 http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/przymusowe-leczenie-osob-uzaleznionych, 
(dostęp 14 września 2017).
 15 K. de Walden- Galuszko, Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Warszawa 2011, s. 17-33.
 16 B. Hołyst, Bezpieczeństwo jednostki, Warszawa 2014, s. 7-21.
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on jednak oczekiwanych rezultatów17. Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego zakończył się niepowodzeniem, gdyż ani administracja rządowa, 
ani samorządowa nie zrealizowała wyznaczonych celów i wytyczonych zadań. 
Dodatkowo, nie udało się ograniczyć występowania zagrożeń dla zdrowia psy-
chicznego, ani polepszyć jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi, a także 
osób w ich otoczeniu. Z dostępnych danych wynika, że nie poprawiła się także 
dostępność świadczeń opieki psychiatrycznej w latach 2011-2015. 

Kolejnym ważnym problemem, który wynika także z raportu Najwyższej Izby 
Kontroli, jest niedobór pracowników w opiece psychiatrycznej, w porównaniu 
z zalecanymi minimalnymi docelowymi wskaźnikami zatrudnienia w wybranych 
zawodach istotnych dla psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Może to być dodat-
kową barierą w tworzeniu i funkcjonowaniu Centrów Zdrowia Psychicznego. 
W 2015 r. liczba psychiatrów wynosiła 3.584, przy oczekiwanej 7.800 i odpowied-
nio liczba: psychiatrów dzieci i młodzieży 380 (780), pielęgniarek i terapeutów 
środowiskowych 10.500 (23.400), terapeutów zajęciowych, rehabilitantów 560 
(1.560), specjalistów i instruktorów terapii uzależnień 608 (1.900)18. Prezento-
wane dane są wyjątkowo niepokojące, gdyż do prawidłowego funkcjonowania 
i zapewnienia możliwości pomocy wszystkim zainteresowanym, potrzebni są 
specjaliści. Tymczasem niestety w dalszym ciągu brakuje wysoko wyspecjali-
zowanego personelu. 

Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, przy wyko-
nywaniu czynności przewidzianych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 
można stosować tylko wtedy, gdy przepis tej ustawy do tego upoważnia albo 
osoby te: 1) dopuszczają się zamachu przeciwko: a) życiu lub zdrowiu wła-
snemu lub innej osoby lub  b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub  2)  w sposób 
gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, 
lub 3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie zakładu lecz-
niczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej, innego zakładu leczniczego lub jednostki organizacyjnej 
pomocy społecznej. W przypadku, w którym osoba z zaburzeniami psychicz-
nymi, z uwagi na jej stan, jest niezdolna do zrozumienia przekazywanych jej 
informacji, w dokumentacji medycznej odnotowuje się przyczynę odstąpienia 
od uprzedzenia tej osoby o możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego.

 17 dziennikustaw.gov.pl/du/2017/458; (dostęp 14 września 2017).
 18 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-
psychicznego.html (dostęp 14 września 2017).
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W stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być stosowane 
środki przymusu bezpośredniego19: przytrzymanie doraźne,  krótkotrwałe unie-
ruchomienie osoby z użyciem siły fizycznej, przymusowe zastosowanie leków, 
doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego, wprowadzenie 
leków do organizmu osoby bez jej zgody, unieruchomienie, obezwładnienie 
osoby z  użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł, kaftana bezpieczeństwa 
lub innych urządzeń technicznych, izolację, umieszczenie osoby, pojedynczo, 
w zamkniętym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. 

Przymus bezpośredni stosuje się nie dłużej niż przez czas niezbędny do 
uzyskania pomocy lekarskiej, a w przypadku gdy  jej uzyskanie jest utrudnione, 
na czas niezbędny do przewiezienia osoby do podmiotu leczniczego udziela-
jącego świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki  zdrowotnej 
lub szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego. Przewiezienie osoby 
z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności zespołu 
ratownictwa medycznego. Przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego 
uprzedza się o tym osobę, wobec której środek ten ma być podjęty. Przy wybo-
rze środka przymusu należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej 
uciążliwy, a przy stosowaniu  przymusu należy zachować szczególną ostrożność 
i dbałość o dobro tej osoby. 

Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego: 1) przez lekarza pod-
miotu leczniczego, w tym lekarza, który zatwierdził stosowanie środka przymusu 
bezpośredniego zleconego przez inną osobę  – ocenia,  w terminie 3 dni, kierow-
nik tego podmiotu, jeżeli jest lekarzem, lub lekarz przez  niego upoważniony; 
przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 
lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych – ocenia, 
w terminie 3 dni,  upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista 
w dziedzinie psychiatrii. 

Do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 
22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, osoba chora psychicznie: 1) której 
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje 
znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź 2) która jest niezdolna 
do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasad-
nione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie 
poprawę jej stanu zdrowia. O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego 
takiej osoby, bez jej zgody, orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej 
osoby - na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej 

 19 Tamże.
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przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę. 
W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym, o którym mowa w art. 8, 
wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy społecznej. Do wniosku 
dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę 
leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na 
uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku 
o wszczęcie postępowania. W przypadku niezałączenia do wniosku orzeczenia 
lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłuższym niż 14 dni przed 
dniem złożenia wniosku, sąd zwraca wniosek. Przepisy art. 130 Kodeksu postę-
powania cywilnego nie mają w tym przypadku zastosowania.

W sprawach dotyczących przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala 
psychiatrycznego oraz wypisania jej z takiego szpitala uczestnikami postępo-
wania z mocy prawa oprócz wnioskodawcy są: ta osoba oraz jej przedstawiciel 
ustawowy. W miarę potrzeby sąd zawiadamia o rozprawie małżonka osoby, 
której postępowanie dotyczy, oraz osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę; 
mogą oni wziąć udział w każdym stanie sprawy i wtedy stają się uczestnikami. 
Osoba, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, może być doprowadzona na 
rozprawę sądową na mocy zarządzenia sądowego. W tym przypadku stosuje się 
odpowiednio art. 547 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy, sąd jest obowiązany 
uzyskać opinię jednego lub kilku lekarzy psychiatrów. Biegłym nie może być 
osoba, która uczestniczyła w podjęciu decyzji o przyjęciu do szpitala lub odmowie 
wypisania osoby chorej psychicznie ze szpitala psychiatrycznego.

Jeżeli osoba psychicznie chora, która ma być poddana badaniu przez biegłego, 
odmawia stawienia się we wskazanym miejscu lub w inny sposób uchyla się od 
tego badania, sąd może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie 
tej osoby przez Policję do wskazanego miejsca. Jeżeli osoba psychicznie chora, 
wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, 
odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia 
wykonanie tego postanowienia, sąd z urzędu lub na wniosek upoważnionego 
przez marszałka województwa lekarza psychiatry może zarządzić zatrzymanie 
i przymusowe doprowadzenie tej osoby do szpitala psychiatrycznego przez 
Policję.

Sąd zawiadamia prokuratora o potrzebie wzięcia udziału w postępowaniu, 
jeżeli uzna to za konieczne. W sprawach dotyczących wypisania osoby chorej psy-
chicznie ze szpitala psychiatrycznego uczestnikiem postępowania z mocy prawa 
jest również szpital psychiatryczny. Przy wykonywaniu postanowień sądowych 
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o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego stosuje się art. 18 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, traktujący o środkach przymusu bezpośredniego.

Działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego są podej-
mowane przede wszystkim wobec dzieci, młodzieży, osób starszych i wobec osób 
znajdujących się w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia psy-
chicznego. Działania takie obejmują w szczególności: stosowanie zasad ochrony 
zdrowia psychicznego w pracy szkół, placówek systemu oświaty, placówek opie-
kuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w jednostkach wojskowych, 
tworzenie placówek rozwijających działalność zapobiegawczą, przede wszystkim 
poradnictwa psychologicznego, oraz placówek specjalistycznych, z uwzględ-
nieniem wczesnego rozpoznawania potrzeb dzieci z zaburzeniami rozwoju 
psychoruchowego, wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, rozwijanie działalności zapobiegaw-
czej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego przez podmioty lecznicze. 

Wartościowym elementem jest także wprowadzanie zagadnień ochrony zdro-
wia psychicznego do programu przygotowania zawodowego osób zajmujących 
się wychowaniem, nauczaniem, resocjalizacją, leczeniem i opieką, zarządzaniem 
i organizacją pracy oraz organizacją wypoczynku, podejmowanie badań nauko-
wych służących umacnianiu zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom 
psychicznym, uwzględnianie zagadnień zdrowia psychicznego w działalności 
publicznych środków masowego przekazu, a zwłaszcza w programach radiowych 
i telewizyjnych20. 

Podsumowanie 

Człowiek cywilizacji XXI wieku staje w obliczu nowych wyzwań w świecie, 
w którym niemalże każda jego decyzja ma istotne znaczenie dla kondycji psy-
chicznej całego społeczeństwa21. W literaturze psychologicznej brak zdrowia 
wiązany jest ze stresem oraz wynikającymi z niego negatywnymi następstwami. 
Sytuacja choroby jest szczególnie trudna, gdy pojawia się niespodziewanie, 
ma dynamiczny przebieg oraz bezpośrednio może zagrażać życiu człowieka. 
Wystąpienie nieuleczalnej, jak i przewlekłej choroby powoduje, że jednostka 
musi przeorganizować swoje dotychczasowe życie, wyznaczyć nowe priorytety, 
odnaleźć się na nowo w relacjach interpersonalnych, a także przygotować się 

 20 Art. 1-52 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 
 21 Zob. A. Wojtczuk- Turek, Rozwijanie kompetencji twórczych, Warszawa 2010, s. 70-78.
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na wystąpienie różnych zachowań i reakcji ze strony otaczających ludzi. Spo-
łeczeństwo w stosunku do osoby chorej może przejawiać reakcje empatyczne, 
takie jak wsparcie czy też pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, 
okazywać obojętność, a nawet podejmować działania mające na celu jej izolację 
i wykluczenie z życia społecznego22.

Omawiana problematyka budzi wiele kontrowersji. Często trudno zdecydo-
wać się na radykalny krok, który miałby na celu przymus leczenia osoby, która 
zagraża zdrowiu i życiu innych osób. Zainteresowane osoby są niedoinformo-
wane, nie posiadają konkretnej i jednolitej wiedzy, szukają pomocy na forach 
internetowych, czatach czy portalach społecznościowych. Często w sieci inter-
netowej lub wśród znajomych próbują znaleźć sposób na polepszenie sytuacji. 

W dniu 2 marca 2017 r. zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017–202223. Przewiduje ono, że zgodnie z Narodowym 
Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, zapewniona 
zostanie „kompleksowa, wielostronna, powszechnie dostępna opieka zdrowotna” 
oraz „powszechnie dostępna opieka zdrowotna i inne formy opieki i pomocy nie-
zbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym”. Dodatkowo, zwraca się 
w nim szczególną uwagę „na kształtowane wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, 
życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji”. Dla osób chorych czy 
uzależnionych, które zazwyczaj nie działają w sposób racjonalny, jest to niezwykle 
ważny aspekt, który może niwelować stereotypy oraz negatywne postrzeganie 
w społeczeństwie.  
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest omówieniu kwestii prawno-psychologicznych dotyczących 
przymusowego leczenia osób chorych i uzależnionych. Omawiana problematyka ma 
konotacje interdyscyplinarne. Niewątpliwie jest to bardzo ważny problem z  punktu 
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widzenia zdrowia publicznego, ale także i ekonomii. Leczenie pacjentów uzależnionych 
oraz dotkniętych zaburzeniami psychicznymi generuje koszty, oni sami także często 
są wykluczeni ze społeczność pracowniczej. Jest to poważny problem także dlatego, iż 
osoby takie dokonują aktów samoagresji. Do problemu tego wciąż przywiązuje się za 
mało uwagi, a liczba samobójstw spowodowana między innymi tego typu schorzeniami 
(zaburzeniami) jest zatrważająca, w  porównaniu z  innymi krajami UE. W  artykule 
zwrócono uwagę na niewystarczający wkład polskiego ustawodawcy w  opracowanie 
skutecznego systemu zapobiegania. W  obowiązujących procedurach występują luki, 
które należałoby uzupełnić. Osoby z zaburzeniami często doświadczają nawrotu cho-
roby i w tych wypadkach nie jest im udzielana właściwa pomoc. Ponadto skuteczność 
procedury przymusowego leczenia takich osób wydaje się być niewystarczająca choćby 
ze względu na długotrwałość postępowania wynikającą z  konieczności skierowania 
osoby na badania oraz skuteczność stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku 
do osób chorych. 

Słowa kluczowe: przymusowe leczenie, choroba psychiczna, uzależnienie, perspek-
tywa psychologiczna, perspektywa prawna

Summary
This article is intended to provide a summary of legal and psychological considerations 
on issues related to the forced treatment of people who suffer from mental disorders 
and addicted person. The presented subject has interdisciplinary connotations, which 
are interpreted in a  multidimensional manner. These groups of people are exposed 
to many difficulties in the professional, interpersonal or family environment. Forced 
treatment involves many limitations, deficits, self-control of emotional control, regular 
medication and the potential side effects of therapy. What is more, difficulties arise 
within the planning itself and actions. In some cases, it is necessary to forced treatment 
people who are dangerous to themselves and their environment. The legal regulations 
are helpful to undertake these activities. Focusing on the proposed topic may outline 
the course of action and provide a framework for people who works with individuals 
and institutions dealing with that kind of problems.

Key words: forced treatment, mental disorder, addiction, psychological perspective, 
legal perspective 
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Bartłomiej Biga

The Economic Analysis of Patent 
in Three Dimensions
Ekonomiczna analiza patentu w trzech wymiarach

Introduction

In the context of conducting an economic and social analysis of a patent as 
a leading instrument of an invention protection, one should think about deli-
berations concerning constructive features of this legal institution as they have 
got a fundamental meaning. The effectiveness of a patent is mostly determined 
by its width, length and height. Each of these dimensions is a subject of analysis 
in this paper. However, it will not be a separated analysis, because these features 
are strongly intermingled and we can observe a strong trade-off between them.

Deliberations of this text are a part of the research, which purpose is to 
answer the question: how strong should the legal protection of inventions be in 
order to get the biggest net benefits for a society? To put it simply, it is allowed 
to assume that – as a rule – social costs grow with the power of monopoly, which 
is created by granting a patent. At the same time, it has to be remembered that 
if potential innovators do not have a high enough level of economic incentives 
guaranteed, which is to a large extent dependent on the strength of a patent, 
then the supply of inventions will be smaller than it is expected by a society 
and as a result a social deadweight loss would appear. Therefore, the aspect how 
strong the legal protection of inventions should be is one of the key questions, 
which arise in the context of the economic analysis of intellectual property law.

According to the assumptions of law and economics, it is desired to seek such 
an invention protection system, which would be able to guarantee an appro-
priate speed of research. It would be achieved with the lowest possible level of 
incentives for creators. Looking at his issue from another perspective, it could 
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be observed that there is a need for choosing such a level of creators’ protection, 
where marginal social costs and marginal social benefits are equalized1. 

 If the initial marginal cost is lower than the marginal benefit, then the 
level of protection should be increased by a single unit, because this action gen-
erates more benefits than costs. This increase should be abandoned at the point, 
where the cost of increasing the level of protection is higher than benefits caused 
by such a change. The reverse mechanism should be used in the situation where 
the initial marginal cost is higher. W. Załuski proposed a graphical illustration 
of this deliberation for just one of the variables, which constitute the level of 
protection – for the duration time. However, for other variables, like the scope 
of protection, this graphic would be analogical2.

Figure 1. Illustration of marginal costs and benefits of intellectual property law

Source: Załuski, Schemat…,p. 110.

Moreover, the reason to establish and keep monopoly-based invention pro-
tection system can be noticed only in dynamic approach. Thus, in static research, 
limiting the spread of innovation warrants strongly negative assessment from 

 1 W. Załuski, Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej, (in:) J. Stel-
mach (ed.), M. Soniewicka (ed.), Ekonomiczna analiza w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 
2008, p. 110; W. M Landes, R. Posner, 1989, An Economic Analysis of Copyright Law, “Journal of 
Legal Studies” 1989, vol. 18, no. 2, pp. 341-343.
 2 W. Załuski, Schemat…, pp. 110 and following. 
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a social point of view. However, the promise of exclusivity (monopoly) generated 
by intellectual property is made to increase the level of incentives to innovation 
activity. The societies accept this limitation, because they want to keep relatively 
high level of invention supply in long term. Without such promise, as the result 
of prisoner’s dilemma, potential inventions would prefer the “copy” over “create” 
strategy. One of the methods clarifying the discussion about patents is a glance 
at this issues from a reward / contribution perspective3.

Without deeper understanding of the structural features of a patent, it is 
impossible to give an accurate answer to the question of how strong patent 
protection of inventions should be. The resultant of three patent constructional 
features will be the so called “strength of a patent”. It seems that to illustrate 
this issue one should imagine the patent as a cuboid (figure 2). Then each of the 
patent’s structural features would be seen as one of three cuboid’s dimensions – 
width, length and height of a patent. 

However, the strength of the patent is also determined by other – external – 
factors. In this paper, this factors are only mentioned. They are not described in 
detail, because the aim of this text is to explore relations between patent structu-
ral features, which which influence the strength of the patent much more. If we 
demonstrate patent as a cuboid, we can assume as hypothesis, that a given patent 
strength can be achieved as a result of many different combinations of those 
three structural features. The key question in this paper is which combination 
of patent structural features is the most effective to create the given (present) 
strength of a patent. Thus, it is worth to manipulate the relation between structu-
ral features because in some cases, the rule that strength of a patent corresponds 
directly to the amount of social costs does not work. Therefore, it is possible to 
reduce social inconveniences while maintaining the same amount of economic 
incentives for inventors.

 3 C. Saphio, Patent Reform: Aligning Reward and Contribution, “Innovation Policy and the 
Economy” 2007, Vol. 8, pp. 141-142. 
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Figure 2., Patent structural features in three-dimension-model

Source: Author’s graph. 

Such actions, which are one of the fundamental goals of law and economics, 
lead us to increase the efficiency of the described tool. These actions are the 
subject of research interest in this paper. Deliberations on how high the total 
strength of a patent should be or a problem in an access for databases and their 
quantification4 will be treated as a background of the research issue, which 
was drawn above. The essence of this scientific description will be to answer 
the question – which combination of width, height and length of a patent will 
allow to maximize the efficiency of this institution as a tool for the protection 
of inventions.

Width of a patent

Width, which means the scope of the patent, defines a level of similarity of 
other inventions to the patented one whose violation means infringement of the 
patent. Therefore, it is the size of an invention range beyond which the activity 

 4 B. Allered, W. G. Park, Patent Rights and Innovative Activity: Evidence from National and 
Firm-Level Data, “Journal of Intellectual Business Studies”, Vol. 38, no. 6 (November 2007), pp. 
878-900. 
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of competitors is legally allowed. In the literature The Rubic’s Cube is given as an 
example. It has got six walls, each divided for criss-cross of 9 squares. According 
to the decision of the US court this invention does not violate earlier Molecu-
lon’s patent for a similar game where a cubic had walls divided into 4 squares5. 
It is a relatively rare statement for a very narrow scope of a patent. Analysing 
the case law one can rather finds arguments, which talk about a much broader 
scope of interest.

Assuming even a moderately wide scope of the patent, a monopoly obtained 
by a Moleculon would also include a variant with a wall spliced in a 3x3 way. 
Therefore, this corporation would get the exclusive right for profits gained from 
both variations of this game. Undoubtedly, wide patents are incentives for con-
ducting fast research, because of far-reaching consequences of “the winner takes 
it all” rule. On the other hand, this situation reflects on the economic efficiency 
in a negative way, because it inevitably leads to the duplication of research. The 
expenditure incurred by all participants in the race for a patent, except from 
the winner, constitute a loss from the perspective of the inventor. In a social 
perspective, it seems to be better to describe it as a cost. With a narrow scope 
of a patent, creators are encouraged to conduct complementary research, which 
in turn are proceeded significantly slower. 

Klemperer6 mentioned that the width of a patent affects two categories of 
social costs - those of consumers not purchasing any member of the product class 
and those of consumers inefficiently substituting a less-preferred member of the 
class. A wider patent reduces the distortion of consumers’ choices between the 
patented brand of the product and unpatented, lower-priced varieties of the prod-
uct sold by competitors. However, a wider patent also permits higher prices and 
so increases (relative to profits) the deadweight losses from consumers switching 
consumption out of the product class. Thus, if demand is relatively more elastic 
in reservation price than in substitution cost, society should generally be more 
concerned with non-consumption and hence should narrow the patent scope 
to ensure low prices, while if the converse is true, society should generally be 
more concerned with substitution within the product class and hence should 
broaden patents’ scope. More generally, a narrow patent is desirable when it 
causes relatively few consumers to substitute, that is, when demand is relatively 
inelastic in substitution cost. When demand is relatively inelastic in reservation 

 5 Moleculon Research Corp. vs CBS Inc., 872 F2d 407, 409 (Fed. Cir. 1989).
 6 P. Klemperer, How Broad Should the Scope of Patent Protection Be, “The Rand Journal of 
Economics” 1990, vol. 1, no. 1, pp. 126-127. 
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price, on the other hand, controlling price is relatively less important, and so 
broader patents are optimal7.

The aspect of width of a patent is often analysed in a context of a horizontal 
spread of a product. In this approach technological innovations are seen as 
processes, which generate additional opportunities for consuming goods. As 
a result of different tastes of consumers – each variant of consumption has got 
its own demand and does not absorb the whole market. A wide patent covers 
a large part of the horizontal spread of a product, but it would be difficult to 
imagine that it could get it all8.

Mazzoleni and Nelson9 warn against a common wisdom, which is widespread 
among economists, lawyers and officials that strong and wide patents lead to eco-
nomic growth. They mentioned that keeping a wide patent by a single company 
causes other companies to try to act beside this monopoly. These are imitations, 
which do not enhance economic efficiency – the more, the wider patent is. Then 
a further shift away from the optimal shape of the invention is required.

Length of a patent

On this basis of this, it is possible to put the next variable into deliberations 
– time. In this approach, a shorter duration reduces the amount of inventor’s 
revenue, but it also increases social welfare, because it is limited by monopoly 
powers for a shorter time. The above-discussed width of a patent has got direct 
gear on a price, which could be demanded by a patent’s owner. In this approach, 
the sum of benefits obtained from the invention is a ratio of time and price. 
This model differs significantly from the proposal of Klemperer, which was 
described before, because it notices the possibility of wider regulation of prices, 
as a substitute of a model, where making a wider patent means that consumers’ 
tendency to buy the product is automatically reduced and it increases a social 
deadweight loss10 .

 7 T. Van Dijk, The Limit of Patent Protection, “Essays on the Economics of Intellectual 
Property Rights”, Maastricht 1994, p. 34. 
 8 B. Verspagen, Intellectual Property Rights in the World Economy, essay from WIPO Arab 
Regional Sumposium on the Economic Importance of Intellectual Property Rights, Muscat, Oman 
1999, pp. 8-9. 
 9 R. Mazzoleni, R. Nelson, The Benefits and Costs of Strong Patent Protection: a Contribution 
to the Current Debate, “Research Policy” 1998, no. 27, pp. 273, 275. 
 10 P. Klemperer, How broad…., pp. 126-127. 
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Length as a constructional feature of a patent is the time for which it is 
granted. In this moment it is necessary to emphasise that the method of eco-
nomic analysis, which refers to comparison the balance states in the context of 
a constant technology – a static balance analysis – is not suitable for the intel-
lectual property law. The immanent aspect of this branch of law is innovation 
and changing of technology11.

The longer the duration of patents is, the more benefits related to acceleration 
in innovation activities society gets but the growth rate of these benefits prob-
ably decreases. Therefore, the marginal benefit from the increase of innovation 
decreases with the extension of the duration time of a patent. When the duration 
of a patent is exceeded, society bears higher costs due to a reduced distribution. 
In response to long-term patents society seeks substitutes of patented goods. 
And the longer it seeks, the more it finds. Therefore, as in the case of benefits, 
the growth rate of social costs of a patent, probably decreases with the extension 
of a patent length12.

Due to the enormous diversity in inventions which could be patented, it 
is worth to consider the possibility of diversification of protection length in 
relation to specific industries. However, final conclusions in this area could be 
made only after a detailed analysis of at least two significantly different markets, 
such as the pharmaceutical and the IT market. The choice of these two areas 
is justified by the fact that the evaluation of patent in these two industries is 
extremely different. This issue will be explained below. It gives a chance to show 
how difficult it is to make a general assessment of a patent. Additionally, it is an 
opportunity to reveal the strongest points and the most serious weaknesses of 
the described institution.

People who are interested in keeping the patent protection system often 
cite the pharmaceutical industry. Ethical dilemmas are clearly visible in this 
area. Additionally, it is particularly vulnerable to easy unauthorized copying 
of inventions, which in combination with the extremely high cost of manufac-
turing justifies the introduction of a special protective regime. On the contrary, 
the possibility of granting software patents is highly controversial. Software is 
protected in copyrights way. And it seems that this kind of protection – mod-
elled on literacy protection, is more appropriate and sufficient. It provides an 
automatic protection of a code, which is a result of intellectual programmer 
activity. Granting a software patent gives a much wider protection, because in 

 11 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2009, p. 150. 
 12 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna…, p. 155-156. 
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this case a creation of a new implementation does not violate copyrights but it 
can be a violation of law.

In other words, software patents create patent thickets, which make entering 
a very difficult. Software patents are the source of large danger especially for 
independent innovators who do not have enough resources to do research in 
patent databases. If they gain a certain effect with a different code then it is not 
a plagiarism but it could be treated as a violation of patent. Therefore this phe-
nomenon significantly reduces the overall level of innovation13. It is particularly 
dangerous because it happens in the industry, which gives a unique possibility 
for the independent creators – talented developers – to appear even without 
a financial backing.

Coming back to the considerations of constructional features, it is worth 
mentioning that one of first researches on economic efficiency of duration of 
patent protection was conducted by Nordhaus14. However, this research proved to 
be seriously flawed. His model was based on an assumption of a lack of pressure 
from other innovators. Yet it is hard to undermine that even if the extension 
of patent duration initially stimulates innovations in the next stage, when the 
innovation is patented, the welfare decreases as a result of a too long monopoly. 
The social deadweight loss of lack of competition increases with time. However, 
the competitiveness could lower the optimal length of patent significantly. Dore15 
took it into account, and noted that according to W. Nordhaus assumptions it 
is hard to find a reason to justify economic utility of a patent for more than two 
or three years.

Research from the 1980s showed that the critical limit for the optimal patent 
life is 8 years, with 50% efficiency of a patent in thirteenth year of protection. 
Moreover, 70% of patented inventions where imitated in the first year, and 60% 
in next four years. The result of this data is that, even if the legislator provides 
a very long time of patent protection, it could still play its role properly only in 
the first few years. Inventors also recognize the declining efficiency of a patent 
and therefore many of them resign from the payment of patent fees during the 
next years. It is illustrated in the following chart. The pace of decline is different 
in each patent office, but everywhere it is clearly visible. Hence, the maximum 

 13 J. Bessen, A Generation of Software Patents, Boston University of Law Working Paper no 
11-31 (21 July 2011), p. 9. 
 14 W. Nordhaus, Invention, Growth and Welfare : A Theoretical Treatment of Technological 
Change, MIT Press. 1969.
 15 M. H. I.Dore, J. Kushner, L. Masse, The Optimal Length of a Patent with Variable Output 
Elasticity and Returns to Scale in R&D, “Atlantic Economic Journal” 1993, vol. 21, no 1.
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legal period of patent duration is significantly longer than its real lifetime. This 
discrepancy is beneficial mostly for patent trolls, because real inventors resign 
from patent protection earlier. This circumstance creates the possibility to make 
patent shorter

Figure 3. Percentage of patents maintaned in following years of patental protection

Source: IP5 Statistics Report (2011).

In this context, the proposal of Klemperer16 seems to be very controversial. 
He suggested, that in many cases a narrow timeless patent would be the most 
effective. Additionally, he hints that this model could be used in situations when 
narrow patent causes that only a small part of consumers would choose the sub-
stitutes. It corresponds with the results obtained by Nordhaus17 , who mentioned 
that optimal patent length depends on flexibility of a demand and flexibility in 
the range of a technical advancement in relations with expenditures on R+D. 
Therefore, with higher flexibility of demand for a new product, the optimal patent 
length is shorter, because of the fact that a high level of monopoly implicates 
significant deadweight loss. Additionally, in the situation when research is cheap, 
the optimal duration of patent protection is shorter too, because then it is not 
necessary to provide especially big incentives to maintain research.

 16 P. Klemperer, How broad…., p. 127. 
 17 B. Verspagen, Intellectual…, p. 8. 
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The main argument of the followers of narrow but timeless patents is the 
assumption that generally extending the patent generates additional costs by 
the means of extending deadweight loss related to the power of a patent holder 
in a certain market. In their opinion, in the case of extending the duration of 
protection the growth of inventor’s benefits is higher than the growth of social 
costs. Therefore, they suggest that granting timeless patents with the minimal 
width is economically more effective because they could provide sufficient level 
of market power to guarantee the prize for an inventor on the demanded scale18. 
Additionally, the concept of timeless patent is supported in such philosophical 
ideas, which accent the fact that the right for innovation is an immanent right 
with its roots in a natural law. This aspect will not be described in this paper 
because it does not belong to Law and Economics.

A serious threat in making a patent a timeless institution is noticed even by 
the supporters of this concept19. It is related to the unpredictability of the eco-
nomic reality even in a mid-term. Therefore, making petrification of a certain 
branch for a longer perspective is too risky. In this place it is impossible to avoid 
the question, how communication market would look today if the first inven-
tors had been given an infinite monopoly. The growing dynamic of changes in 
the social and economic reality inclines to opt for a short patent. It is worth to 
consider situation when a longer patent protection would be possible but with 
a dynamic increase of patent fees for each year after 20-year period. However, it 
seems not to be a good solution for the most significant inventions. What needs 
to be emphasised is that most inventors abandon patent protection much earlier 
(Figure 3). But the owners of the most valuable patents would be still interested 
in keeping their patents even if the fee is being doubled each year. Therefore, 
some certain markets could be monopolized for a very long period time.

A bit different understanding of a relation between patent length and width 
was proposed by Gallini20 . She defined it as a determinant of entrance to mar-
ket protected by a patent. The scope of a patent is a cost, which must be taken 
by potential competitors to let them make imitation without violation of law. 
The income of inventors does not increase through the whole patent duration, 
because when the patent length exceeds the threshold of imitation, then some 
imitators would appear. Consequently they could change the monopoly pricelist 

 18 R. Gilbert, Shapiro, Optimal Patent Length and Breadth, “Rand Journal of Economics” 
2012, vol. 21, p. 107. 
 19 R. Gilbert, Shapiro, Optimal…, p. 108. 
 20 N. Gallini, Patent Policy and Costly Imitation, “Rand Journal of Economics” 1992, Vol. 
23, No. 1, p. 60. 
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into the oligopoly pricelist. Thus a too long patent protection encourages to 
spendthrift imitations instead of creating real innovations expected by a soci-
ety. Therefore, according to Gallini’s model, a patent should be long enough to 
generate the expected income for a patent owner and wide enough to prevent 
a harmful imitation. 

The alternative of creating a patent policy based purely on a combination of 
width and time was revealed by Maurer and Scotchmer21. They proposed a wide 
implementation of licensing. It could dismiss the threat of such an imitator’s 
activity, which would decrease the price resulting from monopoly. To make it 
happen, two conditions must be fulfilled – the cost of R+D of potentially entering 
entities must be at the same level as R+D cost of the first innovator and the license 
must keep such a high level of market price that it would be high enough to cover 
the costs of a patent owner. Then the width of a patent would give a possibility 
to regulate the price of a certain product, and licenses would prevent imitations.

Patent height

Beside a problem of patent infringement through its imitation, which was descri-
bed while analysing a patent width, there is the second type of infringement, 
which is about improving a patented invention – especially in the context of low 
expenditures in relation to utility increase. The scope of legality of such actions 
is described as height of a patent. The higher it is, the further the improvements 
are located in granted patent for a primary invention.

Patent height is positively correlated with an incentive for conducting basic 
research. Thus, it could be used as a tool of intervention in a situation, when from 
the social perspective the number and the scope of basic research is not sufficient 
in relation to the number and the scope of work connected with improvements22. 
If social value of investments in basic research is higher than social value of 
investments in application development, then a patent should be higher. On 
the other hand, if social value of investments in application developing is higher 
than a social value of investments in basic research, then a patent height should 
be lower23. 

 21 S.M. Maurer, S. Scotchmer, The independent invention defence in intellectual property, 
“Economica” 2002, 69(276), p. 535-547. 
 22 T. Van Dijk, The Limit…, p. 67. 
 23 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna…, p. 153.
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Granting a  high patent brings the risk that an inventor, who also gets 
a monopoly for further improvements, applications and next level inventions, 
would act inefficiently, because if the market mechanisms work properly, they 
prevent from waste. Additionally, the social cost of such solution is higher, 
because it blocks a possibility to work for many other innovators, who would 
improve and develop a certain base more efficiency. Moreover, the bargaining 
position of other inventors in relation to a person who has a strong patent, is 
too weak To negotiate a fair contract24. 

Without doubt the technical progress is continuous, in which artificially 
highlighting of phases could be hard to explain. It happens, when a patent is 
granted for a solution, which is in fact just a part of this process - often with 
arbitrarily drawn boundaries. This assumption puts the lower boundary in search 
of the optimal patent height on the relatively high level. In consequence of fuzzy 
patent boundaries it is rational to extract as few phases as possible, because the 
fewer boundaries have to be drawn, the smaller is the area of unpredictability. 
On the other, hand if the number of phases is too small, a certain branch is 
monopolized for too long.

A width of a patent could be described as a model of horizontal distinction. 
A height of a patent is in this context a model of vertical distinction. It is shaped 
mostly through the novelty requirement, which is executed when a patent is 
granted. Van Dijk25 noticed that a social goal of setting an incentive for innovation 
is best realized with the restrictive understanding of this requirement. However, 
if early disclosure is a goal, then novelty requirement should be weaker.

This play a significant role in for the attempt to describe an optimal shape of 
a patent, because it could greatly play a role of limiting the number of granting 
patents. It seems to be very useful to improve the global economy efficiency of 
legal invention protection. It is a phenomenal criterion, which could be objec-
tively used. Furthermore, its restriction is not contradictory to the immanent 
patent features. Thus a patent should be granted only if the invention is a real, 
remarkable step in development of a certain science or a technical branch. 

Thinking about the usage of a novelty criterion in setting a patent’s con-
structional features. It must be mentioned that in many legal systems there is 
a requirement that an invention has to be non-obvious and posses an adequate 
innovation level. These criteria are not sharp, and therefore their utility is rela-
tively low. In fact, a subjective scope of a patent is set according to the doctrine 

 24 R. Mazzoleni, R. Nelson, The Benefits…, p. 280.
 25 T. Van Dijk, The Limit…, p. 40. 
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of equivalents. It refers to many court sentences, which explain, how close the 
equivalent between two inventions must be in order to conclude that a patent 
infringement has appeared. However, this doctrine is vague and unpredictable. 
What can be noticed is that courts have sometimes indicated that improvement 
of enormous commercial value should not be treated as violating a pioneer 
invention of low individually value26. Yet consumers assign a real value for 
improvement not for a basic invention. The consequences of using this inter-
pretation could lead us to a shortage of basic research, and therefore it would 
be negatively assessed in law and economics27. 

The solution of this dilemma could provide a wider protection for the first-
level inventions in the circumstances, when they have got low individual value, 
and as a result they could not generate sufficient income for their creator in the 
first stage of spreading. In the case of inventions of higher autonomous value, 
it is possible to think about narrower protection, because additional income 
for initial inventor does not have to be so high28. This approach is typical for 
law and economics, which sets the requirement of economy efficiency. It could 
be achieved only in the balance proximity between numbers of first- and sec-
ond-level research. 

It is interesting that solving this problem in an economic way is closer – in 
the context of justice – to the righteousness category than the above-mentioned 
doctrine of equivalents. It does not include the need to compensate expenditures 
for basic invention. It is a clear example that law and economics used without 
ignoring an ethical context do not lead to a moral monstrosity. Moreover, it could 
be a basis to argue for more justice solutions. 

What is of crucial importance while comparing the difference between the 
width and the height of a patent is the cost benefits analysis. Thinking about the 
protection against improvements means taking the height into consideration. On 
the other hand, the width determines the level of protection against imitations. 
In fact only improvement generates new information - a new value instead of 
focusing on only copying created solution in a non-infringement way29. 

The fundamental difference is seen when customers’ behaviour will be ana-
lysed. In the case of imitation, only a part of potential buyers would resign from 
buying a patented product. The number depends on both price flexibility of 
demand in a certain group and on substitution cost. In a situation of choosing 

 26 Westingohouse vs Boyden Power Brake Co., 170 US 537, 572 (1898).
 27 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna…, p. 153. 
 28 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna…, p. 154. 
 29 T. Van Dijk, The Limit…, p. 50. 
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between an invention and its improved version, the only factor, which could 
dissuade a consumer from buying a better version, is a much higher price, that 
vividly conveys the potential buyer. This distinction clearly shows what kind of 
economic consequences happen for a patent owner in the context of imitation 
and improvement made by another player on a market. Undoubtedly, improve-
ments bear the higher threats for gaining profits from a patent. They can evoke 
a stronger price pressure. 

Conclusion and recommendations

The main target of the presented conclusions and recommendations is to indi-
cate the direction of changes, which would minimalize social welfare. It has to 
be analysed taking into account a complicated political context – both national 
and international. It makes building deep reforms very difficult. As a result, 
the recommended changes are as close to status quo, as it possible or they rely 
on such mechanisms, which are close to the existing ones. It is not a goal at 
this text to present a revolutionary patent protection system, which would be 
deprived of opportunities of even a partial realization. Additionally, the social 
reality changes so fast that implementing deeper reforms – which require much 
time – is very difficult because of a big delay between the decision stage, and 
the factual implementation.

Referring these deliberations to the current social and economics context, 
it is possible to express that it would be socially beneficial to form a patent as 
a short-duration and relatively wide institution. A fewer number of years for 
which a patent is granted, could reflect a permanent acceleration of technical 
development, which makes effective patent life shorter and shorter. Therefore, 
it would not be a significant change from the inventors’ perspective. It would 
rather be an adoption to reality, and it would let us avoid disputes about alleged 
violations of over ten years in fact dead patents.

Furthermore, it could make easier to make extension of a vertical range of 
this institution and it would be even more effective to discourage for imitation. 
If a width of protection is big enough, then the phenomenon of action around 
the patent by a competitor would be economically feasible, which would reduce 
a social loss as well. In a link with shorter time of bearing costs for society, it 
would significantly reduce a sum of costs. However, a patent would be wider to 
provide similar incentives for innovators activity. It generates increased social 
costs – in the former the first years of patent, which in this proposal would be 
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the only years of patent protection – do not consume a whole generated and 
above described savings. 

Moreover, if a patent is short, the problem of a patent height would disappear 
to a large extend. Because, if time for making improvements from the monopolist 
position is short, then blocking competitors in this area brings much lower social 
costs. Therefore, with a care of balance of an incentive system for the creators, 
with far-reaching shortening of the patent, it would be possible to design it as 
a very high institution.

Naturally, it is hard to indicate how many years a patent should be shortened. 
In this context it would be a very desirable would be to carry out the analysis 
about a diversification of a period for which a patent is granted in certain bran-
ches. Selecting criteria, which written into normative language would extend 
this institution making it higher and wider, would cause many problems. Addi-
tionally, the new approach to sentencing such court cases is required. However, 
the direction of reforms seems to be inevitable.

In conclusion, it is impossible not to share the concerns of Mazzoleni and 
Nelson30 who claimed that change in intellectual property law in the direction 
of making patent institution stronger, could bring many troubles in the future. 
The world economy will not gain benefits from making patent stronger. Except 
from some branches – such as chemistry ones – a stronger patent would be 
characterized by a worse relation of generating benefits in relation to social costs. 

The emphasis is also required due to the fact that social reality related to 
inventions changes very dynamically. It is an additional impediment for seeking 
the optimal solutions. Since, even if we have got very accurate diagnosis, as 
a result of a delay in its implementation into public policies, it could finally be 
classified as pointless. Additionally, there is a problem in an access for databases 
and their quantification. Moreover, we have to take into account some differences, 
which appear in global, regional, and local contexts. 
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Summary
The effectiveness of patent is mostly determined by its width, length and height. Each of 
these dimensions is a subject of analysis in this paper. These three dimensions, together 
determine “the strength of a patent”. Such perspective allows us to form a fundamental 
assumption that a given strength of a patent could be achieved as a result of many differ-
ent combinations of those three factors, differing in terms of efficiency from the social 
perspective. This is the main hypothesis of this text. On this ground a key question is 
formulated – i.e. which combination of patent structural features is the most efficient 
to create the given (present) strength of a patent. 

Keywords: patent, intellectual property, structural features
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Streszczenie
Efektywność patentu jest zdeterminowana głównie przez jego szerokość, długość i wyso-
kość. Każdy z tych trzech wymiarów jest przedmiotem analizy w niniejszym tekście. 
Łącznie te trzy wymiary determinują całkowitą „siłę patentu”. W  tej perspektywie 
określona siła patentu może być osiągnięta w rezultacie różnych kombinacji wspomnia-
nych wyżej trzech zmiennych i charakteryzować się różnym poziomem efektywności 
ze społecznego punktu widzenia. Jest to główna hipoteza niniejszego tekstu. Na jej 
bazie formułowane jest pytanie o to, jakie kombinacje cech konstrukcyjnych patentu 
pozwalają najbardziej efektywnie uzyskać założoną siłę patentu. 

Słowa kluczowe: patent, własność intelektualna, cechy strukturalne
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Sławomir Zwolak

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego  
z dnia 6 lipca 2017 r., II OSK 2766/15
Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 6 July 2017 file 
ref. II OSK 2766/15

1. Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą 
stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie .

2. Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę inwestycji, bez względu 
na jego przyczyny, powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania 
naprawczego w stosunku do tej inwestycji, które powinno zakończyć się 
wydaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1-3, ust. 
3 lub 4, 5 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Tymczasem brak 
wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji udzielającej pozwolenia na 
użytkowanie skutkuje niemożliwością przeprowadzenia tego postępowania, 
a to powoduje, że faktycznie pozostanie na gruncie obiekt zrealizowany 
z naruszeniem przepisów prawa (skoro stwierdzono nieważność decyzji 
o pozwoleniu na jego budowę), a bez możliwości uzyskania decyzji napra-
wiającej ten stan rzeczy. Taka sytuacja jest z pewnością nie do zaakcepto-
wania w praworządnym państwie1.

Wprowadzenie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 6 lipca 2017 r., II OSK 2766/15, 
oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie wydanego w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (GINB) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji. 

 1 LEX nr 2322788.
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Przedmiotem sprawy było zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie 
pozwolenia na budowę stacji LPG wraz z wyjazdem i placem manewrowym oraz 
budynkiem typu kontenerowego. Po zrealizowaniu inwestycji, Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego (PINB) udzielił pozwolenia na użytkowanie stacji LPG 
wraz z wjazdem i placem manewrowym oraz budynkiem typu kontenerowego. 

Następnie wojewoda kujawsko-pomorski stwierdził nieważność decyzji 
o pozwoleniu na budowę jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja 
stwierdzająca nieważność pozwolenia na budowę stała się ostateczna. W sytuacji 
stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, PINB uznał, że zaistniała 
przesłanka do wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie, 
na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 Kodeksu postępowania administracyjnego2, gdyż 
decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które 
zostało następnie uchylone lub zmienione. W rezultacie, PINB po wznowieniu 
postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowania w drodze decyzji uchylił to 
pozwolenie, zaś Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) utrzymał 
w mocy decyzję organu I instancji. 

Od decyzji WINB złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Bydgoszczy skarga, którą sąd oddalił. Wyrok WSA został jednak uchylony 
wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że stwierdzenie 
nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której wydano inną 
przedmiotowo zależną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, może stanowić 
podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej, na podstawie art. 156 § 
1 pkt 2 k.p.a., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a nie do wznowienia 
postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a.

Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawa trafiła do WINB, 
który stwierdził nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmio-
towej inwestycji. W uzasadnieniu do decyzji WINB podał, że decyzja o pozwo-
leniu na użytkowanie jest obarczona wadą określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., 
tj. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Od decyzji WINB inwestor 
złożył odwołanie. Jednak organ odwoławczy w postaci Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego (GINB) – utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. 
GINB podzielił stanowisko WINB, że decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, 
jest decyzją zależną od decyzji pozwolenia na budowę dla której stwierdzono 
nieważność, ponieważ była dotknięta wadą nieważności. 

 2 Ustawa z 14.06.1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jedn. Dz.U. z 2017 
r. poz. 1257 z późn. zm.); dalej jako k.p.a.
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W tej sytuacji inwestor złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny jednak podzielił stano-
wisko organów nadzoru budowlanego i oddalił skargę. Wskazał, że stwierdzenie 
nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę nie mogło pozostać bez wpływu na 
byt prawny decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, gdyż obie decyzje dotyczyły 
tej samej inwestycji. Sąd ten uznał, że jeśli została stwierdzona nieważność 
decyzji o pozwoleniu na budowę, to przyjmuje się, że decyzja taka nigdy nie 
została wydana, a zatem nie było podstaw do wydania decyzji zezwalającej na 
użytkowanie inwestycji zrealizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. Dlatego w jego ocenie zasadnie stwierdzono nieważność pozwolenia 
na użytkowanie jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa. 

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego inwestor złożył skargę 
kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jednak ją oddalił. NSA 
stwierdził, że podstawową przesłanką warunkującą możliwość wydania pozwo-
lenia na użytkowanie jest posiadanie przez inwestora pozwolenia na budowę, 
gdyż zrealizowany obiekt budowlany musi spełniać warunki w nim zawarte. Brak 
takiego pozwolenia, wobec wyeliminowania go z obrotu prawnego ze skutkiem 
ex tunc, niewątpliwie przesądza o wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowa-
nie z naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane3. 
Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę inwestycji, bez względu na jego 
przyczyny, powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania naprawczego 
w stosunku do tej inwestycji. Jednak brak wyeliminowania z obrotu prawnego 
decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie skutkuje niemożliwością prze-
prowadzenia tego postępowania. Taka sytuacja mogłaby powodować, że na nie-
ruchomości pozostałby obiekt budowlany wykonany z naruszeniem przepisów 
prawa, bez możliwości uzyskania decyzji naprawiającej stan faktyczny. 

Ocena stanowiska Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

Glosowany wyrok należy uznać, za niezwykle interesujący dla stosowania prze-
pisów prawa budowlanego. Na początku zacząć wypada od ustalenia czym jest 
pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie 
obiektu budowlanego jest aktem rzeczowym, który nie daje uprawnień określonej 
osobie, lecz reguluje status rzeczy. Potwierdza bowiem prawidłowość wykonania 

 3 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.; dalej jako pr.bud.
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określonego obiektu budowlanego, przy czym rozstrzygnięcie w pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu działa na korzyść każdoczesnego właściciela nieruchomo-
ści4. W końcu pozwolenie na użytkowanie jest decyzją w rozumieniu k.p.a. co 
powoduje, że zarówno jej wydanie i stwierdzenie wadliwości podlega rygorom 
ustalonym w k.p.a. W kontekście reglamentacji administracyjnej konstrukcje 
prawną pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego można określić jako 
prewencyjny zakaz z zastrzeżeniem pozwolenia. Pozwolenie na użytkowanie 
obiektu jako forma reglamentacji na etapie przystąpienia do użytkowania, może 
być także postrzegana z punktu widzenia interesu publicznego, jako instrument 
zapewniający ochronę dóbr podlegających ochronie, oraz z punktu widzenia 
interesu adresata decyzji, który uzyskuje ochronę przed nadmierną ingerencją 
władzy publicznej w czasie użytkowania obiektu budowlanego. 

Art. 55 pr.bud. wprowadza trzy sytuacje, w których zakończenie procesu 
budowy wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Sytuacje te zostały 
określone przez: 1) wskazanie w ustawie Prawo budowlane kategorii obiektów 
budowlanych wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2) odesła-
nie do przepisów ustawy Prawo budowlane przewidujących powstanie takiego 
obowiązku; 3) wskazanie możliwości przystąpienia od użytkowania obiektu 
budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowla-
nego, podejmuje właściwy organ nadzoru budowlanego, który realizuje kom-
petencję do orzekania w tej kwestii, badając czy przedłożone dokumenty oraz 
stan obiektu budowlanego dają rękojmię zgodnego z prawem funkcjonowania 
obiektu w realiach tła, w których jest osadzony, dochowując przy tym wymogów 
procedury administracyjnej5. Istotną częścią postępowania zmierzającego do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest obowiązkowa kontrola wybudowa-
nego obiektu budowlanego. Celem obowiązkowej kontroli jest stwierdzenie, 
czy w trakcie realizacji inwestycji naruszono ustalenia i warunki określone 
w pozwoleniu na budowę. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie zgodności obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, oraz zgod-
ności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym. Roz-
strzygnięcie sprawy o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, co 
do zasady podejmowane jest po zakończeniu robót budowlanych w postaci 

 4 Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, 
s. 321.
 5 T. B. Babiel, Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne. 
Warszawa 2001, s. 91.
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decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie jako bezwarunkowe6. Zatem 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie stanowi formalne zakończenie procesu 
budowlanego. 

Zasadniczą kwestią w omawianym wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, która wymaga analizy jest odpowiedź na pytanie czy decyzja o pozwo-
leniu na użytkowanie ma charakter zależny czy samodzielny. W orzecznictwie 
sądów administracyjnych prezentowane były dwa odmienne stanowiska. Jeśli 
pozwolenie na użytkowanie jest decyzją samodzielną to jej istota, wyraża się 
w przekonaniu, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, stanowi gwaran-
cję możliwości niezakłóconego użytkowania obiektu budowlanego. Przyjęcie 
poglądu o samodzielnym bycie prawnym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
prowadzi do wniosku, iż wyeliminowanie z obrotu prawnego jakiejkolwiek 
z poprzedzających je decyzji inwestycji nie ma wpływu na jego ważność. Pro-
wadzi to do wniosku, że przepisy prawa budowlanego nie uzależniają wydania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od posiadania przez inwestora ważnego 
pozwolenia na budowę, bowiem organy nadzoru budowlanego przed wydaniem 
pozwolenia na użytkowanie nie opierają się na treści pozwolenia na budowę, 
lecz dokonują niezależnej kontroli zgodności obiektu wybudowanego z projek-
tem budowlanym. Konsekwencja takiego poglądu prawnego jest stwierdzenie, 
że pozwolenie na użytkowanie nie opiera się na treści pozwolenia na budowę, 
lecz jest niezależne od tej decyzji. Zatem wadliwość nie wpływa na ważność 
pozwolenia na użytkowanie7. 

Taki pogląd należy jednak uznać za błędny, gdyż pozwolenie na użytkowanie 
jest w istocie jedną z szeregu zależnych od siebie decyzji wydawanych w procesie 
inwestycyjno-budowlany. Przygotowanie inwestycji budowlanej pod względem 
formalno-prawnym nierzadko obejmuje uzyskanie kilku odrębnych decyzji 
administracyjnych, wydawanych po przeprowadzeniu oddzielnych postępo-
wań administracyjnych. Możliwość wydania danej decyzji administracyjnej 
uzależniona jest od uprzedniego uzyskania innej, przedmiotowo zależnej decy-
zji, i uzyskania przez tę inną decyzję cechy ostateczności np. wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę możliwe jest po uprzednim uzyskaniu ostatecznej 
decyzji o warunkach zabudowy, gdy dla terenu planowanej inwestycji nie ma 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zaistniałe 
wady wcześniejszych decyzji administracyjnych dotyczących procesu inwesty-
cyjno-budowlanego mogą prowadzić do ich uchylenia. Jeśli w postępowaniu 

 6 S. Serafin, Zagadnienia techniczne w prawie budowlanym, Warszawa 2005, s. 199.
 7 Zob. wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2007 r., II OSK 975/06, LEX nr 338615.
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w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie pojawi się kwestia wadliwości 
pozwolenia na budowę, to organ prowadzący postępowanie powinien je zawie-
sić i zawiadomić organ właściwy do stwierdzenia nieważności pozwolenia na 
budowę8. Pozwolenie na budowę będąc aktem konstytutywnym, zalicza się do 
grupy aktów administracyjnych określanych jako zezwolenia o charakterze kon-
trolnym. Znajdują one zastosowanie w sytuacji, w której zakazuje się określonej 
działalności nie dla tego, że jest ona generalnie niedopuszczalna, lecz dlatego że 
podlega kontroli z określonym przepisami prawa materialnego9.

Sprawa ta była przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 13 listopada 2012 r., która w założeniu miała usunąć wszelkie zaistniałe 
rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. W świetle uchwały, 
w razie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, właściwy jest tryb 
stwierdzenia nieważności pozwolenia na użytkowanie (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.), 
jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a nie wznowienia postępowania 
(art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a.). Stwierdzenie nieważności decyzji ma skutek wsteczny 
(ex tunc), co oznacza przyjęcie fikcji prawnej, iż była ona nieważna od chwili jej 
wydania10. Bowiem istota sankcji nieważności opiera się na założeniu, że decy-
zje nieważne nie wywołują skutku prawnego od momentu wydania decyzji11. 
Ponieważ na podstawie nieważnego pozwolenia na budowę nie mogła zostać 
wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, zatem również tę późniejszą 
decyzję należy uznać za wydaną z rażącym naruszeniem prawa. 

Omawiany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy zagadnienia 
związku pomiędzy decyzjami administracyjnymi dotyczącymi tej samej inwe-
stycji budowlanej, jakie dla pozwolenia na użytkowania niesie wyeliminowanie 
z obrotu prawnego pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny stanął 

 8 J. Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-
-budowlanym, Warszawa 2011, s. 321. Warto zauważyć, że prawo budowlane nie zawiera szczegól-
nych regulacji w odniesieniu do stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę. W orzecznictwie 
sądowym nie wykształciło się jednolite stanowisko, które definitywnie rozstrzygałoby to zagad-
nienie. W związku z tym, zastosowanie znajdują tu ogólne reguły dotyczące nieważności decyzji 
administracyjnej określone w k.p.a. Zob. W. Jacyno, J. Rewkowska, Znaczenie stabilności roz-
strzygnięć administracyjnych w budownictwie (nadzwyczajne postępowania administracyjne i ich 
konsekwencje), (w:) Proces inwestycji budowlanych, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, 
Warszawa 2015, s. 177.
 9 A. Matan, Postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę po nowelizacji marcowej 
(w aspekcie ochrony prawa własności), (w:) Własność i jej ograniczenia w prawie budowlanym, 
red. K. Skotnicki, K. Winiarski, Częstochowa 2004, s. 86.
 10 I OPS 2/12, ONSAiWSA 2013, nr 1, poz. 1.
 11 B. Adamiak, Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego a wadliwość decyzji administracyjnej, 
(w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. 
Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 15.
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na stanowisku, że stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę 
powinno skutkować stwierdzeniem nieważności pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego, bowiem stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu 
na budowę nie może pozostać bez wpływu na byt prawny decyzji o pozwole-
niu na użytkowanie. Obie decyzje są ze sobą w ścisłym związku jako wydane 
w ramach jednego ciągu zdarzeń prawnych dotyczących tego samego zamie-
rzenia inwestycyjnego. Z tego względu w doktrynie również przyjmuje się, że 
stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą 
stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie12. W procesie 
inwestycyjno-budowlanym szczególne znaczenie dla pewności wszelkich dzia-
łań podejmowanych przez inwestora, ma wyrażona w art. 16 § 1 k.p.a, zasada 
trwałości decyzji administracyjnej. Zasada ta jest odnoszona do ostatecznej 
decyzji administracyjnej, której podstawową cechą jest trwałość, a jej skutkiem 
jest domniemanie legalności i mocy obowiązującej oraz dopuszczalność zmiany 
lub uchylenia wyłącznie w ustawowo określonym trybie i przez właściwy do tego 
organ administracji publicznej. Jednak zasada trwałości decyzji administracyjnej 
nie ma charakteru bezwzględnego, wykluczającego zmianę, przeciwnie trwałość 
decyzji administracyjnej ma wyraźnie wyznaczone granice prawne, związane 
z obowiązywaniem zasady praworządności, uwzględnienia interesu społecznego 
i słusznego interesu jednostki oraz pogłębiania zaufania obywatela do organów 
państwowych. W szczególności trwałość decyzji administracyjnej jest ograni-
czona, gdy dotyczy ciężkich wad dających podstawę do stwierdzenia nieważności 
decyzji administracyjnej13. Zatem stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji 
administracyjnej, stanowi wyjątek od zasady stabilności decyzji, dlatego wymaga 
jednoznacznego ustalenia, że decyzja administracyjna dotknięta jest jedną z wad 
wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a., które należy interpretować w sposób ścisły.

Wystąpienie kwalifikowanej wady decyzji administracyjnej nie musi oznaczać 
automatycznego wyeliminowania jej z obrotu. Przedmiotowy rygor doznaje 
bowiem złagodzenia poprzez wprowadzone w art. 156 § 2 k.p.a przesłanki nega-
tywnej w postaci upływu czasu oraz wywołania przez decyzję nieodwracalnych 
skutków prawnych. Ich wystąpienie powoduje, iż nie stwierdza się nieważno-
ści decyzji administracyjnej, pomimo jej wadliwości. W sprawie dotyczącej 
stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej należy wnikliwie rozważyć, 
czy nie zaistniały nieodwracalne skutki prawne. W świetle orzecznictwa sądów 

 12 Z. Kostka, (w:) Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2016, s. 802.
 13 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, War-
szawa 2006, s. 40.
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administracyjnych wybudowanie obiektu budowlanego, czy też dokonanie jego 
rozbiórki nie wywołuje nieodwracalnych skutków prawnych14. W analizowanej 
sprawie stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę, które pociąga za sobą 
z kolei stwierdzenie nieważności pozwolenia na użytkowanie, powoduje że uzy-
skane przez inwestora pozwolenie na użytkowanie podlega eliminacji z obrotu 
prawnego jako decyzja wydana z rażącym naruszeniem prawa tzn. jest sprzeczna 
z wyraźnym i nie budzącym wątpliwości przepisem prawa materialnego lub 
formalnego15. Wynikiem rażącego naruszenia prawa, będą takie skutki, które 
nie mogą być tolerowane z punktu widzenia praworządności16.

Trzeba także pamiętać, że działanie właściwego organu administracji publicz-
nej musi być oparte na obowiązujących przepisach i zakotwiczone w zasadzie pra-
worządności i legalności. W konsekwencji pozwolenie na użytkowanie powinno 
znajdować potwierdzenie w obowiązujących przepisach17. Jeżeli stwierdzono nie-
ważność decyzji o pozwoleniu na budowę, to właściwy organ powinien stwierdzić 
nieważność decyzji stanowiącej podstawę użytkowania obiektu budowlanego, 
ponieważ odpadła jego podstawa prawna18. Stąd z punktu widzenia interesu 
społecznego stwierdzenie nieważności jest niezbędne dla pewności prawnej jako 
jeden z elementów doktryny państwa prawnego19. Zgodnie z art. 7 k.p.a. w toku 
postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności 
i podejmują wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego, a także 
uwzględniając interes społeczny i słuszny interes obywateli. W doktrynie słusznie 
zauważa się, że zgodnie z podstawowym celem prawa budowlanego, w przypadku 
stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, które bezpośrednio skutkuje 
powstaniem samowoli budowlanej, przedmiotem oceny w postępowaniu admi-
nistracyjnym powinien być obiekt budowlany, a nie inwestor20. 

Dokonując analizy komentowanego wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego, należy zauważyć, że podstawową przesłanką warunkującą możliwość 
wydania pozwolenia na użytkowanie jest posiadanie przez inwestora ważnego 

 14 Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2001 r., IV SA 1547/00, LEX nr 53444; wyrok NSA z dnia 
14 lutego 2014 r., II OSK 2220/12 LEX nr 1497931.
 15 B. Adamiak, Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, (w:) Zagad-
nienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984, s. 64.
 16 A. Zieliński, Podstawa prawna decyzji administracyjnej, „Państwo i Prawo” 1984, nr 3, 
s. 36.
 17 S. Serafin, Zagadnienia techniczne…, s. 199.
 18 Por. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, War-
szawa 2012, s. 250-251.
 19 Por. T. Woś, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej jako bezprzedmiotowej 
(art. 162 k.p.a.), „Państwo i Prawo” 1992, nr 7, s. 55-56.
 20 H. Kisilowska, D. Sypniewski, Prawo budowlane, Warszawa 2012, s. 256.
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pozwolenia na budowę, albowiem zrealizowany obiekt budowlany musi spełniać 
warunki w nim zawarte21. Jednakże trzeba zauważyć, że stwierdzenie nieważności 
decyzji o pozwoleniu na budowę, które pociąga za sobą stwierdzenie nieważności 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakłada na inwestora ryzyko wstrzyma-
nia użytkowania obiektu, które może nastąpić w każdym czasie i postawienie 
inwestorowi zarzutu korzystania z obiektu budowlanego bez pozwolenia na 
użytkowanie22. 

Zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowisko ma 
istotne znaczenie dla inwestorów, w sytuacji gdy dojdzie do stwierdzenia nie-
ważności pozwolenia na budowę po zakończeniu realizacji inwestycji i po odda-
niu jej do użytkowania. To w konsekwencji, będzie skutkować stwierdzeniem 
nieważności pozwolenia na użytkowanie, co w dalszej kolejności dla inwestora 
oznaczać może konieczność przeprowadzenia przez organ nadzoru budowlanego 
na podstawie art. 50 i 51 pr.bud. tzw. postępowania naprawczego. Wykonanie 
przez inwestora w ramach postępowania naprawczego określonych prawnie czyn-
ności, zobowiąże organ nadzoru budowlanego do wydania nowego pozwolenia 
na użytkowanie obiektu budowlanego. Natomiast niewykonanie tych czynności 
w określonym terminie zobliguje właściwy organ do wydania nakazu rozbiórki 
obiektu budowlanego, bądź doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego23. 
Podkreślić przy tym należy, że niemożliwe jest równoległe prowadzenie postę-
powania naprawczego i postępowania o wydanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego24, bowiem decyzja o pozwoleniu na użytkowanie może być 
wydana wyłącznie w stosunku do obiektu, który ma cechę legalności25.

Podsumowanie

Komentowane orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego należy ocenić 
jak najbardziej pozytywnie. Przyjęcie że pozwolenie na użytkowanie ma cha-
rakter zależny od decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwala na wyeliminowanie 
z obrotu prawnego decyzji wadliwej i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. 
Brak takiej możliwości skutkowałby faktycznym pozostawieniem na gruncie 
obiektu budowlanego zrealizowanego z naruszeniem prawa.

 21 Wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2014 r., II OSK 85/13, LEX nr 2122765.
 22 Zob. wyrok NSA z dnia 7 września 2009 r., II OSK 1494/09, LEX nr 746583.
 23 Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2009, s. 578.
 24 Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 maja 2014 r., II SA/Rz 24/14, LEX nr 1479420.
 25 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 stycznia 2014 r., II SA/Bk 737/13, LEX nr 1513154.
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Streszczenie
Glosa dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r., II 
OSK 2766/15, odnoszącego się do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na 
budowę, które z kolei pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. Ta sytuacja powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania 
naprawczego w  stosunku do tej inwestycji, które powinno zakończyć się wydaniem 
decyzji o  pozwoleniu na użytkowanie. Analizie poddano kwestię zależności decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie z decyzją o pozwoleniu na budowę, z której wynika, że 
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decyzje te są ze sobą w ścisłym związku jako wydane w ramach jednego ciągu zda-
rzeń prawnych dotyczących tego samego zamierzenia inwestycyjnego. Zależność tych 
decyzji uniemożliwia pozostawienie na gruncie obiektu budowlanego zrealizowanego 
z naruszeniem przepisów prawa. 

Słowa kluczowe: pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę, decyzja 
administracyjna, wadliwość decyzji administracyjnej

Summary 
Gloss refers to the ruling of the Supreme Administrative Court of 6 July 2017 file ref. 
II OSK 2766/15 relating to the annulment of a decision on a building permit, which in 
turn entails the annulment of a decision on a permit to use. This situation necessitates 
a resolution of the investment, which should result in the issuance of a permit to use. 
The issue of the dependence of a permit for use with the decision on a building permit 
has been analyzed. It is clear that these decisions are in close connection with each other 
as issued in the course of a single series of legal events related to the same investment 
objective. The dependence of these decisions makes it impossible to leave the building 
on the ground in violation of the law.

Key words: use permit, construction permit, administrative decision, defect of  
administrative decision
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