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Dariusz Żak

Przedmowa
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować Państwu Specjalny Jubileuszowy 44 numer
- zeszyt 1 kwartalnika Przegląd Prawno-Ekonomiczny, obejmujący zbiór interesujących i bieżących treści z zakresu dyscypliny prawa i ekonomii. Pragniemy
w ten sposób uczcić 10 lat istnienia naszego czasopisma oraz 100 lat Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Przegląd Prawno-Ekonomiczny został założony 21 maja 2007 r. decyzją Rady
Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli i ukazuje się nieprzerwanie do
dzisiaj. Funkcję Redaktora PPE pełnili: Barbara Lubas (do 2014), Artur Lis (od 1
kwietnia 2014 r.). PPE ukazuje się regularnie co kwartał, od 2007 r. również w wersji
elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej KUL. Zadaniem czasopisma jest ukazywanie nowych trendów w naukach prawnych i ekonomicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem wyników badań prowadzonych przez pracowników
Instytutu Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Na łamach PPE piszą renomowani badacze z kraju
i zagranicy oraz młodzi adepci nauk prawnych i ekonomicznych. W kwartalniku
publikowane są artykuły, recenzje, sprawozdania, glosy oraz materiały źródłowe.
Wydawcą PPE jest Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli / Wydawnictwo KUL.
Z okazji Jubileuszu 100-lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II w daniach 23-29 kwietnia 2018 roku miała miejsce pielgrzymka do Rzymu.
Pierwszym punktem pielgrzymki było spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem
podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra 25 kwietnia. Papież zwrócił się
do pielgrzymów słowami: „Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny
pozdrawiam arcybiskupa Lublina, kolegium rektorów, profesorów i studentów
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy przybyli tu z okazji 100-lecia jego
założenia i 70-lecia duszpasterstwa akademickiego przy uczelni. Wraz z Wami
dziękuję Panu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w Waszej wspólnocie
uniwersyteckiej w tym stuleciu. Zachęcam Was, abyście kontynuowali dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wiarę i rozum, a równocześnie, byście odkrywali
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nowe metody zgłębiania nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej
odpowiadać na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem
i społecznościami. Niech Wam towarzyszy Wasz profesor Karol Wojtyła - św. Jan
Paweł II ! Wam i wszystkim pielgrzymom tu obecnym z serca błogosławię. Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.
Warte polecenia w tym numerze jest szerokie spektrum publikowanych
tematów. Prezentowany kwartalnik zawiera dwadzieścia artykułów, w tym trzy
w języku angielskim.
Prezentowany numer kwartalnika rozpoczyna wspólne anglojęzyczne
opracowanie dr hab. Kazimiery Juszka i dr Karola Juszka, które przedstawia problematykę badawczą metodyki przeprowadzania okazania w Polsce. Artykuł ten
dotyczy wyników badań własnych spraw sądowych i prokuratorskich, w których
przeprowadzono okazania osoby, wizerunku i rzeczy w sprawach zabójstw, rozbojów i zgwałceń.
Temat tajemnicy w postępowaniu administracyjnym opisuje dr Elżbieta A.
Maj. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o prawne usankcjonowanie
tajemnicy w postępowaniu administracyjnym. Badaniu poddano środki prawne
stanowiące zarówno o tajemnicy, jak i jawności, obu stron stosunku administracyjnoprawnego, tj. obywatela i organu.
Wymóg uregulowanej sytuacji prawnej związków wyznaniowych na gruncie
Kodeku karnego przedstawiła w artykule dr Magdalena Materniak. W opracowaniu
omówiono znamiona strony przedmiotowej przestępstwa złośliwego przeszkadzania aktom religijnym oraz zarysowano formy regulacji sytuacji prawnej kościołów
i innych związków wyznaniowych w obowiązującym porządku prawnym.
Natomiast, dr Anna Wolska-Bagińska w opracowaniu opisuje przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Konsumencka zdolność upadłościowa stanowi
wyłącznie atrybut osób fizycznych, którzy są niewypłacalni. Jednakże niespełnienie
choćby jednej z przesłanek powoduje nieuwzględnienie wniosku o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej.
W artykule mgr Krzysztofa Bokwa porusza problematykę ekstradycji - regulacja
i historia na przykładzie prawa austriackiego. Opracowanie przedstawia zagadnienie w kontekście prawnohistorycznym i komparatystycznym.
O dopuszczalności przeznaczenia agio na sfinansowanie spłaty z tytułu umorzenia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych przedstawia w artykule mgr
Joanna Czuchryta. Autorka wskazuje, że problematyka wykorzystania agio w celu
wypłacenia wynagrodzenia osobie posiadającej umarzane udziały (akcje) budzi
duże kontrowersje. Publikacja wskazuje argumenty popierające dopuszczalność
finansowania umorzenia udziałów z agio w obecnym stanie prawnym.
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Artykuł Damiana Dobosza charakteryzuje treść wykonywania prawa własności
w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autor wskazuje na
relacje zachodzące między prawem własności a obecnie funkcjonującymi przepisami dotyczącymi warunków zabudowy.
Opracowanie umowy dowodowe - nowa instytucja w polskiej procedurze,
przedstawiają w sposób wyczerpujący autorzy mgr Michał Gregorczyk i mgr
Monika Utracka. Instytucja ta określona w Kodeksie postępowania cywilnego
w założeniu ma umożliwić ułatwienie przeprowadzania procesu w sposób szybki
i wyważony.
Na temat - naruszenie prawa do zmiany sprzedawcy energii jako praktyka
naruszająca zbiorowe interesy konsumentów - ukazuje w artykule mgr Klaudia
Grzebiela. Opracowanie przedstawia znaczenie procesu liberalizacji rynku energii
dla konsumentów i jego rezultatu w postaci prawa do zmiany sprzedawcy energii,
a także zagrożeń wynikających z wolnego rynku.
Prawo do prywatności, a niejawne prowadzenie działań wobec cudzoziemców
na gruncie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, charakteryzuje w artykule
mgr Klaudia Kijańska. Opracowanie zajmuje się analizą wzajemnych relacji pomiędzy prawem do prywatności, a normami zawartymi w przedmiotowej ustawie
w szczególności odnosząc się do czynności wobec cudzoziemców.
Przestępstwo propagowania treści faszystowskich w świetle ostatnich doniesień medialnych. Studium przypadku z Wodzisławia Śląskiego, przedstawia
w opracowaniu mgr Jan Kluza. Rozważania autora koncentrują się na zasadzie
odpowiedzialności karnej za propagowanie faszyzmu kładąc nacisk na kwestię
odpowiedzialności za publiczne jego propagowanie.
Przyznanie do winy w postępowaniach przed międzynarodowymi trybunałami karnymi a standardy rzetelnego procesu, w artykule charakteryzuje mgr
Aleksandra Nieprzecka. Autorka postrzega założenie, że zatwierdzone przez Izbę
Orzekającą przyznanie do winy przesądza o przypisaniu odpowiedzialności karnej.
W lekturze anglojęzycznego artykułu mgr Łukasza Chyla, nt. wzrost znaczenia
klauzuli hardship w międzynarodowym prawie kontraktów, stanowi o roli jaką
odgrywają rozmaite klauzule umowne o charakterze adaptacyjnym, których celem
jest przystosować stosunek umowny do szczególnej zmiany okoliczności, kierując
się przy tym zasadami słuszności, sprawiedliwości oraz równowagi kontraktowej.
Temat obowiązku kontraktowania w prawie przewozowym, przedstawia artykuł
mgr Bartłomieja Pyka. Główny cel artykułu to porównanie jurydycznego sensu
instytucji obowiązku kontraktowania z wysokim stopniem niejasności przepisów
oraz brakiem realnego zabezpieczenia jego egzekwowania.

12 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

Wyrażenie zgody przez pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej a jawność
rozprawy głównej na gruncie kodeksu postępowania karnego, charakteryzuje w opracowaniu mgr Michał Służalec. Artykuł poświęcony jest występującej w procedurze
karnej zależności związanej ze stosowaniem zasady jawności, a kwestią zwolnienia
z tajemnicy lekarskiej przez pacjenta, bądź osobę bliską zmarłemu pacjentowi.
Następne opracowanie mgr Jarosza Iwo w języku angielskim dotyczy wybranych problemów związanych ze stosowaniem artykułu 961 Kodeksu cywilnego.
Wskazany artykuł dotyczy doniosłej w praktyce reguły interpretacji testamentów,
jednakże charakteryzuje się on niejasnością, wynikająca z liczebności i charakteru
składających się na niego przesłanek, stanowiąc tym samym zróżnicowanie stanowisk nauki prawa.
Zdatność ugodowa a zdatność arbitrażowa - analiza relacji na tle Kodeksu
postępowania cywilnego, to artykuł Patrycji Figuła. Autorka dokonuje analizy
zdatności ugodowej jako jednej z przesłanek zdatności arbitrażowej, która wpływa
na możliwość poddania sporu pod właściwość sądu polubownego.
Praca Pauliny Kowalskiej dotyczy, sformułowania wniosku z art. 380 k.p.c.
w zażaleniu do Sądu Najwyższego. Rozważania autorki wskazują, że kwestia prawidłowo opracowanego wniosku ma kluczowe znaczenie dla skuteczności zażalenia
rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy.
Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa usług transportowych, to
wspólne opracowanie autorstwa dr Marcina Molendy i mgr Marty Kruhlaya. Autorzy na podstawie badań wskazują, iż kapitał intelektualny jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy przedsiębiorstwa i konkurencyjność.
Obecny numer wieńczy glosa dr Agnieszki Ogrodnik-Kalita do wyroku Sądu
Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16. Zgodnie ze stanowiskiem
wyrażonym w orzeczeniu: „nienależyte wykonanie zobowiązania osobom korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku dowozu ich bagażu nosi cechy „zmarnowanego
urlopu”, a więc szkody niemajątkowej w postaci dyskomfortu psychicznego”.
Przypadł mi zaszczyt opracowania i zaprezentowania jubileuszowego numeru
kwartalnika. Przedstawione w tym numerze artykuły polecam Państwa uwadze
i życzę interesującej oraz pouczającej lektury.
dr Dariusz Żak
Redaktor numeru

Kazimiera Juszka, Karol Juszka

Research issues pertaining to the
methodology of performing a police
lineup in Poland
Problematyka badawcza metodyki przeprowadzania okazania w Polsce

I. Introduction
In Polish forensic literature, a police lineup (identification parade in British
English) (Article 173 of the Polish Code of Criminal Procedure1, Article 74§2
of the Polish Code of Criminal Procedure, Article 74§3 of the Polish Code of
Criminal Procedure) is defined as a standalone procedural and forensic action,
which consists in concentrarion of a statement made by the recognizing person,
in recalling the appearance of the subject of a lineup and comparing it with the
appearance of a currently presented one in the course of this action conducted
in appropriate conditions2.
The objective of a police lineup as one of the methods of procedural and
forensic identification is establishing whether a given subject has been previously seen in connection with a certain event3 recognizing the subject of a lineup
or not recognizing it (when the subject is recognized it results in identifying
it), verifying previous depositions or statements made by the recognizing and
recognized person; the psychological effect consisting of a change of tactics of

1 Statute of 6 June 1997 Code of Criminal Procedure (Journal of Laws of 1997, No. 89, item
555 with later amendments).
2 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Forensic science – a book on the methods of investigation,
Warsaw 2008, p. 144. [in Polish]; E. Gruza, Police lineup. Forensic issues, Toruń 1995, p. 16 [in
Polish]; T. Hanausek, Forensic science, Warsaw 2009, p. 206-207 [in Polish].
3 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Forensic science…, op. cit., p. 144. [in Polish].
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the presented person resulting from recognizing him/her, supplementing and –
at the same time – strengthening the evidence gathered so far in a given case4.
In Poland, subjects of a lineup could be persons alive, corpses, things, animals, places as well as particular features or properties (including dynamic
properties of a person (his/her image and voice5. The above procedural action
is applied to the accused and the suspect (§1 of the Ordinance of the Minister
of Justice of 23 February 2005)6.
The aim of this paper is to present the author’s own studies of 154 case files of
courts and prosecutors where lineups of persons (also called an ‘identity parade’),
images or things were performed in cases involving homicides, robberies and
rapes. Research issues pertaining to the lineup will be analysed from the viewpoint of applying the principles for the performance of this action.

II. Methodology of studies of files of court
and investigative cases
The studies involved the analysis of files of court and investigative cases in 154
criminal cases from the period 2000-2005, where lineups were performed in
cases of killings (Article 148 of the Polish Penal Code7), robberies (Article 280
of the Polish Penal Code), and rapes (Article 197 of the Polish Penal Code). The
proceedings in question were carried out in 17 common organizational units
within the Małopolska voivodeship. The research tool used was a questionnaire
covering 40 guidelines pertaining to the issues studied in this paper, including
both quantitative and qualitative features. In these 154 cases, a total of 288
lineups were carried out, including 189 lineups of persons, 74 lineups of images,
and 25 lineups of things.
The analysed cases were sampled by the method, called – in statistical research – multiple stage sampling8, which is commonly used in Poland in the field
4 T. Hanausek, Forensic science…,op. cit., p. 207 [in Polish]; E. Gruza, Assessment of the
credibility of witnesses in criminal trials, Cracow 2003, p. 308-309 [in Polish].
5 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Forensic science…, op. cit., p. 144. [in Polish]; T.
Hanausek, Forensic science…,op. cit., p. 207 [in Polish].
6 Ordinance of the Minister of Justice of 23 February 2005 on the issue of submitting the
accused or the suspect to examinations or performing actions with their participation (Journal
of Laws of 2005, No. 33, item 299).
7 Statute of 6 June 1997 Code of Penal Law (Journal of Laws of 1997, No. 88, item 553 with
later amendments).
8 R. Zasępa, Multiple stage sampling, Warsaw 1972, p 17 i 23. [in Polish].
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of social science. The first stage of research included the defining of three layers
(time, place, and range) of the studies carried out. These three layers from the
first stage provided the material for the second stage of sampling, so-called
simple random sampling. Its principle was that each of the files from any of the
particular layers could be drawn with the same probability.
To sum up, it may be stated that using this method of statistical sampling
yielded a representative research material, because it came from various courts
or public prosecutors’ offices. Therefore, the method guaranteed major cognitive
and utilitarian effects.

III. Analysis of the results of research involving files
of court andinvestigative cases
The research issues taken up in this paper were divided in accordance with the
three principal types of lineups applied in Poland: the lineup of persons, the
lineup of images, and the lineup of things. The tactical and procedural rules
for carrying out this action in Poland are those included in the statute of 6 June
1997 Code of Criminal Procedure9, the Ordinance of the Minister of Justice of 2
June 200310, the Ordinance of the Minister of Justice of 23 February 2005 (cited
above) and the Order No. 1426 of the Chief of the Police of 23 December 200411
in force at the time of studies referred in the title of this paper12.

9 Statute of 6 June 1997 Code of Criminal Procedure…, op. cit.
10 Ordinance of the Minister of Justice of 2 June 2003 setting forth the technical condition
for conducting the lineups (Journal of Laws of 2003, No. 104, item 981).
11 Order No. 1426 of the Chief of the Police of 23 December 2004 on the methodology
of procedures of investigation and inquiry by police agencies appointed to detect offences and
prosecute their perpetrators (Official Journal of the National Police Headquarters of 2005, No. 1,
item 1).
12 Order of the Chief of the Police No. 109 of 15 February 2012 on some forms of organizing
investigative and inquiry records of the Police and on storage by the Police of pieces of material
evidence obtained in criminal proceedings (Official Journal of the National Police Headquarters
of 2012, item 6 [In Polish]; Guidelines No. 3 of the Chief of the Police of 15 February 2012 on
performing procedures of investigation and inquiry by policemen (Official Journal of the National
Police Headquarters of 2012, item 7) with later amendments [in Polish]; Guidelines No. 1 of the
Chief of the Police of 29 January 2013, amending the guidelines on performing procedures of
investigation and inquiry by policemen (Official Journal of the National Police Headquarters of
2013, item 14) [in Polish].
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The role of the principles should result from the essence of criminal proceedings, constitutional guarantees, and from the indications of forensic expertise13.
The results of the author’s own studies of 154 cases implementing the objective of
this paper will be presented below, in the course of analysis of particular principles
of conducting the three aforementioned types of lineups14.
The first rule for conducting a lineup is that it is carried out in the seat of
the authority which performs this legal procedure (§1.1 of the Ordinance of the
Minister of Justice of 2 June 2003 cited above). The author’s own analysis of the 154
cases indicates that only in one case of lineup of images was this action conducted
outside of the Police quarters whereas in the remaining types of lineups of person,
image, or things, they occurred in the correct place of a lineup.
The essential rule for identification lineups is that there should be as many
lineups performed as the number of persons to be recognized.
The analysis of the results of the author’s own research involving 154 cases,
showed this rule applied in 123 lineups of persons, whilst 66 lineups were performed contrary to this rule. The lineup of images followed the rule in 11 lineups,
8 lineups were conducted incorrectly with respect to this rule, whereas in 51
lineups no relevant data was available. As regards the lineup of things, 8 lineups
were showed to be correct, 15 were performed incorrectly whereas in 2 lineups
the relevant data was lacking .
Due to the third principle, any possibility of preceding or following mutual
contacts between the recognizing persons should be excluded in order to avoid
suggestions15. This means the preparing of the dates of summons and lineups following one another in such a way that the persons examined has had no possibility
to see the presented person, his or her image, or the thing prior to their lineup,
in a situation indicating their role in a given event, or procedural consequences16.
The author’s own studies indicate that in the case of a lineup of persons, the
analysed rule of preventing mutual contacts was applied in 133 lineups, but was
not adhered to in 49 lineups, whereas there was no relevant data available for 7
lineups. In the lineups of images, in 16 cases the rule of preventing mutual contact
was observed, no data was available for 58 lineups and there was no case found
which did not adhere to this rule. The protocols of all 25 lineups of things did not
13 K. Juszka, The procedural and forensic principles vis-à-vis the repeatability of lineups in
practice, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 263, p. 34-39 [in Polish].
14 K. Juszka, Quality of forensic procedures, Lublin 2007, p. 274-330 [in Polish].
15 K. Juszka, The principle of substantive truth vis-à-vis suggestion in lineup,”Przegląd Policyjny” 2009, nr 1, p. 23-31 [in Polish].
16 K. Juszka, Quality of forensic procedures…, op. cit., p. 86 [in Polish].
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contain information on this principle. In this connection it should be postulated
that the protocols of lineups should always include a note on the implementation
of this rule in practice.
The principle of a similar appearance of the presented person as seen during
the investigated event and during the lineup, is of no less importance. Its essence
lies in caring, each time, for the appearance of the person identified in a lineup
to be possibly close to that of the one he/she had when first seen (in terms of
clothing, facial hair, hairstyle etc.) as well as other features (similar movement,
voice, similar lighting etc.)17.
The author’s own studies of 154 cases indicate that the rule of similar outlook of
presented persons was observed in 3 lineups whilst in 186 lineups the rule was not
observed. Viewing the images turned out to keep the above principle in 2 lineups
whereas in 62 lineups the principle was not observed and in 10 lineups there was
no information available on this topic. In the three lineups of things the rule was
observed while in 22 lineups it was not.
It should be noted that the authority carrying out the lineup should make sure
that the appearance of the presented person during the lineup should not be different from the appearance he/she had during the event that is the subject matter
of the proceedings. The author’s own research indicates that witnesses often pay
attention to clothes. One may presume that it results from a simple psychological
feature – in the situation of danger or stress, our visual senses concentrate more
rapidly on the large ‘spot’ noted than on details18.
The next rule pertains to the necessity to include a description in the relevant
columns of the protocol of a lineup, pertaining to the change of the appearance of
the person between the event and the lineup19.
The author’s own research analysis of 154 cases indicates that there were 7
lineups of persons where such information was contained in the protocol, whereas
in 5 protocols it was not done. In the lineups of images one protocol had correct
information while in 9 lineups such information was not included. In one protocol of the lineup of things the information in question was included whereas in 7
protocols this requirement was not met.
In connection with the above-mentioned findings, in order to guarantee the
high probative value of the action, it should be postulated that each protocol

17 Ibidem, p. 86 [in Polish].
18 Ibidem, s. 92 [in Polish].
19 Ibidem, s. 276 [in Polish].
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should be checked for completeness of information regarding the changes in the
appearance of the subject of a lineup.
The next rule to be applied when the lineup is performed, is the principle
of presenting the subject of the lineup (a person, image, or thing) always either
among other subjects of similar features as a group, or individually different from
the subject20.
The analysis of the results of the author’s own research indicates that from 18
lineups the rule of appropriate selection of fillers (i.e. persons not connected with
the case) was not observed in 14 lineups, whereas in the remaining 157 lineups no
data was available in the protocols. In the case of the lineup of images, the rule was
observed in 2 lineups, in one lineup the selection was improper whereas 71 lineups
were described without providing data on the issue of the observance of the rule.
Moving on to the lineup of things it was found that there were 4 correct lineups
with regard to the rule of the correct selection of things added to the lineup, 17
lineups were incorrect in this aspect whereas 3 protocols did not contain information about the selection of things not connected with the case. In the light of the
above, a more responsible implementation of this rule should be required, together
with observing the indispensability of its description in the protocol of a lineup.
When carrying out the lineup, it is important to observe the rule that there
should be at least 4 persons in the group in which the presented person is shown.
The even number of persons in the group is conditioned by the occurrence of
the so-called stereotype of central position that occurs in more than 50% of people
which shows the tendency to always choose a central element among the several
similar elements presented to him/her, who – without deeper insight as to whether
the recognition is correct or not – will indicate the central element of the group21.
The author’s own research on the issues in question regard 121 lineups with
the proper number of fillers (i.e. persons not connected with the case) whereas in
68 lineups this number was not attained. In 13 lineups of images, the procedure
was performed in keeping with this rule, in 3 lineups the rule was not observed
whereas in 60 lineups the information was lacking. The analysis of lineups of things
showed 7 lineups performed in accordance with the above-mentioned rule, 16
lineups were performed incorrectly with respect to this rule whereas in 2 lineups
there was no note of the issue made. The observance of a code-required number
of fillers (i.e. the persons who are not connected with the case) will increase the

20 Ibidem, s. 86 [in Polish].
21 T. Hanausek, Forensic science…,op. cit., p. 211 [in Polish].
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probability of detecting the perpetrator, excluding any undue suggestion (cf. Article
173 of the Polish Code of criminal procedure).
The principle of documenting the lineup is of key importance. Apart from the
obligatory requirement of writing a protocol also requires an optional recording
of the course of this procedure with the use of electronic audio or visual recording
equipment.
The author’s own research of the subject matter of this paper noted the use
of electronic audio or visual recording equipment in 15 lineups, whereas in 174
lineups this possibility was not utilized. In the lineups of images, one lineup was
carried out with the use of such equipment whereas in 73 lineups it was not used.
Recordings of 4 lineups of things was made with the use of electronic equipment,
whereas in 21 lineups such recordings were not made.
The technical manner of carrying out the procedure and the documentation of
its course is not only of formal importance but may also affect the probative value of
this important non-repeatable legal procedure22. The above-analysed procedure is
reconstructed during a court hearing on the basis of the protocol of the procedure
made during preparatory proceedings and attachments added to it23.
In the light of the above, the obligation to provide documentation should
also be considered for lineups performed by means of audio or visual recording
equipment, as well as the wider use of modern technologies e.g. scanning in 3D24.

IV. Summary of the results of the study of court files
The research issues pertaining to the methodology of conducting a lineup in Poland
were presented from the viewpoint of how the rules of this procedure in criminal
proceedings are observed. The tactical and procedural development of the issues
pertaining to lineups taking into account de lege ferenda postulates presented in this
paper will contribute to the further development of the studies on this procedural
action considered in this study, and – as a consequence – to its more frequent use
in criminal proceedings.
Bibliography
22 K. Juszka, The procedural and forensic…, op. cit., p. 34-39 [in Polish].
23 K. Juszka, Quality of forensic procedures…, op. cit., p. 113 [in Polish].
24 K. Juszka, 3D scanning applied to implementing the principles of conducting forensic
evidence by inspection (in:) E. Gruza (ed.), Faces of contemporary forensic science. A jubilee book
of Professor Hubert Kołecki, Warsaw 2013, p. 177. [in Polish].
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań własnych 154 spraw sądowych i prokuratorskich, w których przeprowadzono okazania osoby, wizerunku i rzeczy w sprawach
zabójstw, rozbojów i zgwałceń. Analizowane sprawy były losowane, przy czym losowanie odbywało się metodą, nazywaną w badaniach statystycznych - metodą losowania
zespołowego wieloetapowego, która w Polsce jest powszechnie stosowana w naukach
społecznych. Prezentacja problematyki badawczej okazania zostanie poddana analizie
z punktu widzenia realizacji zasad przeprowadzania tej czynności. Taktyczny i procesowy rozwój problematyki okazania uwzględniający także przedstawione w niniejszym
artykule postulaty de lege ferenda przyczyni się do dalszego rozwoju badań nad tytułową
czynnością a w konsekwencji częstszym jej stosowaniem w postępowaniu karnym.
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identyfikacja kryminalistyczna, wyniki badań własnych.
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The aim of this paper is to present the author’s own studies of 154 case files of courts and
prosecutors where lineups of persons (also called an ‘identity parade’), images or things
were performed in cases involving homicides, robberies and rapes. The analysed cases were
sampled by the method, called – in statistical research – multiple stage sampling, which is
commonly used in Poland in the field of social science. Research issues pertaining to the
lineup will be analysed from the viewpoint of applying the principles for the performance
of this action. The tactical and procedural development of the issues pertaining to lineups
taking into account de lege ferenda postulates presented in this paper will contribute to
the further development of the studies on this procedural action considered in this study,
and – as a consequence – to its more frequent use in criminal proceedings.
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Elżbieta A. Maj

Tajemnica w postępowaniu
administracyjnym
The confidentiality in administrative proceedings

I. Wstęp
Tajemnica, sekret, usankcjonowany brak dostępu do informacji, prawo nieujawniania posiadanych informacji […]1. Jak i czy tego typu pojęcia – wpisujące się
w sferę życia każdego człowieka - odnajdują się w formalnej części prawa administracyjnego? W jaki sposób i w jakim wymiarze tajemnica niezdefiniowana
legalnie, ale szeroko funkcjonująca w obrocie prawnym2 doznaje normatywnego potwierdzenia w procedurze jurysdykcyjnej podczas konkretyzacji interesu
prawnego obywatela przez organy władzy publicznej? Te wydawać by się mogło
nieskomplikowane kwestie zyskują na znaczeniu w obliczu systemowych założeń

1 Na podstawie hasła „tajemnica” - Słownik języka polskiego t.3, Warszawa 1981, s. 472.
2 Pojęcie prawnie chronionej tajemnicy stanowi ważną instytucję wielu gałęzi prawa. Stąd
funkcjonują (bądź funkcjonowały) w prawie pojęcia tajemnicy państwowej, służbowej, tajemnicy
określonych zawodów, jak: tajemnica adwokacka uregulowana w ustawie z dnia 26 maja 1982 r.
- Prawo o adwokaturze (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1184), tajemnica radcowska określona w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz.
1870 z późn. zm.), tajemnica notarialna unormowana w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.), tajemnica prokuratorska
określona ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (tekst jednolity - Dz. U. z 2017
poz. 1767), tajemnica sędziowska przyjęta na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz w ustawie
z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 z późn. zm.), tajemnica
komornicza określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 z późn. zm.) i wiele innych związanych z wykonywanymi zawodami lub dziedzinami życia społecznego, które doznają legalizacji na gruncie prawa
powszechnie obowiązującego.
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prawa administracyjnego oraz jego specyfiki opartej na władczości i dominującej
pozycji organu.
W próbie poszukiwania odpowiedzi zasadnym będzie poczynienie pewnego
zwrotu myślowego w kierunku fundamentów prawa administracyjnego i jego
zasad ogólnych. Poza akcentowanym władztwem, prawo administracyjne nosi
miano prawa publicznego, niespornego i bezwzględnie obowiązującego. Jego
szerokie spektrum konstytuuje kompetencje organów władzy publicznej, ale
i administracyjnoprawny status obywateli. W wyodrębnianiu prawa administracyjnego na sferę ustrojową, materialną i procesową, zastosowanie znajdują
normy ustrojowe, regulujące byt prawny oraz funkcjonowanie organów, normy
materialnoprawne – stanowiące o prawach i obowiązkach (interesie prawnym)
obywateli oraz fakultatywnie systematyzowane normy procesowe. Te ostatnie
regulują od strony formalnej przebieg konkretyzacji prawa materialnego, czyli
jurysdykcji polegającej na indywidualnym i władczym orzekaniu o interesie
prawnym strony.
Jurysdykcja administracyjna formalnie zasadza się na konstrukcji stosunku
administracyjnoprawnego. Ten rodzaj narzędzia - różnorodnie definiowany
w doktrynie - przyjmuje się jako relację pomiędzy aparatem (organem) publicznym a obywatelem, którego interes prawny doznaje skonkretyzowania w prawnie
postulowanej formie działania3. Charakterystyczną cechą przyjętej korelacji, poza
zdeterminowaniem normami prawnymi, pozostaje nierównorzędność podmiotów
- z dominującą rolą władzy, działającej jednak tylko na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawach (zasada legalności)4. Ów swoisty układ standaryzują liczne dyrektywy przybierające postać zasad ogólnych prawa administracyjnego. Na gruncie administratywistyki wyodrębnia się zasady typu ustrojowego,
w tym trójpodziału władzy, subsydiarności, decentralizacji, centralizacji, koncentracji, dekoncentracji; zasady typu procesowego, o których będzie mowa w dalszej
części opracowania oraz zasady o charakterze materialnoprawnym. Wśród tych
ostatnich podkreśla się zasadę: sprawiedliwości społecznej, ochrony praw dobrze
nabytych, równości wobec prawa, proporcjonalności, zaufania obywateli do państwa i prawa i w końcu zasadę jawności działania władzy publicznej.
W kontekście rozważań, szczególnego znaczenia nabiera zasada jawności,
będąca pewnego rodzaju pryncypium działania administracji publicznej, a tym
3 Zazwyczaj aktu administracyjnego, czynności materialno-technicznej lub rzadziej czynności cywilnoprawnej.
4 Na temat stosunku administracyjnoprawnego szerzej m.in.: E. Ura, Prawo administracyjne,
Warszawa 2010, s. 75-78, J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 251-261,
Prawo administracyjne, część ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2007, s. 24-27.
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samym dezyderatem wspomnianego stosunku administracyjnoprawnego. Zasada
jawności, jak wszystkie zasady ogólne prawa administracyjnego stoi na straży
określonego standardu administrowania. Z punktu widzenia działania władzy
wykonawczej wysuwa się na czoło zasad gwarantujących obywatelowi wymierne
prawo obywatelskie z jednej strony i imperatyw działalności administracyjnej
- z drugiej.
W obszarze praw i wolności obywatelskich, ustawodawca w art. 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.5 zagwarantował ochronę
osobistych informacji każdemu, stanowiąc, iż Nikt nie może być obowiązany
inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby,
a […] władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych
informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
Z kolei jako paradygmat działania władzy w demokratycznym państwie prawa,
ustawa zasadnicza w art. 61 konstytuuje jawność działań administracji, uznając
tym samym prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W myśl Konstytucji,
prawo to obejmuje również możliwość uzyskiwania informacji o działalności
organów samorządów specjalnych (samorządu gospodarczego i zawodowego),
a także innych osób oraz organów administrujących w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub
majątkiem Skarbu Państwa.
Konkretyzacja tych dyrektyw unifikuje się m.in. z prawem do uzyskiwania
informacji obejmującym dostęp do dokumentów oraz prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu, co potwierdzają ustawy
ustrojowe samorządu terytorialnego6.
W obliczu konieczności ważenia interesów (indywidualnego i publicznego),
przewidziano możliwość ograniczenia wspominanego prawa ze względu na prymat ochrony aksjologicznych, konstytucyjnie potwierdzonych wartości, takich
jak wolności i prawa osób „trzecich” oraz podmiotów gospodarczych, ochrona
porządku i bezpieczeństwa publicznego, tudzież ważny interes gospodarczy
państwa7. Na ograniczenie wolności i praw obywatelskich, w tym zachowania
5 Dz. U. nr 78, poz. 483.
6 Jawność działania władzy została potwierdzona w art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1868
z późn. zm.) oraz art. 15a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.).
7 Art. 61 ust. 3 Konstytucji.
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tajemnicy oraz dostępu do informacji, Konstytucja zezwala także ze względu na
przesłanki bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób; zastrzegając
ustawową formę tych ograniczeń i korelat demokratycznych wartości8.
Konstytucja w przedmiotowej sferze zawiera więc rękojmię prawnie chronionej tajemnicy obywatela, a jednocześnie jego dostępu do informacji publicznej,
postulującego jawność działania władzy9. Tak sformułowana teza, w przyjętym
przedmiocie rozważań, implikuje charakter ochronny względem obywatela.
Ustawa zasadnicza przyjmując jednak aksjologiczny katalog wartości, dla których oba prawa mogą doznać ograniczenia, dopuszcza prawną ochronę tajemnicy
także po stronie publicznej.
Założona supozycja ukierunkowuje dalszy proces badawczy na szukanie
korelatów tajemnicy i jawności, które determinować będą status obu podmiotów stosunku administracyjnoprawnego. Przyjęcie takiej koncepcji prowadzi do
rewizji głównego pytania problemowego, rozszerzając je o kontekst badawczy:
tajemnica versus jawność.

II. Tajemnica versus jawność w procesowych
przepisach o charakterze ogólnym
Dokonana weryfikacja problemu badawczego i jego rozszerzenie wymusza skupienia uwagi na regulacjach o charakterze zdecydowanie ogólnym. Za przedmiot
posłużą zatem zasady ogólne prawa administracyjnego o charakterze procesowym. W ujęciu funkcjonalnym, ich zasadnicza rola zasadza się głównie na
zapewnieniu jakości i jednolitości postępowania oraz na ochronie strony przed
hipotetycznym, dyskrecjonalnym działaniem organu konkretyzującego interes
prawny. Wśród kilkunastu zasad porządkujących przebieg jurysdykcji, ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego10 uszczegóławia m.in. prawo do tajemnicy, ale i do informacji oraz zasadę jawności działania
podmiotów administrujących.
Wśród kodeksowych dyrektyw warto podkreślić praworządność legitymowaną
przez podstawy i granice działanie władzy, dwuinstancyjność gwarantującą stronie
zaskarżalność orzeczeń i dwukrotność merytorycznego rozstrzygania oraz zasadę
8 Tamże, art. 31.
9 Pojęcie „władzy” w artykule zostaje użyte w rozumieniu „administracji publicznej”, a nie
wynikającego z art. 10 Konstytucji - trójpodziału władzy.
10 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1257z późn. zm.
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trwałości decyzji ostatecznych korelującą z zasadą ochrony praw dobrze nabytych.
Poza zasadami o charakterze ogólnym (naczelnym11), w k.p.a. odnajdujemy te,
które posiadają charakter materialny, identyfikowany ze sferą praw i obowiązków
strony12. Te ostatnie wiążą dwukierunkowo - organ i strony - względem chronionej
tajemnicy oraz gwarantowanej jawności czynności procesowych.
Zasada prawdy obiektywnej

Kluczową zasadę w ujęciu ochrony tajemnicy i zapewnienia jawności stanowi
zasada prawdy obiektywnej, mająca ścisły związek z częścią dowodową postępowania administracyjnego. Artykuł 7 k.p.a. w wersji znowelizowanej w 2011
r.13 bezwzględnie zobowiązuje organ do dokładnego wyjaśniania (ujawnienia)
stanu faktycznego, nie tylko z urzędu, ale i z inicjatywy strony14. Realizacja zasady
doznaje uszczegółowienia w art. 77 k.p.a. obligującym organ do wyczerpującego
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz w art. 75, definiującym jako dowód - wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, o ile
nie jest sprzeczne z prawem. Ponadto art. 79 ustawy, gwarantuje stronie udział
w przeprowadzeniu dowodu, możliwość zadawania pytań świadkom, biegłym
i stronom oraz składania wyjaśnień. Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu, podczas rozprawy strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty
oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się co do wyników
przeprowadzanego dowodu. Co więcej, Kodeks nakazuje organowi zawiadamiać
strony o dokonywanych czynnościach dowodowych ze świadków, biegłych lub
oględzin z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Narzędziem szeroko
wykorzystywanym w postępowaniu dowodowym jest wezwanie. Ustawodawca
w art. 54 § 1 k.p.a. nie pozostawia organowi jakiegokolwiek marginesu tajemnicy,
zastrzegając, iż w wezwaniu należy wskazać wszystkie elementy identyfikujące
postępowanie oraz rolę wzywanego. Wypełnienie postulatu następuje poprzez
wyeksponowanie danych (nazwy i adresu) organu, imienia i nazwiska wzywanego,
11 Na charakter naczelny zasady praworządności, dwuinstancyjności, ochrony dóbr osobistych zwraca uwagę J. Borkowski. J. Borkowski, Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie
administracyjne sądowodministracyjne, Warszawa 2009, s. 30.
12 Materialny charakter określonych instytucji procesowych podnosi J. Filipek. J. Filipek,
Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2001, s. 162.
13 Zmiana polegała na poszerzeniu inicjatora postępowania dowodowego o wniosek strony
(w tym uczestnika na prawach strony), a została wprowadzona ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 18).
14 Zgodnie z art. 78 k.p.a., żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy
uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.
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rodzaju sprawy, charakteru czynności, do których organ wzywa oraz celu, w jakim
zostaje osoba wezwana. Dodatkowo, wezwanie powinno być opatrzone informacją
czy wezwany powinien uczestniczyć w czynnościach osobiście czy może przez
pełnomocnika, ewentualnie czy może dokonać czynności w formie pisemnej
lub elektronicznej. W wezwaniu uściśla się także termin spełnienia żądania oraz
pouczenie dotyczące skutków prawnych niezastosowania się do nakazu.
Przywołane regulacje zakładające jawność, posiadają zatem charakter
ochronny dla strony, a nakazowy dla organu. Z gwarantem zachowania tajemnicy stykamy się natomiast na gruncie dowodu ze świadka i biegłego. Regulacja
dotycząca statusu świadka (mająca zastosowanie także do biegłego) zakłada
kilka wyłączeń. Po pierwsze wśród wyłączeń stanowiących o niezdolności do
bycia świadkiem (biegłym) zawarto dwie przesłanki natury prawnej, wiążąc je
właśnie z ochroną tajemnicy. Zgodnie z art. 82 k.p.a. ze względów legalnościowych, świadkami i biegłymi nie mogą być osoby zobligowane do zachowania
tajemnicy informacji niejawnych, na okoliczności objęte tajemnicą (jeżeli nie
zostały zwolnione od tego obowiązku) oraz duchowni, co do faktów objętych
tajemnicą spowiedzi (kanon 983, 984, 1388 Kodeksu Prawa Kanonicznego15). Do
grupy wyłączeń o charakterze prawnym zaliczyć przyjdzie także przesłuchanie
mediatorów na okoliczność informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem
mediacji, o czym szerzej będzie mowa w dalszej części opracowania. Egzemplifikacją naruszenia przyjętych zasad jest brak mocy dowodowej zeznań, co powoduje,
iż okoliczność faktyczna wyjaśniana za pomocą takiego środka dowodowego, nie
może być uznana za udowodnioną16.
Na tle konstytucyjnie gwarantowanej ochrony tajemnicy, art. 83 § 1 k.p.a. przyznaje fakultatywną możliwość odmowy zeznań świadkowi (biegłemu) będącemu:
15 Kan. 983 § 1 - Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić
penitenta. § 2 - Obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również
wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach. Kan. 984
§ 1 - Bezwzględnie zabrania się spowiednikowi korzystania z wiadomości uzyskanych w spowiedzi,
powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa
wyjawienia. § 2 - Kto posiada władzę, nie może w żaden sposób korzystać w zewnętrznym zarządzaniu z wiadomości, jakie uzyskał o grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w spowiedzi. Kan.
1388 § 1 - Spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sakramentalną, podlega ekskomunice
wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej. Gdy zaś narusza ją tylko pośrednio,
powinien być ukarany stosownie do ciężkości przestępstwa. § 2 - Tłumacz i inni, o których w kan.
983, § 2, którzy naruszają tajemnicę, powinni być ukarani sprawiedliwą karą, nie wyłączając
ekskomuniki. http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf [dostęp na
dzień: 15 czerwca.2018 r.].
16 E. A. Maj, Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe. Studium porównawcze, Bielsko-Biała 2013, s. 92.
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małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem strony, a także powinowatym
pierwszego stopnia, oraz osobom pozostających ze stroną w prawnorodzinnym
stosunku przysposobienia, stosunku opieki lub kurateli. Prawo zachowania tajemnicy przyznano także w sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie mogłaby narazić
osobę zeznającą lub jej bliskich17 na odpowiedzialność karną, hańbę, bezpośrednią
szkodę majątkową, albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej18.
Zasada informowania

W ramach zasady informowania ukonstytuowanej na gruncie art. 9 k.p.a., postulat
należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych
i prawnych, mających związek z ich interesem prawnym, bezwzględnie wiąże
organ prowadzący postępowanie, a nawet podmiot działający w ramach pomocy
prawnej. Przyjmując, iż ochrona ta powinna być zupełna, nie może być mowy
o zatajeniu kwestii związanych zarówno z prawem procesowym, materialnym,
ustrojowym, a nawet przyjętą wykładnią podstawy prawnej i innych swoistych
źródeł prawa, jeżeli tylko korespondują z prawnie chronionym interesem strony
lub uczestnika postępowania. Wspomniana zasada została dodatkowo umocniona
na gruncie orzeczniczym. W przedmiocie zasady wypowiedział się bowiem Sąd
Najwyższy, który w tezie do wyroku z 1992 r. wskazał: Obowiązek informowania
i wyjaśniania stronom przez organ prowadzący postępowanie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się sprawy /art. 9 Kpa/ powinien być
rozumiany tak szeroko, jak to jest tylko możliwe19. Należy podnieść, iż to właśnie ta
zasada unormowana już w pierwotnej wersji Kodeksu (1960) stanowiła pierwszą
wyrażoną expressis verbis zasadę jawności proceduralnej20.
Zasada wysłuchania

Kolejną zasadą, będącą determinantą pozycji strony w postępowaniu, jest zasada
czynnego udziału strony, zwana też zasadą wysłuchania. Kodeksowy art. 10
17 Pod pojęciem osób bliskich uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo,
powinowatych pierwszego stopnia, osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
18 Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej ma obowiązek uprzedzenia
świadka (biegłego) o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności
za fałszywe składanie zeznań.
19 Wyrok SN z dnia 23 lipca 1992 r., sygn. akt III ARN 40/92. Glosy - W. Taras, „Państwo
i Prawo” 1993 Nr 3 s. 110, J. Zimmermann, „Państwo i Prawo” 1993 Nr 8 s. 116.
20 Prawo administracyjne pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl,
Warszawa 2000, s. 108.
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obliguje organy administracji publicznej do zapewnienia stronom czynnego
udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się w kwestii wyników postępowania dowodowego przed wydaniem
decyzji. Drugi z postulatów ma zapewnić stronie możliwość zapoznania się nie
tylko z całym zgromadzonym i rozpatrzonym materiałem dowodowym, ale
i efektem procesu myślowego, tj. dowodzenia, będącego podstawą faktyczną
subsumpcji i orzekania.
Wyrażony na gruncie procesowych zasad ogólnych czynny udział strony,
doznaje uszczegółowienia i konkretyzacji w dalszych przepisach Kodeksu. Przywołać należy chociażby instytucję zawiadamiana strony o wszczynanym postępowaniu administracyjnym (z urzędu lub z inicjatywy jeden ze stron), prawo
uczestnictwa w postępowaniu dowodowym, wspomnianą materialno-techniczną
czynność wezwania oraz podniesienie do rangi kwalifikowanej wady prawnej niezawinionego przez stronę braku uczestnictwa w postępowaniu. Wszystkie
one swój prawny kontekst wiążą z jawnością działania władzy publicznej. Wśród
regulacji szczegółowych doprecyzowujących ową zasadę, odnajdujemy zatem
takie, które stanowią o jawności działania władzy, utożsamianej z dostępem
do informacji. W procedurze ogólnej zawarto także grupę norm legalizujących
przywoływany aspekt zarówno w ujęciu pozytywnym i negatywnym, tzn. ograniczającym prawo względem strony. Mowa o instytucji udostępniania akt. Zgodnie
bowiem z art. 73 § 1 k.p.a., stronie (a także przedstawicielowi, pełnomocnikowi
strony i uczestnikom na prawach strony21) ustawodawca zagwarantował prawo
wglądu w akta sprawy na każdym etapie jej prowadzenia oraz po zakończeniu.
Prawo to rozciąga się na możliwość sporządzania notatek, kopii lub odpisów,
żądania ich uwierzytelnienia, a nawet wydania z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile przemawia za tym ważny interes strony. Ochrona ta nie przybiera
jednak charakteru bezwzględnego. Artykuł 74 § 1 i 2 k.p.a. pozbawia stronę
wspomnianego przywileju przyznając organowi prawo „utajnienia” akt sprawy
zawierających informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, a także
innych akt, w wyłączeniu których organ upatruje ważny interes państwowy22.
Zasada przekonywania

Z podobnym, warunkowym rodzajem gwarancji stykamy się na gruncie zasady
przekonywania, która odnajduje wyraz w art. 11 Kodeksu, stanowiącym, że
21 K. Kłosowska, Czynności faktyczne jako prawna forma działania administracji, Rzeszów
2009, s. 109.
22 Dla ochrony obywatela, prawodawca sformalizował odmowę skorzystania ze wspomnianego prawa, przewidując nań obligatoryjną formę zaskarżalnego postanowienia.
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organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek,
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności
doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków
przymusu.
Praktyczny jej aspekt należy wiązać z jednym z elementów decyzji administracyjnej i zaskarżalnego postanowienia (art. 107 § 1,3 i 124 § 2 k.p.a.), tj.
z uzasadnieniem stanowiącym przestrzeń do dokonania argumentacji wydanego rozstrzygnięcia. Uzasadnienie faktyczne stanowi swoisty opis postępowania wyjaśniającego i powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za
udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których
innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Uzasadnienie
prawne natomiast powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji,
z przytoczeniem przepisów prawa. Tak skonstruowane uzasadnienie stanowi
procesowy przejaw zaznajomienia adresata aktu z tym stadium postępowania,
w którym nie bierze udziału czyli subsumpcji i orzekania.
Podobnie jednak jak w przypadku instytucji odmowy udostępniania akt,
Kodeks w art. 107 § 5 aprobuje odstąpienie od uzasadnienia m.in. ze względu na
bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny. Zastosowanie powyższego trybu,
wiąże się z objęciem tajemnicą elementów dowodowych oraz samego dowodzenia.
Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych

Powyższa zasada jest przykładem zmian ustawodawczych, które z dniem 1
czerwca 2017 r. dokonały swoistej przebudowy wielu instytucji kodeksowych.
Na skutek zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie
ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw23
wcześniej skonstruowana w art. 13 k.p.a. zasada ugodowego załatwiania spraw
przetransponowano w zasadę polubownego rozstrzygania kwestii spornych24.
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 935.
24 Art. 13.
§ 1. Organy administracji publicznej w sprawach, których charakter na to pozwala, dążą do
polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz ustalania praw i obowiązków będących
przedmiotem postępowania w należących do ich właściwości sprawach, w szczególności przez
podejmowanie czynności:
1) skłaniających strony do zawarcia ugody, w sprawach, w których uczestniczą strony
o spornych interesach;
2) niezbędnych do przeprowadzenia mediacji.
§ 2. Organy administracji publicznej podejmują wszystkie uzasadnione na danym etapie
postępowania czynności umożliwiające przeprowadzenie mediacji lub zawarcie ugody,
a w szczególności udzielają wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia
sprawy.
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Obecnie brzmiąca zasada daje wyraz dążeniom do ograniczenia formalistycznie postrzeganej władczości działań administracji, zwiększenia zaufania stron
do organów administracji publicznej, a także ewolucji procedury w kierunku
partnerstwa ze sferą administrującą25. Kluczem owej zmiany było wprowadzenie instytucji mediacji w postępowaniu administracyjnym. W kontekście prowadzonych rozważań, wspomniana instytucja zdaje się zasadzać nie tylko na
polubownym charakterze załatwienia spornej kwestii, ale właśnie na ochronie
tajemnicy strony/stron w sporze uczestniczących. Po pierwsze bowiem art. 96j
k.p.a. wyłącza jawność mediacji, po drugie - mediatora, uczestników mediacji
i wszystkie inne osoby biorące udział w czynnościach mediacyjnych Kodeks zobowiązuje do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku
z prowadzeniem mediacji26. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko
poprzez stosowne oświadczenia uczestników mediacji. Na uwagę zasługuje także
zmiana przywołanego już art. 83 k.p.a. Na gruncie wprowadzanych zmian został
on bowiem zaopatrzony w dodatkowy § 4 stanowiący że: Mediator nie może
być przesłuchany w charakterze świadka co do faktów, o których dowiedział się
w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że uczestnicy mediacji zwolnią go od
obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
Zasada pisemności

Z perspektywy jawności, klamrą spinającą wszystkie wcześniej przeanalizowane
dyrektywy, jest zasada pisemności materializująca zasadę prawdy obiektywnej,
wysłuchania oraz przekonywania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 14 k.p.a.,
sprawy w postępowaniu administracyjnym powinny być załatwione w formie
pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne27, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Wyjątkowo
i warunkowo, forma ustna dopuszczalna jest tylko w sytuacjach, gdy za taką
przemawia interes strony, a jednocześnie przepis prawa się temu nie sprzeciwia28.
Techniczny wymiar zasady pisemności wiązać należy z instytucją doręczeń,
które w zasadniczej formie przewidują doręczenie do rąk własnych adresata, ewentualnie pod nieobecność adresata - do rąk wybranych kategorii osób (dorosłego
25 Rządowe uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustawy, s. 17.
26 Art. 96j § 2 k.p.a.
27 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.
28 Treść i istotne motywy zastosowania formy odmiennej od pisemnej (lub elektronicznej)
muszą zostać utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
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domownika, sąsiada, dozorcy) po ich deklaracji oddania przesyłki adresatowi. Dla
zapewnienia jak najszerszego dostępu do informacji, w Kodeksie przewidziano
także formę subsydiarną polegającą na złożeniu pisma w placówce operatora
pocztowego lub urzędzie gminy na okres do 14 dni, a nawet formę ogłoszenia
publicznego (która nota bene z tajemnicą ma niewiele wspólnego). Na gruncie
doręczeń, odrębną kwestią pozostaje oczywiście prawnie gwarantowana wolność
i tajemnica komunikowania się wywodzona z art. 49 Konstytucji, a uszczegółowiona w art. 41 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe29, formułującym tajemnicę korespondencji oraz w art. 159, 160 i 162 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne30, normujących tajemnicę telekomunikacyjną,
znajdującą zastosowanie przy załatwianiu spraw w formie elektronicznej.

III. Tajemnica versus jawność w przepisach
o charakterze szczególnym
Biorąc pod uwagę rozległość regulacji procesowych prawa administracyjnego,
przeprowadzona analiza nie wyczerpuje oczywiście tematu w pełni. Procedurę
administracyjną, reguluje wiele przepisów pozakodeksowych na zasadzie lex
specialis. Ze względu na warunki redakcyjne artykułu, sfera szczegółowa prawa
administracyjnego nie zostanie poddana wnikliwej analizie. Sygnalizacyjnie
należy potwierdzić jednak istnienie prawnie chronionej tajemnicy w wielu jej
obszarach materialnoprawnych i procesowych, np. w sferze pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, ochrony praw pacjenta, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia, aktów stanu cywilnego i wielu innych. Nie
sposób pominąć jednego z donioślejszych argumentów na gruncie procedury
szczególnej, unormowanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa, a posiadającej związek z procedurą ogólną. Artykuł 129 o.p. zakłada
bowiem, iż postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron – tym samym
konstruuje zasadę jawności wyłącznie dla podmiotów posiadających interes
prawny w prowadzonym postępowaniu. Wprowadzenie takiego typu regulacji
ma na celu zwiększenie ochrony podmiotu podatkowego m.in. w zakresie informacji gospodarczych31, czego trudno doszukać się w proceduralnych normach
lex generalis.
29 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.
30 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.
31 Tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.). Szerzej na ten temat: J. Borkowski, Zasady
podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowodministracyjnego, s. 46.
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Zachowanie tajemnicy stanowi niepodważalny korelat ze sferą administrowania, za którą stoi człowiek – piastun organu lub upoważniony urzędnik. W kontekście prowadzonych rozważań, uzasadnienie znajdzie zatem analiza norm
regulujących funkcjonowanie poszczególnych grup pracowników administracji
publicznej, którzy w praktyce dokonują czynności procesowych. Przyjmując
zasadniczy podział administracji publicznej na zdecentralizowaną sferę samorządową oraz funkcjonującą w układzie centralizacji – administrację rządową,
prawodawca dokonał usystematyzowania funkcji i zadań pracowniczych wedle
przyjętego podziału władzy.
Na początku uwagę skupić przyjdzie na regulacjach normujących stosunek
pracy na zasadach ogólnych, tj. ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy32,
która w art. 100 § 2 zobowiązuje pracownika m.in. do zachowania tajemnicy
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę oraz
obliguje do przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych aktach prawnych.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny33, w art. 266 stanowi natomiast,
iż każdy kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu,
ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą
lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie
nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” lub
informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych,
a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
Przyjmując, iż znacząca większość pracowników (urzędników) podlega
stosunkowi pracy zmodyfikowanemu wedle przepisów normujących poszczególne sfery administracji; to one w badanym kontekście nabierają szczególnego
znaczenia. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego,
swój stosunek pracy na zasadzie szczególnej opierają na dyrektywach ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych34, która w aspekcie
tajemnicy, w art. 24 ust. 2 wiąże pracownika samorządowego m.in. w zakresie
dochowania tajemnicy ustawowo chronionej. Urzędnicy administracji rządowej będący członkami korpusu służby cywilnej, obligację zachowania tajemnicy (dochowania tajemnicy ustawowo chronionej) wywodzą z art. 76 ust. 1
32 Tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.
33 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.
34 Tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.
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ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej35. Urzędników państwowych
wiąże tajemnica określona w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach
urzędów państwowych36, która w art. 17 nakłada na pracownika państwowego
nakaz ochrony interesów państwa, prawa i słusznych interesów obywateli, w tym
dochowywania tajemnicy związanej z wykonywaniem obowiązków służbowych.
W sferze prawa podatkowego ustawodawca wprowadził na grunt wspomnianej
już Ordynacji podatkowej (uzupełnianej przepisami k.p.a.) instytucję tajemnicy
skarbowej, stanowiąc w art. 293 § 1, że indywidualne dane zawarte w deklaracji
oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów
objęte są tajemnicą skarbową, do której zobowiązane są przede wszystkim osoby
prowadzące postępowania oraz mające dostęp do akt i zeznań podatkowych (pod
groźbą odpowiedzialności karnej).
Nie bez znaczenia w kwestii tajemnicy w postępowaniu administracyjnym
pozostają regulacje ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła
i senatora37. Artykuł 19 ustawy formułuje tajemnicę posła i senatora w wykonywaniu mandatu, który uprawnia m.in. do uzyskiwania informacji i materiałów
oraz wglądu w działalność organów administracji publicznej, a także spółek
z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych
i samorządowych. Na marginesie, wspomnieć należy o uprawnieniu tych osób
do „interpelacji”, przyjmujących na gruncie działu VIII k.p.a. charakter skarg
i wniosków.
Z postępowaniem administracyjnym w dość ścisły sposób wiąże się postępowanie sądowoadministracyjne znajdujące główne źródło regulacji w ustawie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi38. Artykuł 137 § 1 ustawy zobowiązuje skład sędziowski do wydania wyroku
po niejawnej naradzie, której przebieg i głosowanie nad orzeczeniem jest tajne,
a zwolnienie od zachowania tajemnicy w tym względzie, z zastrzeżeniem zdania
odrębnego, jest niedopuszczalne39.
35 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.
36 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 z późn. zm.
37 Tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 z późn. zm.
38 Tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.
39 Poza tajemnicą obowiązującą w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ten rodzaj
procedury zdominowany jest przede wszystkim przez zasadę jawności czerpiącą z art. 45 ust. 1
Konstytucji, a doprecyzowaną m.in. w art. 10 p.p.s.a., postulującym: rozpoznanie spraw odbywa się
jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej oraz w art. 90 § 1 ustawy zakładającym, że jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje
sprawy na rozprawie. W przyjętych na gruncie p.p.s.a. posiedzeniach o charakterze niejawnym,
strona postępowania doznaje szczególnej ochrony w kontekście informowania. Więcej na temat
zasady jawności w postępowaniu sądowoadministracyjnym: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M.

Artykuł prawniczy | 35

Zaskarżalność rozstrzygnięć administracyjnych na zasadzie powództwa ma
miejsce także przed sądami powszechnymi, a spraw wojskowych (normowanych
przepisami k.p.a.) przed wojskowymi. Istotnym zatem będzie zwrócenie uwagi
także na tajemnicę pracowników sądów powszechnych i wojskowych (oraz
prokuratury) przyjętą w art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach
sądów i prokuratury40 i wiążącą urzędników ww. jednostek m.in. do dochowania tajemnicy prawnie chronionej. Tajemnica sędziowska stanowi natomiast
przedmiot regulacji wspomnianej na już ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych41.

IV. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza niewątpliwie pozwala na wysnucie kilku istotnych
wniosków. Przy próbie ich konstruowania trzeba jednak zastrzec dwie kwestie.
Po pierwsze, obszar badawczy na potrzeby artykułu został zakrojony dość wąsko.
Sferę procesową zawężono do ogólnego postępowania jurysdykcyjnego opartego
na regulacjach k.p.a., z jedynie uzupełniającą analizą unormowań szczególnych
regulujących status urzędniczy, ściśle korespondujący z wykonawczym charakterem jurysdykcji administracyjnoprawnej. Po wtóre, ze względu na pewien
dysonans pomiędzy procesową ochroną tajemnicy a przyjętą jawnością działania
władzy publicznej, skonfrontowano oba pojęcia; ukierunkowując badanie na
korelację bądź kolizję pomiędzy nimi.
Na gruncie badawczym, poddając analizie zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz przepisy szczegółowe k.p.a., wyodrębniono dwubiegunowy,
można powiedzieć dualny charakter tajemnicy, a jawności działań władzy przypisano wymierny gwarant dla strony-obywatela. Przyjęto zatem istnienie tajemnicy
jako proceduralnej instytucji gwarantującej ochronę dla strony lub uczestnika
postępowania (świadka, biegłego). Zauważono jednocześnie, iż wśród norm
procesowych, jej faktyczny wymiar materializuje się głównie podczas składania
zeznań przez świadka, biegłego oraz uzupełniająco przez stronę, a także podczas
wypracowywanych efektów mediacyjnych.

Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2007, s. 143-145, Por. J. Borkowski,
Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowodministracyjnego,
s. 50.
40 Tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 577.
41 Tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.
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Zauważalna jest także prawidłowość, iż zdecydowanie szerszy zakres gwarancji strona czerpie z prawa do informacji niż z prawa do ochrony jej tajemnicy.
Podkreślić należy tutaj znaczenie czynnego udziału strony w postępowaniu,
a znajdującego wyraz w instytucjach: zawiadamiania o wszczęciu postępowania,
czynnego udziału w szeroko rozumianym postępowaniu dowodowym (w tym
jego inicjowania i poszerzania), w prawie do wypowiedzenia się strony przed
wydaniem decyzji, w instytucji udostępniania akt czy materialno-technicznych instytucjach wezwania, doręczenia, informowania (pomocy prawnej) oraz
uzasadnienia aktu administracyjnego. Drugi aspekt tajemnicy, wiązać należy
z tajemnicą będącą narzędziem ochrony publicznej, w rozumieniu ochrony
aksjologicznych wartości interesu, porządku czy bezpieczeństwa publicznego,
tym samym ograniczenia jawności działań względem obywatela. W tło przywołanych uwarunkowań należy wpisać odmowę udostępniania akt, brak uzasadniania
rozstrzygnięć (aktów administracyjnych) oraz pośrednio odpowiedzialność
karną za składanie fałszywych zeznań osób uczestniczących w czynnościach
dowodowych.
Mamy zatem do czynienia z prawem do zachowania tajemnicy, konstytuującym pozycję prawną obywatela. Zderzamy ją z obligacją władzy publicznej
do transparentnych i jawnych działań - gwarantujących stronie dostęp do informacji, z zastrzeżeniem prawnie dopuszczalnego ograniczenia owej jawności
w imię ochrony tajemnicy państwa. Zaprezentowane wnioski pozwalają więc na
potwierdzenie istnienia konstytucyjnej konstrukcji prawa do tajemnicy z jednej
strony i jawności – z drugiej. Jednocześnie jawność działania władzy publicznej
z jednej strony ograniczana jest determinantem ochrony informacji niejawnych
uregulowanym na gruncie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych42, z drugiej - granice wyznacza kolizja nie dających się przecenić
rygorów, jakże rozbudowanej obecnie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych43. Status urzędników jako „gospodarzy” postępowań jurysdykcyjnych, prawo precyzuje przez pryzmat zachowania tajemnicy obustronnie
chronionej (obywatelskiej i państwowej), co poza wymienionymi regulacjami
materializuje się także na gruncie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej44.

42 Tekst jednolity - Dz. U. z 2018 poz. 412, z późn. zm.
43 Dz. U. z 2018 r. poz. 1000. Ustawa o ochronie danych osobowych na potrzeby artykuły
zostaje jedynie wspomniana; zasługując bezwzględnie na wnikliwszą uwagę na kanwie dalszych,
szczegółowych badań w kontekście tajemnicy w obrocie administracyjnoprawnym.
44 Tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.
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Streszczenie
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o prawne usankcjonowanie tajemnicy
w postępowaniu administracyjnym. Procedura administracyjna unormowana jest wieloma aktami normatywnymi o charakterze procesowym oraz licznymi aktami materialnego prawa administracyjnego (jako lex specialis). Z uwagi na rozległość regulacji,
analizie poddano postępowanie administracyjne sensu stricte, prowadzone w oparciu
o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę, iż prawo
administracyjne, w tym jego część formalną (procesową) determinuje jawność działania
władzy; badaniu poddano środki prawne stanowiące zarówno o tajemnicy, jak i jawności,
obu stron stosunku administracyjnoprawnego, tj. obywatela i organu.
SŁOWA KLUCZOWE: tajemnica, jawność, postępowanie administracyjne, prawo
administracyjne.
Summary
The article is an attempt to answer the question of the legal sanctioning of confidentiality in administrative proceedings. The administrative procedure is regulated by many
normative acts of a procedural nature, and numerous acts of substantive administrative
law (lex specialis). Due to the extent of regulation, the analysis of administrative proceedings was conducted in sensu stricte way, pursuant to the provisions of the Code of
Administrative Procedure. Given that the administrative law, including its formal part
(the process) is determined by the transparency of authority’s actions; confidentiality
as well as transparency provisions of both sides of relation under administrative law, ie.
the citizen and authority, were investigated.
KEY WORDS: confidentiality, transparency, administrative procedure, administrative law.
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Magdalena Materniak

Wymóg uregulowanej sytuacji prawnej
związków wyznaniowych z art. 195 §1
Kodeku karnego
The Requirement of regulated legal position of religious communities
from art. 195 section. 1 of the Criminal Code

I. Wstęp
W rozdziale XXIV Kodeksu karnego1 wśród przestępstw przeciwko wolności
sumienia i wyznania obok dyskryminacji wyznaniowej (art. 194 k.k.) i obrazy
uczuć religijnych (art. 196 k.k.) umieszczono przestępstwo złośliwego przeszkadzania wykonywaniu aktu religijnego oraz przestępstwo przeszkadzania
pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym (art. 195 k.k.). Art. 195
§ 1 k.k. chroni wolność religijną w zakresie publicznego wykonywania aktów
religijnych kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, natomiast w art. 195 § 2 k.k., stanowiącym osobne przestępstwo,
ochronie podlegają czynności związane z pochówkiem zmarłego2.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostaną w sposób ogólny znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 195 § 1 k.k. oraz formy regulacji
sytuacji prawnej związków wyznaniowych określone w polskim prawie. Ponadto
przeprowadzone rozważania będą zmierzać do odpowiedzi na pytanie dotyczące

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553 z późn.
zm., dalej: k.k.
2 Zob. J. Koredczuk, Ewolucja prawnokarnej ochrony wolności sumienia i wyznania w Polsce
w latach 1989-2009, w: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy - dyskusje - postulaty, red. D.
Walencik, Katowice - Bielsko-Biała 2009, s. 88; R. Stefański, Przestępstwo złośliwego przeszkadzania
wykonywaniu aktu religijnego (art. 195 §1k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 2, s. 58-59.
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zasadności wprowadzonego do art. 195 § 1 k.k. wymogu uregulowanej sytuacji
prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych.
Znamiona strony przedmiotowej przestępstwa z art. 195 § 1 k.k.
Nie można wymogu uregulowanej sytuacji prawnej związku wyznaniowego
rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych znamion strony przedmiotowej przestępstwa złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych3. Art.
195 § 1 k.k. penalizuje zachowania polegające na przeszkadzaniu wykonywaniu
praktyk religijnych. Zachowania mogą przybierać formę działania lub zaniechania4. W czasowniku „przeszkadzać” użytym w art. 195 k.k. mieści się każde
zachowanie, które zakłóca lub utrudnia przebieg aktów religijnych5.
Przedmiotem czynności wykonawczej na gruncie art. 195 § 1 k.k. jest akt
religijny6. Przyjmuje się, że pojęcie aktu religijnego obejmuje każdą czynność
religijną, która jest zgodna z rytuałem, ceremonią albo powszechnie przyjętym
zwyczajem. Czynności wchodzące w skład aktu religijnego zaliczane są do praktyk religijnych danego związku wyznaniowego7. Ustawodawca nie wskazuje,
gdzie mają być wykonywane akty religijne. Jednakże głównie są to miejsca sprawowania kultu (kościoły, domy modlitwy, cmentarze), lub miejsca czasowego
wykonywania praktyk religijnych (miejsce sprawowania Mszy św. polowej, plac
przy krzyżu)8.

3 Przez znamiona strony przedmiotowej przestępstwa należy rozumieć następujące elementy: czyn, przedmiot wykonawczy, skutek czynu, powiązanie między zachowaniem a skutkiem,
sytuację w jakiej czyn popełniono oraz sposób popełnienia. Jednakże nie wszystkie wyróżnione
elementy strony przedmiotowej występują we wszystkich opisach ustawowych przestępstw.. Do
znamion strony przedmiotowej przy przestępstwie z art.195 k.k. zalicza się czynność wykonawczą,
publiczność wykonywania aktów religijnych, przedmiot czynności wykonawczej oraz wymóg
regulacji sytuacji prawnej związków wyznaniowych; zob. M. Makarska, Przestępstwa przeciwko
wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin 2005, s. 106-114.
4 Zob. M. Kulik, Strona przedmiotowa, w: Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M.
Mozgawa, Warszawa 2009, s. 175.
5 Zob. M. Filar, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (art. 194-196), w:
Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006, s. 638; M. Makarska, Przestępstwa
przeciwko wolności, s. 136.
6 Problemy pojawiające się przy interpretacji pojęcia aktu religijnego oraz niektórych znamion przestępstwa z art. 195 k.k. sygnalizowano już we wcześniejszej publikacji; zob. M. Materniak,
Złośliwe przeszkadzanie jako znamię przestępstw z art. 195 k.k., „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”
2014, nr 27, s. 55-62.
7 Zob. P. Petasz, Wolność religijna w Polsce i jej karnoprawna ochrona na gruncie art. 195
Kodeksu karnego z 1997 roku, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. 13, s. 278; J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, w: Kodeks karny. Komentarz, red.
T. Bojarski, Warszawa 2011, s. 437.
8 M. Makarska, Przestępstwa przeciwko wolności, s. 113.
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Przeszkadzanie – zgodnie z omawianym przepisem – dotyczy aktu religijnego wykonywanego publicznie. Pojęcie „publiczności” interpretowane jest
stosunkowo szeroko. Przyjmuje się, że „publicznie” działa się w miejscu ogólnie
dostępnym dla nieokreślonego kręgu osób. Treść działania nie musi docierać
do nieokreślonej liczby osób, jednak muszą zostać stworzone warunki na to
pozwalające, ze względu na miejsce lub sposób działania9. Publiczność czynu
występuje, gdy może on być dostrzeżony przez nieokreśloną bliżej liczbę osób10.
Poza ochroną pozostają czynności religijne wykonywane prywatnie. Dla porównania w art. 195 § 2 k.k. nie wprowadzono rozróżnienia na prywatne i publiczne
wykonywanie czynności związanych z pochowaniem osoby zmarłej. Ponadto
pogrzeb i uroczystości żałobne mogą mieć charakter świecki i religijny. Te o charakterze religijnym nie muszą należeć do obrzędowości związku wyznaniowego
o uregulowanej sytuacji prawnej11.

II. Formy regulacji sytuacji prawnej związków
wyznaniowych
W art. 195 § 1 k.k. tak jak i w Konstytucji RP12 posłużono się pojęciem „kościoły
i inne związki wyznaniowe”. Zgodnie z przepisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania sformułowanie „kościoły i inne związki wyznaniowe”
stosuje się na określenie wspólnot religijnych „zakładanych w celu wyznawania
i szerzenia wiary religijnej, które posiadają własny ustrój, doktrynę i obrzędy
kultowe”13. W ustaleniu znaczenia pojęcia „związek wyznaniowy” pomocna jest
także nauka prawa oraz orzecznictwo sądowe. Według J. Krukowskiego związkiem wyznaniowym jest grupa ludzi oparta na więzi duchowej, której źródłem
jest wiara. Grupa ta akceptuje taką samą doktrynę religijną. Posiada też własną
9 O. Górniok, R. Zawłocki, Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji
państwowych oraz samorządu terytorialnego, w: Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do
artykułów 222-316. Tom II, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010, s. 60.
10 R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa1996, s. 202.
11 Zob. S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, w: Kodeks karny.
Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2014, s. 758-759; M. Makarska, Przestępstwa
przeciwko wolności, s. 108., M. Materniak, Złośliwe przeszkadzanie, s. 56-57; R. Stefański, Przestępstwo złośliwego przeszkadzania, s. 60; 63-64; W. Świda, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa
1966, s. 110.
12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.
13 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U.
2005, Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.; dalej: ustawa wyznaniowa.
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strukturę organizacyjną oraz charakter trwałej instytucji społecznej14. Pojęcie
„kościoła” (łac. ecclesia) odnosi się w zasadzie do wspólnot religijnych o rodowodzie chrześcijańskim, natomiast „inne związki wyznaniowe” do wspólnot
pozachrześcijańskich15. „Związki wyznaniowe” to zatem pojęcie zbiorcze.
Akty prawne przewidują różne tryby uregulowania sytuacji prawnej związków wyznaniowych. Formy regulacji stosunków między państwem a związkami
wyznaniowymi określa Konstytucja RP oraz ustawa wyznaniowa. Związki wyznaniowe mają uregulowaną sytuację prawną na mocy tzw. ustaw indywidualnych
bądź w trybie rejestracyjnym. Tylko sytuację Kościoła katolickiego kształtują
postanowienia umowy międzynarodowej, gdyż tylko ten związek wyznaniowy
jest reprezentowany przez instytucję posiadającą podmiotowość prawnomiędzynarodową (tj. przez Stolicą Apostolską)16.
Zgodnie z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP „Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi
przedstawicielami”. Sytuacja prawna związku wyznaniowego może zatem zostać
uregulowana na podstawie odnoszącej się do niego ustawy. Podstawą do uchwalenia takiej ustawy jest uzgodniona wcześniej umowa, którą z reguły poprzedzają
negocjacje17. Umowy pomiędzy Radą Ministrów a właściwymi przedstawicielami
związków wyznaniowych nie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego18.
Istotą regulacji sytuacji prawnej w formie ustawowej jest możliwość określenia
jej treści na podstawie umów. O kształcie przepisów współdecyduje związek
14 J. Krukowski, Konstytucyjny system relacji między państwem a Kościołem katolickim oraz
innymi związkami wyznaniowymi, w: Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, red. R. Mojak,
Lublin 2000, s. 104.
15 J. Krukowski, Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000, s. 277-278; H.
Misztal, Wprowadzenie do prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal, P. Stanisz,
Lublin 2003, s. 30; zob. Wyrok NSA z dnia 23 stycznia 1998 roku, I SA 1065/97, ONSA 1998, Nr
4 poz. 135.
16 Sytuację prawną Kościoła katolickiego w Polsce reguluje Konkordat między Stolicą
Apostolską i Rzecząpospolitą z dnia 28 lipca 1993 roku, Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318 oraz ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz. U. z 2013, poz. 1169, z późn. zm.; zob. J. Krukowski, Kościół i Państwo, s. 297-298.
17 Zob. P. Sobczyk, Negocjacje i zawarcie umowy z art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w: Układowe
formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 277-288.
18 M. Olszówka, Charakter prawny umowy, o której mowa w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, w:
Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5
Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013, s. 292; P. Stanisz, Stosunki między państwem
a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w Rzeczypospolitej Polskiej - zarys problematyki,
w: Podstawy regulacji stosunków państwo-kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej,
red. P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz, Lublin 2010, s. 30.
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wyznaniowy, nie jest to więc wyłącznie decyzja strony państwowej19. Na podstawie indywidualnych aktów normatywnych mają uregulowany status prawny
następujące kościoły i inne związki wyznaniowe: Polski Autokefaliczny Kościół
Prawosławny20, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Rzeczypospolitej Polskiej21, Kościół Ewangelicko- Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej22, Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej23, Kościół Starokatolicki
Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej24, Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej25, Wschodni Kościół Staroobrzędowy26, Muzułmański
Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej27, Karaimski Związek Religijny
w Rzeczypospolitej Polskiej28, Kościół Polskokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej29, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej 30,
Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej31, Związek Gmin
Wyznaniowych Żydowskich Rzeczypospolitej Polskiej32, Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej33.
19 P. Stanisz, Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół, w: A. Mezglewski,
H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 85-86.
20 Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego, Dz. U. 2014, poz. 1726 z późn. zm.
21 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 483 z późn .zm.
22 Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 43 z późn. zm.
23 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2014, poz. 1712 z późn. zm.
24 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 14 z późn. zm.
25 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 44 z późn. zm.
26 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku
Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej,
Dz. U. 1928, Nr 38, poz. 363 z późn. zm.
27 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1936, Nr 30, poz. 240 z późn. zm.
28 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1936, Nr 30, poz. 241 z późn. zm.
29 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2014, poz. 1599 z późn. zm.
30 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2014, poz. 1889 z późn. zm.
31 Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 169 z późn. zm.
32 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2014. poz. 1798 z późn. zm.
33 Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego
w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 2015, poz. 13 z późn. zm.

Artykuł prawniczy | 45

W Polsce obok związków mających uregulowaną sytuację na podstawie
odrębnych ustaw istnieją związki wyznaniowe wpisane do rejestru zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie wyznaniowej. Prowadzenie rejestru kościołów
i innych związków wyznaniowych oraz organizacji międzykościelnych należy
do kompetencji ministra do spraw wyznań religijnych (obecnie Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji)34. Dokonana w 1997 roku nowelizacja ustawy
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania miała na celu zaostrzenie wymogów
rejestracyjnych. Regulacja tej kwestii zamieszczona jest w Dziale III zatytułowanym „Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych” (art. 30-38.).
W wersji pierwotnej ustawy tytuł Działu III brzmiał „Tworzenie kościołów
i innych związków wyznaniowych”. Mogło to prowadzić do błędnego wniosku,
że państwo tworzy związki wyznaniowe, a nie ich wyznawcy35.
Przepisy prawne ustawy wyznaniowej wskazują w jakich okolicznościach
może zostać wydana decyzja o odmowie wpisu. Ma to miejsce, gdy upłynął
termin do uzupełnienia braków lub uchybień (art. 33 ust. 2), wniosek zawiera
postanowienia pozostające w sprzeczności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych osób (art. 33 ust. 3)36. Osobną
34 M. Piszcz-Czapla, Rejestr Kościołów i związków wyznaniowych, w: Prawo państwowe
a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców
Prawa Wyznaniowego. Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M.
Stanulewicz, Poznań 2010, s. 152.
35 Zgodnie z przepisami ustawowymi prawo wpisu do rejestru jest realizowane przez złożenie organowi rejestrowemu deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego
i wniosku o wpis do rejestru. Prawo wniesienia wniosku przysługuje obecnie co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskodawcy składają
listę zawierającą ich notarialnie poświadczone podpisy, potwierdzając w ten sposób treść wniosku
o wpis i deklaracji o utworzeniu kościoła lub innego związku wyznaniowego. Podają ponadto:
imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu
tożsamości, a także numer PESEL każdego z wnioskodawców. Wniosek powinien zawierać: listę
osób zgłaszających (o czym powyżej) oraz ich dane, informację o dotychczasowych formach
życia religijnego i metodach działania kościoła lub innego związku wyznaniowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, informację o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych,
obrzędach religijnych, adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz dane
osób wchodzących do kierowniczych organów wykonawczych, a także statut (art. 30-32 ustawy
wyznaniowej); zob. M. Piszcz-Czapla, Rejestr Kościołów i związków wyznaniowych, s. 152-158.
36 A. Mezglewski, Rejestrowanie związków wyznaniowych, w: A. Mezglewski, H. Misztal, P.
Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 279; Podnosi się, że rejestracja nie powinna nastąpić
również wówczas, gdy organizacja w istocie nie jest wspólnotą religijną, tylko za taką się podaje,
czyli nie ma cech religii. W wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia
2014 roku oraz dnia 19 maja 2016 roku w sprawie umorzenia postępowania o wpis Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do rejestru związków wyznaniowych stwierdzono, że odmowa wpisu
do rejestru może nastąpić tylko na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy o gwarancjach wolności
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kwestią prawną pozostaje możliwość wykreślenia związków wyznaniowych
z rejestru w przypadku gdy uzyska on uregulowaną sytuację prawną i majątkową w odrębnej ustawie. Dzieje się to tak również, gdy związek wyznaniowy
złoży zawiadomienie o zaprzestaniu swojej działalności. Wykreślenie z rejestru
następuje ponadto, gdy kościół lub inny związek wyznaniowy utracił cechy
warunkujące uzyskanie wpisu. Dotyczy to w szczególności kościoła lub innego
związku wyznaniowego, który w ciągu trzech lat nie odpowiedział na żądanie
organu i nie dokonał aktualizacji danych. Istnieje także możliwość wykreślenia
związku wyznaniowego z rejestru, jeśli jego działalność rażąco narusza prawo
lub postanowienia statutu. Takie naruszenie stwierdza prawomocnym wyrokiem
sąd na wniosek organu rejestrowego lub prokuratora (art. 36 ust. 2)37.

III. Zasada równouprawnienia a wymóg posiadania
uregulowanej sytuacji prawnej przez związek
wyznaniowy
Przepis art. 195 §1 k.k. jasno określa, że ochrona dotyczy wykonywania aktów
religijnych kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji
prawnej. Zdaniem N. Kłączyńskiej tak sformułowany przepis dyskryminuje związki
niezarejestrowane. Grupy religijne, które nie są wpisane do rejestru, niekoniecznie
działają „nielegalnie”. Istnieją więc związki religijne o sytuacji nieuregulowanej
prawnie pozbawione ochrony karnej. Jej zdaniem pojęcie „uregulowana sytuacja prawna” jest nieostre 38. J. Koredczuk również podnosi, że może pojawić się
w niedługim czasie reinterpretacja pojęcia „uregulowanej sytuacji prawnej”. Dla
niektórych do powstania i funkcjonowania wspólnoty religijnej nie jest wymagany
sumienia i wyznania. Zgodnie z tym prawidłowa wykładnia art 33 ust. 2 ustawy nie pozwalała na
odmowę rejestracji wówczas, gdy wnioskująca o to organizacja nie ma cech religii. W odniesieniu
do tego rodzaju organizacji nie można stosować art. 32 ustawy. Nie znaczy to jednak, że powinna
nastąpić rejestracja. Za właściwą w takiej sytuacji należy uznać odmowę wszczęcia postępowania
zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.
Natomiast w razie ujawnienia takiej okoliczności już po wszczęciu postepowania powinno ono
zostać umorzone w oparciu o art. 105 § 1 tego kodeksu. Zwolennicy Kościoła Latającego Spaghetti
nie zgadzają się jednak z odmową wpisu do rejestru, dlatego też 13 lipca 2016 przedłożyli skargę
kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dokumenty z przebiegu rejestracji dostępne
są na stronie internetowej Kościoła Latającego Spaghetti; zob. https://klps.pl/nowosci/rejestracja-kocioa.html.
37 Zob. A. Mezglewski, Rejestrowanie związków wyznaniowych, s. 285-286.
38 Zob. N. Kłączyńska, Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia
i wyznania, Wrocław 2005, s. 205-206.
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wpis do rejestru, tylko wola wyznawców do jej powstania. Autor ten wskazuje
jednocześnie, że przyczyniłoby się do rozszerzenia ochrony na inne grupy religijne,
choć aktualnie w rejestrze wpisana jest już nie mała liczba związków wyznaniowych39. W dziale A rejestru na dzień 2 lipca 2018 roku wpisanych było 165
związków wyznaniowych, w dziale B wpisano 5 organizacji międzykościelnych40.
Postulaty zmian w art. 195 k.k. pojawiają się od kilku lat w związku ze wzrostem
zainteresowania społecznego kryminalizacją zachowań polegających na naruszeniu
wolności sumienia i wyznania. Dla przykładu w 2014 roku przygotowano projekt
poselski, który zakładał wykreślenie z art. 195 § 1 k.k. sformułowania „o uregulowanej sytuacji prawnej”. Przepis otrzymałby brzmienie: „Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku
wyznaniowego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2”. Zmiana taka miała uwzględniać „postępującą pluralizację życia
społecznego oraz brak obowiązku rejestrowania się wspólnot religijnych”, a także
zasadę równości. W uzasadnieniu do proponowanych zmian podkreślono, iż
obecne sformułowanie przepisu zawęża ochronę do związków wyznaniowych
o uregulowanej sytuacji prawnej, wykluczając inne grupy religijne. W ocenie osób
przygotowujących projekt „takie ograniczenie nie ma podstawy dogmatycznej.
Publiczna prawnokarna ochrona aktów religijnych stała się dodatkowym przywilejem organizacji, które zdecydowały się na uregulowanie sytuacji prawnej”41.
Ponadto można usłyszeć głosy stwierdzające, iż art. 195 § 1 k.k. jest uprzywilejowaniem osób wierzących, ponieważ zapewnia im szczególną ochronę wolności
w zakresie swobodnego wykonywania aktów religijnych w sferze publicznoprawnej.
Zgodnie z przepisami Konstytucji kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione (art. 25 ust.1). Zasada równouprawnienia ma swoją podstawę
w art. 32 Konstytucji, który określa zasadę równości oraz zakaz dyskryminacji
z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym42.
Zasada równości oznacza, że wszystkie podmioty prawne, charakteryzujące się
w równym stopniu daną cechą istotną, powinny być traktowane równo, a więc

39 J. Koredczuk, Ewolucja prawnokarnej ochrony wolności sumienia i wyznania, s. 86-87.
40 Zgodnie z informacją podaną przez Departament przy MSWiA; zob. https://mswia.gov.
pl/download/1/32127/ostE-RejestrEB02072018r.pdf.
41 Przebieg procesu legislacyjnego - druk nr 2297 dostępny jest na stronie Sejmu: http://
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2297.
42 D. Dudek, Równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych
zasad prawa wyznaniowego, w: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, s. 201, 204.
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według jednakowej miary, bez różnicowań zarówno faworyzujących, jak i dyskryminujących43. Związki wyznaniowe również mają być traktowane przez prawo
identycznie ze względu na określoną cechę, która jest dla nich wspólna. Rozumienie
zasady równouprawnienia nie polega na jej absolutyzowaniu, wykluczającym jakiekolwiek różnice. Zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych musi być
uzasadnione, w przeciwnym razie doszłoby do naruszenia norm konstytucyjnych44.
Według W. Janygi „cechą relewantną z punktu widzenia ochrony karnej art.
194-196 mogłoby zatem być np. wyznawanie religii, której zasady nie naruszają
codziennej praktyki życia. Trudno sobie wyobrazić, aby nawet przy największym
szacunku dla wolności sumienia i wyznania, karać tak samo za znieważenie przedmiotu czci religijnej chrześcijan i za zabicie krowy, który to akt mógłby obrazić
uczucia religijne mieszkających w Polsce hinduistów”. W prawie karnym funkcjonuje zasada ultima ratio, zasada określoności przepisu karnego i zasada tworzenia
prawa możliwego do wyegzekwowania. Może się więc pojawić sytuacja w której
zróżnicowanie sytuacji podmiotów podobnych ma uzasadnienie ze względu na
konkretną cechę istotną. Zasady równości i równouprawnienia nie oznaczają identyczności. Równouprawnienie zachodzi pod pewnymi względami. Każdą sytuację,
w której następuje zróżnicowanie, należy wnikliwie przeanalizować. Prawno karne
nie może stać na straży wszystkich zachowań religijnych, gdyż niektóre z nich są nie
do przyjęcia w naszej kulturze i porządku prawnym, np. brutalne rytuały. Niektóre
praktyki mogą nawet wypełniać znamiona określonych czynów zabronionych45.
Związki wyznaniowe opierają się na prawie ludzi do wolności sumienia i religii
oraz na społecznej naturze człowieka46. Pozycje związków wyznaniowych w państwie, a także ich status prawny jest zawsze funkcją praw i swobód przyznanych
osobie47. Konsekwencją zapewnienia każdemu człowiekowi wolności sumienia
i wyznania, wynikającej z przyrodzonej godności, jest równouprawnienie związków wyznaniowych48. Wyznawcy korzystają z przysługującej im wolności religij43 Orzeczenie TK z dnia 9 marca 1988 roku, U 7/87, OTK 1988, Nr 1, poz.1; zob. A. M.
Abramowicz, Zasada równouprawnienia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 238; N. Kłączyńska, Dyskryminacja
religijna, s. 38-42.
44 D. Dudek, Równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych, s. 202.
45 Zob. W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle
współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s. 144-148.
46 J. Krukowski, Kościół i Państwo, s. 277; F. J. Mazurek, Państwo laickie czy państwo konfesyjne - błędna alternatywa, w: Ecclesia et status. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy
naukowej prof. J. Krukowskiego, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 200.
47 J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja stosunków państwo-kościół (ujęcie komparatystyczne), „Państwo i Prawo” 2000, nr 4, s. 39.
48 Wyrok TK z 2 grudnia 2009 roku, U 10/07, OTK-A, U 10/07, Nr 11, poz. 163.
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nej poprzez tworzenie związków wyznaniowych oraz dobrowolne członkostwo
w grupach religijnych49. Zgodnie ze standardami europejskimi państwo powinno
jasno wskazywać warunki jakie ma spełnić grupa religijna dla uregulowania swojej
sytuacji prawnej. Samo prowadzenie ewidencji określonych grup znajduje uzasadnienie w potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uregulowanie
sytuacji prawnej związku wyznaniowego stanowi formalne potwierdzenie jego
istnienia na forum państwowoprawnym50. Jak słusznie twierdzi A. Mezglewski
„poddanie się procesowi rejestracji można co najwyżej potraktować, jako formę
przywileju, polegającego na uczestnictwie w publicznym obrocie prawnym na
specjalnych zasadach”51. Uregulowanie sytuacji prawnej związku wyznaniowego
poprzez jego rejestracje ułatwia jego funkcjonowanie w społeczeństwie, jednocześnie wymuszając pewne zachowania, np. sporządzenie statutu, który musi
spełniać określone wymogi prawne52. Należy odnotować propozycję wpisywania
związków wyznaniowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu możliwy
byłby łatwiejszy dostęp do podstawowych informacji dotyczących wpisanych podmiotów, np. do statutów określonego związku wyznaniowego. Aktualnie dostęp do
informacji rejestrowanych związków wyznaniowych jest ograniczony53.
Związek wyznaniowy określa formy kultu, które są zgodne z przyjmowaną
religią. Człowiek natomiast w tych aktach religijnych uczestniczy. Poprzez wykonywanie praktyk religijnych wykonuje określone nakazy religii, czyniąc to jako
jednostka i członek określonego związku wyznaniowego54. Przedmiotem ochrony
w świetle art. 195 § 1 k.k. jest wolność religii w zakresie publicznego wykonywania
49 A. Mezglewski, Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego jako przejawy wolności
religijnej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 18, s. 124-12; Zagadnienie dopuszczalności
bycia członkiem związku wyznaniowego jest przedmiotem rozważań doktryny oraz sądów ; zob.
Wyrok SN z 15 września 2017 roku, III CSK 241/16 oraz glosy: W. Brzozowski, Glosa do wyroku
Sądu Najwyższego z 15.09.2017 r., III CSK 241/16, „Przegląd Sądowy” 2018, t. 4, s. 96-103; P.
Borecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 15 września 2017 r. (III CSK 241/16) - przyjęcie
w poczet członków gminy wyznaniowej żydowskiej, „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” 2018, nr
14, s. 127-139.
50 J. Dziobek-Romański, Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem
dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin 2004, s. 50-51.
51 A. Mezglewski, Utworzenie oraz rejestracja związku wyznaniowego, s. 127.
52 P. Kroczek, P. Ulman, Argument statystyczny w rejestracji Kościołów i związków wyznaniowych - przyczynek do dyskusji, „Opolskie Studia Administracyjno- Prawne” 2015, t. 13, s. 63.
53 P. Borecki, Prawo wyznaniowe w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku,
Warszawa 2013, s. 62-63.
54 Zob. W. Brzozowski, Uzewnętrznianie przynależności religijnej. Zagadnienia systemowe,
w: Prawne granice wolności sumienia i wyznania, red. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warszawa 2012, s. 271; J. Dziobek-Romański, Uznawanie związków religijnych
w Polsce s. 35.
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aktu religijnego. Przepis ten chroni wolność w zakresie indywidualnym i wspólnotowym 55.
Usunięcie wymogu uregulowanej sytuacji prawnej z art. 195 k.k. mogłoby
doprowadzić do trudności ustalenia ustawowych znamion czynu, ze względu
na brak definicji związku wyznaniowego, a także konieczności jego zarejestrowania (opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 29 maja 204 roku). W świetle
stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny (druk sejmowy nr 2297) „obecna regulacja przepisu art. 195 § 1 k.k. jest
zatem konsekwencją rozwiązań przyjętych na gruncie prawa publicznego”. Obowiązujące prawo daje szeroką możliwość uregulowania sytuacji prawnej przez
związki wyznaniowe. To sami wyznawcy swobodnie mogą decydować o utworzeniu związku wyznaniowego. Państwo natomiast określa procedury rejestracyjne,
które zabezpieczają przed uregulowaniem sytuacji prawnej wspólnoty religijnej,
której działalność narusza bezpieczeństwo, porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską albo podstawowe prawa i wolności innych
osób. Usunięcie omawianego wymogu wpłynęłoby niekorzystnie na postępowanie
karne, w którym należałoby ustalić, czy dana wspólnota ma charakter religijny56.
Należy jeszcze raz podkreślić, że wymóg uregulowanej sytuacji prawnej określony w art. 195 § 1 k.k. odnosi się do kościołów i innych związków wyznaniowych.
Mogą one mieć uregulowaną sytuację prawną – jak to wcześniej przedstawiono
– na podstawie ustawy lub wpisu do rejestru. Nie występują tu przesłanki do
różnicowania sytuacji związków wyznaniowych ze względu na formę regulacji ich
położenia prawnego. Bez znaczenia pozostaje, czy wykonywanie aktów religijnych
dotyczy związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej na mocy ustawy
czy w trybie rejestracyjnym57.

IV. Podsumowanie
Aktualnie obowiązujący przepis dotyczący przestępstwa przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego przewiduje wymóg uregulowanej sytuacji
prawnej związku wyznaniowego. Ochrona na gruncie omawianego przepisu
obejmuje akty religijne wszystkich związków wyznaniowych o uregulowanej
55 S. Hypś, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, s. 757-758.
56 Zob. przebieg procesu legislacyjnego. Druki i opinie dostępne na stronie Sejmu: http://
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2297.
57 J. Sobczak, M. Gołda-Sobczak, Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych
w polskim systemie prawnym, s. 84.
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sytuacji prawnej bez względu na jej formę. Natomiast praktyki religijne wspólnot
o nieuregulowanej sytuacji prawnej, a także praktyki stowarzyszeń światopoglądowych o charakterze religijnym nie podlegają ochronie.
W Polsce uregulowaną sytuację prawną ma ponad 180 związków wyznaniowych. Procedura rejestracyjna pozwala na weryfikację grup religijnych, które
mogłyby być przykładowo niebezpieczne dla społeczeństwa lub opierać się na
założeniach niezgodnych z porządkiem prawnym. Wykonywanie aktów religijnych związku wyznaniowego nie może naruszać niczyich praw i wolności
oraz takich wartości jak moralność, czy porządek publiczny. Nie może ono
ośmieszać innych religii. Nie do zaakceptowania są także okrutne i brutalne
rytuały. W świetle obowiązującej regulacji chroniona jest wolność wyznania
w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym. Wymóg uregulowanej sytuacji
prawnej związków wyznaniowych czyni ochronę możliwą do wyegzekwowania, doprecyzowując znamiona przestępstwa. Kościół lub inny związek wyznaniowy dzięki uregulowaniu sytuacji prawnej zajmuje określone miejsce w sferze
publicznej i jest możliwa jego identyfikacja. Państwo natomiast daje możliwość
uregulowania sytuacji prawnej związków wyznaniowych. Proces rejestracyjny
związków wyznaniowych nie jest jednak doskonały. Może on w przyszłości ulec
modyfikacjom. Nie można również wykluczyć, iż pod wpływem dynamicznych
zmian zachodzących w społeczeństwie oraz podejścia do wolności sumienia
i wyznania zakres ochrony na gruncie art. 195 k.k. może ulec rozszerzeniu.
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Streszczenie
Na gruncie art. 195 § 1 Kodeksu karnego ochronie podlega wolność religijna w zakresie
publicznego wykonywania aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego
o uregulowanej sytuacji prawnej. W niniejszym opracowaniu omówiono znamiona
strony przedmiotowej przestępstwa złośliwego przeszkadzania aktom religijnym oraz
zarysowano formy regulacji sytuacji prawnej kościołów i innych związków wyznaniowych w obowiązującym porządku prawnym. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na
pytania dotyczące potrzeby i słuszności wprowadzonego wymogu uregulowanej sytuacji
prawnej związku wyznaniowego oraz jego zgodności z zasadą równouprawnienia.
SŁOWA KLUCZOWE: karna ochrona wolności sumienia i wyznania, przestępstwo
przeszkadzania wykonywaniu aktów religijnych, rejestracja związków wyznaniowych.
Summary
Freedom of religion in the scope of performing public religious act of church and
other religious communities with law situation regularised is protected upon 195 art.
par.1 of Penal Code. In this study, traits of questioning party, malicious offence and
hampering of religious acts were discussed. The study also outlined forms regulating
legal situations of church and other religious communities in the existing legal order.
What is more, there was an attempt to answer questions about the need and rightness
of implemented legal situation requirement of community and its compatibility with
the equality of rights.
KEY WORDS: the criminal protection of the freedom of conscience and religion, crime
of disturbing making religious acts, the registration of religious denominations.
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Anna Wolska-Bagińska

Przesłanki ogłoszenia upadłości
konsumenckiej
Preconditions for declaring personal bankruptcy

I. Upadłość konsumencka - zagadnienia ogólne
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu polepszenia
swojej pozycji ekonomicznej w społeczeństwie wielokrotnie podejmują zobowiązania o charakterze finansowym. Pozyskanie środków pieniężnych na zakup
różnego rodzaju dóbr materialnych niejednokrotnie wymaga zadłużenia jednostki. Zadłużenie stanowi jedną z podstawowych form pozyskania kapitału,
która jest szczególnie zauważalna we wczesnych okresach cyklu życia konsumenta1. Wynika to z faktu, że w tym okresie zapotrzebowanie jednostki na stan
posiadania jest znacznie większy aniżeli w późniejszym czasie. Częstotliwość
oraz wysokość zobowiązań osób fizycznych zależy od wielu determinantów.
Jednak rosnące zadłużenie polskiego społeczeństwa i nastawienie jednostki na
konsumpcję dóbr niejednokrotnie prowadzi do niewypłacalności osób fizycznych.
Jednostka dokonując zakupów, zwłaszcza tego rodzaju, które przekraczają jej
możliwości finansowe, zagrożona jest stanem niewypłacalności. Utrata zdolności
finansowej jednostki stwarza niezwykle trudną sytuację nie tylko dla dłużnika
i wierzyciela, ale i dla całego społeczeństwa oraz gospodarki państwa. Sposobem
dla normalizacji stosunków społecznych i gospodarczych może okazać się procedura umożliwiająca oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej w postaci upadłości konsumenckiej. Dlatego też tak istotne jest

1 Szerzej na ten temat zob. A. Wolska-Bagińska, Ekonomiczno - prawne aspekty upadłości
konsumenckiej, Przegląd Prawno - Ekonomiczny Rewiew of Law, Business& Economics, nr 42
(1/2018), s. 145-158.
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scharakteryzowanie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej pozwalających na zastosowanie omawianej instytucji w praktyce.

II. Zdolność upadłościowa
Z problematyką podstaw ogłoszenia upadłości konsumenckiej nierozerwalnie
wiąże się z zagadnieniem konsumenckiej zdolności upadłościowej. Stąd też punktem wyjścia do przeprowadzenia pogłębionej analizy zagadnienia przesłanek
ogłoszenia upadłości konsumenckiej winno być w pierwszym rzędzie dokonanie
charakterystyki pojęcia zdolności upadłościowej. Rozważania w tym przedmiocie
niewątpliwie pozwolą na lepsze zrozumienie instytucji upadłości konsumenckiej.
Termin zdolność upadłościowa, pomimo że odgrywa szczególną rolę w postępowaniu upadłościowym, nie został zdefiniowany w ustawie z dnia 28 lutego 2003
r. Prawo upadłościowe2, ani też w innych aktach normatywnych poświęconych tej
problematyce. Brak normatywnego określenia pojęcia zdolności upadłościowej
nie uchybia jednak poprawności jego używania zarówno w praktyce, jak i w teorii
prawa. W piśmiennictwie pojęcie zdolność upadłościowa, w związku z nieposłużeniem się tym sformułowaniem w ustawie, uznaje się za termin języka prawniczego3. Odmiennie kwestię tą spostrzega W. Głodowski i A Hrycaj, którzy uważają
że pomimo, iż pojęcie to nie występuje obecnie w ustawie Prawo upadłościowe, to
jednak ma ono swoje odzwierciedlenie w języku prawnym4. Autorzy ci wskazują,
że termin ten został użyty przez ustawodawcę w art. 19 ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw5, w myśl którego „z dniem wejścia
w życie ustawy państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej tracą zdolność upadłościową”. W literaturze brak jest również zgodności co do charakteru zdolności
upadłościowej. Według niektórych przedstawicieli jest to bezwzględna pozytywna
przesłanka procesowa, której brak przesądza o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie
upadłości6. Prezentowane jest także przeciwstawne stanowisko, zgodnie z którym

2 Dz. U. z 2015 r., poz. 233, ze zm.
3 Tak: R. Adamus, Nowa upadłość konsumencka, Poradnik praktyczny, Warszawa 2015, s. 31.
4 W. Głodowski, A. Hrycaj, Zakres podmiotowy i podstawy ogłoszenia „upadłości konsumenckiej”, „Państwo i Prawo” 2010, nr 2, s. 70.
5 Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 64.
6 D. Zienkiewicz, Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarz, Warszawa 2006, s. 26; A.
Pokora, Zdolność Upadłościowa, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 2, s. 31.
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zdolność upadłościowa stanowi przesłankę merytoryczną skutkującą oddaleniem
wniosku o ogłoszenie upadłości, a nie jego odrzuceniem, czy też zwrotem7.
Największe kontrowersje wywołuje rozumienie samego pojęcia, które ujmowane jest w nauce prawa w dwojaki sposób. W znaczeniu wąskim oznacza on
podmiotową właściwość określonego podmiotu, czyli bycie osobą, wobec której
można wszcząć i prowadzić postępowania upadłościowe8. Z kolei w znaczeniu
szerokim, termin ten rozumiany jest jako istnienie podstaw ogłoszenia upadłości
konkretnego dłużnika9. Przedstawiciele prezentujący drugie ujęcie postrzegają
zdolność upadłościową zarówno w aspekcie podmiotowym, jak i w przedmiotowym. Wedle tego ujęcia pojęcie zdolności upadłościowej definiuje się, jako
„kwalifikację prawną pewnych osób fizycznych i struktur organizacyjnych, cechę
przypisaną przez ustawę, zależną od spełnienia przez nich określonych wymogów
[…], a także powiązaną z określonym momentem czasowym, która to cecha sprawia, że wobec tych podmiotów może zostać wszczęte postępowanie upadłościowe”10.
Zdolność upadłościową determinuje więc nie tylko krąg podmiotów, wobec
których sąd może ogłosić upadłość, ale również warunki przedmiotowe, jakie są
niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
Niezależnie od rozbieżności w poglądach zdolność upadłościową rozumieć
należy jako pewnego rodzaju cechy danego podmiotu, których zbadanie ma
charakter pierwotny wobec prowadzenia względem danej osoby postępowania
upadłościowego11. Cechy te tworzą przesłanki warunkujące zastosowanie w ogóle
instytucji upadłości konsumenckiej względem danej osoby. Mając na uwadze
powyższe zasadne jest omówienie obu aspektów konsumenckiej zdolności upadłościowej stanowiących de facto przesłanki podmiotowe i przedmiotowe ogłoszenia
upadłości konsumenckiej.

III. Podmiotowa przesłanka ogłoszenia upadłości
konsumenckiej
Fundamentalne znaczenie dla postępowania upadłościowego ma ustalenie wobec
jakich podmiotów może być ono prowadzone. Istnieją dwie możliwości ujęcia
7 K. Piasecki, Ustawa prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2004, s. 30.
8 D. Zienkiewicz, op. cit., s. 24; I. Flotyńska, Ł. Lipowicz, Pozytywne i negatywne przesłanki
ogłoszenia upadłości spółek handlowych - uwagi praktyczne (cz. 3), „Prawo Spółek” 2011, nr 9, s. 44.
9 W. Głodowski, A. Hrycaj, op. cit., s. 70.
10 A. Pokora, op. cit., s. 31.
11 W. Głodowski, A. Hrycaj, op.cit., s. 71.
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zakresu podmiotowego zdolności upadłościowej. Jako zasadę można przyjąć
dopuszczalność prowadzenia postępowania upadłościowego wobec każdego
podmiotu funkcjonującego w ramach danego systemu prawnego, albo ograniczenia kręgu podmiotów wobec których można takie postępowanie prowadzić12.
Pomimo, że w polskim systemie prawnym zdolność upadłościowa została ujęta
w drugim ujęciu, to jednak zakres podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym nie został w sposób precyzyjny oznaczony przez ustawodawcę.
Wywoływać może wobec tego wątpliwości jakie osoby mogą skorzystać z przepisów regulujących upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej, a jakie z przepisów odnoszących się do upadłości przedsiębiorców.
Niezbędne jest wobec tego ustalenie w stosunku do kogo sąd upadłościowy może
ogłosić upadłość konsumencką.
Podstawowe znaczenie w tej materii odgrywa przepis art. 4911 p.u. oraz
przepisy działu II tytułu I części pierwszej, tj. art. 5-9 p.u. Wskazane wyżej
przepisy rozgraniczają zakres podmiotowy zastosowania przepisów prawa upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
i tych, którzy ją prowadzą13. W myśl nich regulację upadłości konsumenckiej
stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie
z przepisami działu II tytułu I części pierwszej, a więc wobec osób, które nie
prowadzą we własnym imieniu działalności gospodarczej. Konsumencką zdolność upadłościową posiada więc osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności
gospodarczej14, a która nie należy do podmiotów takich jak wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania
spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; wspólnicy spółki partnerskiej;
zmarły przedsiębiorca (osoba fizyczna), w stosunku do którego złożono wniosek
o ogłoszenie upadłości w terminie roku od dnia jego śmierci; osoby fizyczne,
które były przedsiębiorcami, a od zaprzestania prowadzenia przez nie działalności gospodarczej i od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok
(reguła ta ma również odpowiednie zastosowanie do wspólników osobowych
spółek handlowych); osoby fizyczne, które faktycznie prowadziły działalność
12 M. Kuźniak, Konsumencka zdolność upadłościowa - zakres podmiotowy, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 240, s. 35-36.
13 Ibidem, s. 38.
14 Istotną wskazówką interpretacyjną dla rozumienia pojęcia działalności gospodarczej na
płaszczyźnie prawa upadłościowego jest przepis art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, t.j.). Zgodnie z jego dyspozycją działalność
gospodarcza jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ciągły.
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gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniły obowiązku jej zgłoszenia we
właściwym rejestrze.
Powstaje jednak pytanie, czy dla stwierdzenia faktu, że dana jednostka nie
prowadzi działalności gospodarczej wystarczające jest ustalenie, że osoba ta
nie figuruje w ewidencji działalności gospodarczej jako prowadząca działalność gospodarczą i czy ustalenie że podmiot ten figuruje w rejestrze wyklucza
możliwość przyznania jej konsumenckiej zdolności upadłościowej? Dokonując
analizy tego zagadnienia należy mieć przede wszystkim na uwadze, że przypisanie jednostce statusu przedsiębiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami
nie wymaga zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, ani w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na gruncie Prawa upadłościowego, jak słusznie podnosi się w literaturze, dla stwierdzenia, że dana jednostka jest przedsiębiorcą nie jest wymagane dopełnienie obowiązku zgłoszenia
działalności w żadnym rejestrze, czy w ewidencji15. Nie oznacza to, że brak wpisu
do właściwego rejestru (ewidencji) nie ma przełożenia na zakres podmiotowy
konsumenckiej zdolności upadłościowej. Brak rejestracji stwarza z kolei domniemanie, że dany podmiot w rzeczywistości nie prowadzi działalności gospodarczej.
Domniemanie to może zostać obalone w przypadku wykazania, że podmiot
działalność taką prowadzi. W rezultacie osoba fizyczna, która nie jest wpisana
do ewidencji, lecz podejmuje działalność gospodarczą lub zawodową, nie może
ubiegać się ogłoszenia upadłości konsumenckiej wedle przepisów tytułu V.
Mogłoby się wobec tego wydawać, że osoba fizyczna która zakończyła formalnie prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z instytucji
upadłości konsumenckiej. Jednakże na podstawie regulacji zawartej w art. 8
i 9 p.u. zdolność upadłościową w zakresie upadłości przedsiębiorców posiadają
osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub
zawodowej w określonym czasie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości lub prowadziły faktycznie tę działalność nie ujawniając tej okoliczności we
właściwym rejestrze. Wobec powyższego podmiot, który uprzednio prowadził
działalność gospodarczą posiada zdolność upadłościową w zakresie upadłości
przedsiębiorców przez okres jednego roku od dnia wykreślenia go z rejestru lub
faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku,
gdy działalność ta nie została ujawniona we właściwym rejestrze. Ustawodawca
wyraźnie więc rozróżnia zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
i wykreślenie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą z rejestru.

15 W. Głodowski, A. Hrycaj, op.cit., s. 71.
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Pewne wątpliwości kwalifikacyjne powstają przy ocenie konsumenckiej zdolności upadłościowej tzw. quasi przedsiębiorców, czyli osób fizycznych, które
formalnie są zaewidencjonowane jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale w rzeczywistości są zatrudnione
w warunkach stosunku pracy. W ocenie R. Adamusa nie jest wykluczone ogłoszenie upadłości konsumenckiej względem quasi- przedsiębiorcy16. Pogląd ten autor
argumentuje możliwością wskazania przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej późniejszego dnia
podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Dlatego też do
czasu kiedy działalność gospodarcza nie zostanie rozpoczęta podmiot posiada
konsumencką zdolność upadłościową. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że
unormowania ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców17 przewidują także możliwość zawieszenia wykonywania działalności. Jednak w tych okolicznościach w ocenie Sądu Najwyższego zawieszenie działalności gospodarczej
nie jest czasowym jej zaprzestaniem, lecz jej ograniczeniem18. Z tego też względu
przyjąć należy, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
osoba fizyczna nie posiada konsumenckiej zdolności upadłościowej.
Osobnego omówienia wymaga charakter postępowania upadłościowego
wobec osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. W rozumieniu art. 431
k.c. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne są przedsiębiorcami, jednak
możliwość ogłoszenia ich upadłości na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców została wprost wykluczona w art. 6 pkt 5 p.u. Aktualna regulacja prawna
przekreśla istniejący na tle poprzedniego stanu prawnego spór odnoszący się do
przyznania lub odmowy przyznania osobom fizycznym prowadzącym działalność rolną konsumenckiej zdolności upadłościowej19. W uzasadnieniu ustawy
przyjęto, że na tle brzmienia art. 4911 p.u. nie powinno budzić już większych
zastrzeżeń, że z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać wszystkie osoby
fizyczne, wobec których nie prowadzi się postępowania upadłościowego na
zasadach ogólnych20. W związku z tym osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo
rolne mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Dla bytu konsumenckiej zdolności upadłościowej nie ma natomiast znaczenia obywatelstwo i narodowość osoby fizycznej. Konsumencka zdolność
16 R. Adamus, op. cit., s. 33.
17 Dz.U. z 2018 r., poz. 646. t.j.
18 Zob. wyrok SN z dnia 17 czerwca 2011 r., II UK 377/10, OSNP 2012/15-16/203, Lex nr:
1212860.
19 Odnośnie prezentowanych w piśmiennictwie wątpliwości zob. W. Głodowski, A. Hrycaj,
op. cit., s. 72.
20 R. Adamus, op. cit., s. 35.
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upadłościowa odnosi się jednak tylko wyłącznie do osób fizycznych. Nie ma
zastosowania do innych podmiotów prawa, takich jak osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, choćby nie prowadziły one
działalności gospodarczej. Konsumencka zdolność upadłościowa jest konsekwencją istnienia zdolności prawnej, jako podmiotu stosunków cywilnoprawnych21.
Przepisy prawa upadłościowego nie wprowadzają także wymogu posiadania
pełnej zdolności do czynności prawnej22. W konsekwencji bez znaczenia z perspektywy konsumenckiej zdolności upadłościowej są takie okoliczności jak stan
ubezwłasnowolnienia, czy wiek osoby fizycznej. Z punktu widzenia omawianej
przesłanki podmiotem upadłości konsumenckiej może być każdy człowiek
od chwili urodzenia. Prawodawca przewiduje również możliwość ogłoszenia
upadłości po śmierci dłużnika, jednak następuje to w ramach odrębnego postępowania (art. 418 p.u. i n.n.). Reasumując powyższe stwierdzić należy, że konsumencka zdolność upadłościowa jest wyłącznie atrybutem osób fizycznych,
spełniających powyżej wskazane kryteria. Dlatego też niespełnienie choćby
jednego z nich powoduje nieuwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości
konsumenckiej.

IV. Przedmiotowa przesłanka ogłoszenia upadłości
konsumenckiej
Przesądzenie, kto jest objęty zakresem podmiotowym konsumenckiej zdolności
upadłościowej, pozwala na podjęcie rozważań na temat jej przedmiotowego
aspektu. W literaturze zgodnie wskazuje się, że przedmiotowe przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej stanowią okoliczności określone w ustawie
Prawo upadłościowe, które muszą zaistnieć lub nie mogą wystąpić, aby możliwe
było ogłoszenie upadłości danej osoby fizycznej23. Wyróżnia się w związku z tym
podstawy pozytywne oraz negatywne24. Powyższe przesłanki wymagają szczegółowej analizy, albowiem ich realizacja stanowi podstawę do merytorycznej
oceny ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

21 Ibidem, s. 34 i 35.
22 E. Kabza, Wybrane problemy upadłości konsumenckiej w świetle nowej regulacji, Studia
Iuridica Toruniensia, Tom V, s. 122.
23 W. Głodowski, A. Hrycaj, op. cit., s. 73.
24 P. Filipiak (red.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji.
Komentarz, Poznań 2015, s. 26.
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Do podstaw pozytywnych zalicza się obecnie jedynie niewypłacalność. Obowiązujące przepisy wyłączyły wymóg istnienia wielu wierzycieli, jako podstawy
pozytywnej ogłoszenia upadłości, który stanowił obok niewypłacalności jedną
z pozytywnych podstaw ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że upadłość konsumencka może zostać ogłoszona także wówczas, gdy dłużnik posiada tylko
jednego wierzyciela.
Pojęcie niewypłacalności zostało expressis verbis określone w art. 11 ust. 1 p.u.
Termin ten oznacza dłużnika, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych25. Z kolei wymagalność zobowiązań oznacza stan, w którym
wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługujących mu
od dłużnika wierzytelności26. Niewykonanie przez niego jego wymagalnych
zobowiązań odnosi się zarówno do zobowiązań prywatnych, jak i publicznoprawnych. Ustawodawca ogranicza jednak stan niewypłacalności do zobowiązań
pieniężnych, to jest takich których przedmiotem świadczenia jest pieniądz. Nie
jest istotny dla niewypłacalności fakt, czy dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań pieniężnych, czy tylko niektórych z nich, oraz rozmiar tych zobowiązań27.
W ocenie Sądu Najwyższego o niewypłacalności dłużnika można mówić tylko
wówczas, gdy z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje on przeważającej
części swoich zobowiązań28. Wobec czego krótkotrwałe wstrzymanie płacenia
długów wskutek przejściowych trudności nie stanowi o stanie niewypłacalności.
Co istotne niewypłacalność konsumenta jest uznawana w ekonomii za naturalne
zjawisko29.
Natomiast wśród podstaw negatywnych wymienia się doprowadzenie do
niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia w sposób rażąco zawiniony,
powtarzająca się niewypłacalność, nieprawdziwość lub niezupełność danych
zawartych we wniosku. Do innych podstaw negatywnych zaliczyć także należy
okoliczność, w której dłużnik naruszył zaufanie wierzycieli. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdzie prowadzono konsumenckie postępowanie upadłościowe
wobec dłużnika, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na jego wniosek,
lub ustalony dla niego plan spłaty wierzycieli w konsumenckim postępowaniu
upadłościowym uchylono na skutek niewykonania przez niego planu spłaty lub
innych zdarzeń zawinionych przez dłużnika wskazujących na jego nieuczciwość
25 Z kolei w języku potocznym niewypłacalność to „niezdolność do dotrzymania swoich
zobowiązań finansowych, wypłacenie komuś pieniędzy”. Zob. B. Dunaj, Język polski. Współczesny
słownik języka polskiego, Warszawa 2007, s. 1001.
26 Zob. wyrok SN z dnia 12 lutego 1991 r., III CRN 500/90, Lex nr: 3753.
27 Zob. wyrok WSA w Lublinie z dnia 29 stycznia 2008 r., I SA/Lu 717/07, Lex nr: 462713.
28 Zob. wyrok SN z dnia 19 stycznia 2011 r., V CSK 211/10, Lex nr: 738136.
29 R. Adamus, op. cit., s. 40.
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lub lekkomyślność albo niestaranność, czy też wobec dłużnika który nie zgłosił
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości lub czynność prawna dłużnika
została uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli30. Wskazane wyżej
przesłanki można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczyć należy przesłanki związane z przyczynami powstania stanu niewypłacalności, do drugiej
zaś te, które uzasadniają wątpliwość rzetelność i solidność dłużnika w zakresie
zaspokojenia wierzycieli31.
W dyskursie prawniczym przesłanki negatywne określa się mianem moralności płatniczej, albowiem do zaistnienia podstaw nieuwzględnienia wniosku
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dochodzi na skutek zawinionego zachowania dłużnika32. W kontekście art. 4914 ust. 1 p.u. jedynie umyślne działanie
i rażące niedbalstwo stanowi podstawę oddalenia wniosku. Warto zwrócić uwagę,
że nowe przepisy znacznie łagodzą warunki ogłoszenia upadłości. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym ogłoszenie upadłości konsumenta mogło
nastąpić jedynie, gdy jego niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych
i niezależnych od niego okoliczności. Odnosiło się to zwłaszcza do sytuacji, gdy
osoba fizyczna zaciągnęła zobowiązania będąc niewypłacalną, albo gdy doszło
do rozwiązania z nią stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie konsument
- pracownik, albo za jego zgodą33. Do sytuacji wyjątkowych i niezależnych zaliczano także klęskę żywiołową, nagły wzrost inflacji, czy przewlekłą chorobę dłużnika34. Przedmiotowe unormowanie w istotny sposób zawężało krąg podmiotów
w stosunku do których można było ogłosić upadłość konsumencką. Regulacja ta
była zbyt restrykcyjna i jej stosowanie w praktyce budziło wiele kontrowersji35.
Z uwagi na znaczącą liberalizację przepisów sąd upadłościowy powinien
w szczególny sposób dokonywać oceny powyższych przesłanek i badać ich przyczyny. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy względy słuszności lub względy
humanitarne umożliwiają sądowi uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo zaistnienia podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W tego typu sytuacjach sąd powinien poddać skrupulatnej ocenie przede
30 Zob. P. Filipiak (red.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, op. cit., s. 29.
31 W. Głodowski, A. Hrycaj, op. cit., s. 73.
32 R. Adamus, op. cit., s. 44-45.
33 P. Filipiak (red.), A. Hrycaj, Ł. Lipowicz, op. cit., s. 29.
34 S. Gurgul, Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej- cz. I, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 10, s. 531; P. Sokal, Postępowanie upadłościowe
wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”
2009, nr 8, s. 79 i n.
35 P. Wołowski, Upadłość konsumencka na podstawie nowelizacji ustawy prawo upadłościowe
i naprawcze z dnia 29 sierpnia 2014 r., „Transformacje Prawa Prywatnego” 2014 r., nr 4, s. 57.
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wszystkim te okoliczności, które odnoszą się do realizacji wskazanych wyżej
klauzul generalnych.
W odniesieniu do upadłości konsumenckiej można także dokonać innych klasyfikacji przesłanek przedmiotowych. Wśród nich wymienić należy podział przesłanek na ogólne, czyli wspólne dla wszystkich dłużników oraz szczególne, czyli
właściwe wyłącznie dla danego postępowania36. Przy czym wszystkie przesłanki
szczególne zostały przez ustawodawcę ukształtowane w formie negatywnej.

V. Podsumowanie
Podsumowując, obowiązujące rozwiązania prawne w zakresie przesłanek warunkujące zastosowanie instytucji upadłości konsumenckiej należy ocenić pozytywnie. Aktualne przepisy pozwalają na objęcie procedurą oddłużeniową osób,
które wskutek niezależnych od siebie okoliczności utraciły zdolność regulowania
wymagalnych zobowiązań finansowych, powstrzymując się przy tym od pogłębiania stanu własnej niewypłacalności. Co istotne limitowanie natomiast dostępu
do upadłości konsumenckiej poprzez ustanowienie przedmiotowych przesłanek
jej ogłoszenia jest całkowicie uzasadnione z społeczno-ekonomicznego punktu
widzenia. Wiąże się to z tym, że upadłość konsumencka otwiera drogę do całkowitego oddłużenia osoby fizycznej, dlatego też nie powinien z niej skorzystać
dłużnik, który celowo zaciągnął zobowiązania przekraczające jego możliwości
finansowe, a następnie nie jest w stanie zaspokoić wierzycieli.
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Streszczenie
Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W pracy uznano, że konsumencka zdolność upadłościowa stanowi wyłącznie atrybut osób fizycznych, którzy są niewypłacalni. Niespełnienie choćby jednej z przesłanek
powoduje nieuwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z kolei
przedstawiona analiza wykazała, że pomimo zrealizowania przesłanek podmiotowo-przedmiotowych oraz braku negatywnych przesłanek szczególnych niezbędne jest
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również poczynienie ustaleń w zakresie możliwości pokrycia kosztów postępowania
upadłościowego.
SŁOWA KLUCZOWE: przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, konsument,
niewypłacalność, dług.
Summary
This article aims at describing the preconditions for declaring personal bankruptcy. It
was concluded that the personal bankruptcy capacity pertains exclusively to natural
persons who have become insolvent. Failure to meet any of these conditions results in
rejection of a bankruptcy petition. What is more, the performed analysis proved that
even if the preconditions are met and there are no other obstacles, it is also necessary to
decide whether a person has the capacity to bear the costs of the bankruptcy proceedings.
KEY WORDS: preconditions for declaring personal bankruptcy, consumer, bankruptcy,
debt.
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Krzysztof Bokwa

Ekstradycja - regulacja i historia
na przykładzie prawa austriackiego
Extradition - regulation and history on the example of Austrian law

I. Wstęp
Pośród międzynarodowych aspektów prawa i procesu karnego szczególne
miejsce zajmuje instytucja ekstradycji. Jej obecność datować można niemal
od zarania dziejów cywilizacji. Wzajemną ekstradycję przewidywał już traktat
z Kadesz – najstarszy zachowany traktat pokojowy, zawarty pomiędzy faraonem
Ramzesem II i królem Hetytów Hattusilisem III, spisany w XIII w. prz. Chr.1
Niewątpliwie dowodzi to ponadczasowości i doniosłości problemu, jakim jest,
używając języka współczesnego, transgraniczne karanie sprawców przestępstw.
Nie jest to dziwne – specyfiką bowiem odpowiedzialności karnej jest z jednej
strony jej terytorialne ograniczenie do obszaru obowiązywania danego systemu
prawnego, zaś z drugiej – dążenie do odgórnego ścigania działań, powszechnie
uchodzących (najczęściej) za naganne i niedopuszczalne powszechnie, nie tylko
w danym państwie.
Powyższa sprzeczność od najdawniejszych czasów zachęca do unikania
odpowiedzialności karnej w sposób relatywnie prosty, a bardzo skuteczny –
poprzez przeniesienie się na obszar innej jurysdykcji. Celowo używam sformułowania „jurysdykcja”, nie zaś „państwo” - warto bowiem pamiętać, że do
niedawna w europejskim obszarze prawnym nie były to pojęcia tożsame ze
względu na liczne partykularyzmy prawne. Umożliwiło to powstanie choćby
takiej powszechnie znanej instytucji, jak prawo azylu na terenach sakralnych,

1 Wersja anglojęzyczna: http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/ramses-hattusili-treaty.htm
(dostęp: 20.05.2018).
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znane już Rzymianom i powszechne w Europie średniowiecznej2. Jego ślad
stanowi dotąd możność uzyskania azylu w placówkach dyplomatycznych (azyl
dyplomatyczny) lub na terytorium innych państw (azyl terytorialny)3.
Prawo azylu stanowiło jednak zawsze wyjątek, w założeniu służący ochronie
osób słabszych czy prześladowanych – tak również jest ujmowane we współczesnym ustawodawstwie. Abstrahując odeń nie można mieć wątpliwości, że
zjawisko unikania odpowiedzialności karnej poprzez ucieczkę lub ukrywanie się
na terenach innych jurysdykcji jest obopólnie niekorzystne – zarówno dla państwa, na terenie którego przestępstwo bezkarnie popełniono, jak i dla tego, które
mimo woli staje się „ziemią obiecaną” kryminalistów z państwa sąsiedniego.
Ekstradycję można zatem zdefiniować jako sposób przezwyciężenia powyższego problemu, mający wymiar zarówno czysto pragmatyczny (zwalczanie
przestępczości en général), jak i etyczny (niedopuszczalność zaakceptowania
bezkarności sprawców przestępstw). Co oczywiste, owe kryteria teoretyczne
w praktyce bywają nieostre i prowadzić mogą do kwestii spornych i niejednoznacznych, czego głośny przykład na gruncie polskim stanowiła w ostatnich
latach choćby sprawa Romana Polańskiego4.
Jak wynika z powyższego, regulacja ekstradycji pozostaje przede wszystkim
domeną prawa międzynarodowego publicznego – mianowicie traktatów międzynarodowych. Stopniowo, wraz ze „zmniejszaniem się świata”, jakie nastąpiło
w XIX wieku, potrzeba ekstradycji (a zarazem praktyczna możliwość jej egzekucji) zachodziła coraz częściej, dając impuls do zawierania międzypaństwowych
umów ekstradycyjnych. I tak np. pierwsza klauzula ekstradycyjna, której stroną
były Stany Zjednoczone, zawarta została już w ich traktacie z Wielką Brytanią
z 1794 r., normującym stosunki obu państw po zakończeniu rewolucji amerykańskiej (tzw. traktat Jaya), i dotyczyła ekstradycji morderców i fałszerzy5.

II. Austriacka regulacja ekstradycji – geneza i źródła
Od połowy XIX w. również monarchia austriacka, będąca wszak znacznym
mocarstwem europejskim, zawierała liczne umowy ekstradycyjne. I tak w 1852 r.
2 Zob. B. Cisoń CSsR, Prawo „do azyli” czy prawo „o azyl”? Instytucja azylu w zarysie [w:]
Studia redemptorystowskie 1/2003, s. 215-260.
3 B. Wierzbicki, Ekstradycja, azyl, wydalenie, [w:] Państwo i Prawo, 31(1976) nr 4, s. 91-95.
4 Zob. np. http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-ekstradycja-polanskiego-do-usaniedopuszczalna-prawnie (dostęp: 20.05.2018).
5 Zob. http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/jay.html (dostęp: 20.05.2018).
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ratyfikowano umowę z Holandią, a w kolejnych latach – kolejno z Belgią, Francją, Księstwem Modeny, Stanami Zjednoczonymi, Państwem Kościelnym czy
Hiszpanią. U progu XX w. Austro-Węgry były stronami umów ekstradycyjnych
z niemal wszystkimi państwami europejskimi, a nawet z krainami tak egzotycznymi, jak Urugwaj6 czy Brazylia7. Do tych właśnie umów odsyłały jednostkowe
przepisy odnoszące się do ekstradycji, zawarte w austriackim k.p.k. z 1873 r.8,
przede wszystkim jego § 421.
Niektóre z tych umów miały długi żywot i wiązały także prawnych następców
dualistycznego państwa Habsburgów, upadłego w 1918 r., tj. Republikę Austrii
oraz Królestwo Węgier (później Węgierską Republikę Ludową). I tak np. umowa
Monarchii Austro-Węgierskiej ze Szwajcarią z 1896 r.9 pozostała w mocy w odniesieniu do Austrii aż do ratyfikacji konwencji o ekstradycji z 1957 r., po dziś dzień
zaś częściowo zachowuje swą moc w odniesieniu do relacji Szwajcarii i Węgier10.
Przedmiotem analizy w niniejszej pracy będzie jednak przede wszystkim
aktualne uregulowanie instytucji ekstradycji w krajowym prawie austriackim.
Należy przy tym pamiętać, że Republika Austrii jest, podobnie jak Rzeczpospolita Polska, członkiem Unii Europejskiej. Oba państwa ratyfikowały również
europejską konwencję o ekstradycji z 1957 r.11, którą jednak już w latach 90.
oceniano w odniesieniu do państw jednoczącej się Europy jako „niewydolną”
i „nieadekwatną do rzeczywistości”12. W związku z powyższym przyjęto w 1996 r.
konwencję o ekstradycji między państwami członkowskimi UE, która jednak
nie weszła ostatecznie w życie ze względu na nieratyfikowanie jej przez część
państw Unii13.
6 Staatsvertrag zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Republik Oriental
von Uruguay wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern, RGBl. 221/1896.
7 Staatsvertrag zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und dem Kaiserthume
Brasilien wegen gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern, RGBl. 142/1884.
8 Gesetz vom 23. Mai 1873, betreffend die Einführung einer Strafproceß-Ordnung, RGBl.
119/1873; zwany procedurą glaserowską od nazwiska swego głównego twórcy, prof. Juliusza
Glasera, kodeks ten do 1929 r. miał zastosowanie również w Polsce, na obszarze dawnej Galicji.
9 Staatsvertrag zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Schweiz wegen
gegenseitiger Auslieferung von Verbrechern, RGBl. 1/1897.
10 Zob. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18960002/index.html (dostęp:
20.05.2018).
11 Europejska konwencja o ekstradycji, sporządzona w Paryżu dnia 13 grudnia 1957 r.,
Protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 15 października
1975 r. i Drugi protokół dodatkowy do powyższej konwencji, sporządzony w Strasburgu dnia 17
marca 1978 r.
12 M. Płachta, Konwencja Unii Europejskiej z 1996 r. o ekstradycji [w:] Studia Europejskie,
1999, nr 1, s. 77-94.
13 Konwencja odnosząca się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzona w Dublinie dnia 27 września 1996 r.; Austria konwencję ratyfikowała.
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W obu państwach faktycznie możliwość ekstradycji zastąpiono wreszcie
– w odniesieniu do relacji z pozostałymi państwami Unii – nową instytucją
europejskiego nakazu aresztowania (ENA)14. W tym zakresie zarówno w Polsce, jak i w Austrii obowiązują zatem regulacje tożsame, gruntownie opisane
i dobrze znane w literaturze i doktrynie polskiej. W związku z tym przedmiotem dalszej analizy będzie uregulowanie ekstradycji w austriackim prawie
wewnątrzpaństwowym.
Aktem prawnym, regulującym współcześnie ekstradycję w prawie austriackim, jest ustawa federalna z dn. 4 grudnia 1979 r. o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych, w skrócie „ustawa o ekstradycji i pomocy prawnej”
(Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz, dalej: ARHG)15. Wchodząc w życie z dniem
1 lipca 1980 r., uchyliła ona kilka artykułów austriackiego kodeksu postępowania
karnego z 1960 r., gruntownie znowelizowanego w 1975 r.16 (Strafprozeßordnung
1975, dalej: StPO), które dotąd regulowały (acz w sposób szczątkowy) sposób
i warunki realizacji ekstradycji.
Notabene, dla nakreślenia tła historycznoprawnego warto dodać, iż uchwalenie ARHG stanowiło element szerszej akcji legislacyjnej, prowadzonej w Austrii
w latach 70. XX w. i mającej na celu gruntowną reformę i unowocześnienie
regulacji prawnokarnych. W 1974 r. uchwalony został także nowy kodeks karny17,
który zastąpił długowieczną kodyfikację z 1852 r., do lat 30. XX w. obowiązującą
również na ziemiach polskich, w dawnej Galicji.
ARHG uchylała także znacznie wcześniejszy akt, regulujący aż dotąd tę
kwestię, jakim było rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 2 września 1891 r., dotyczące tranzytu przestępców przez Austrię (Verordnung des
Justizministeriums vom 2. September 1891 betreffend die Durchlieferung von
Verbrechern durch Österreich)18. Warto zauważyć, iż również to rozporządzenie,

14 Ustanowiony decyzją ramową Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego
nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi; jej art. 31
nakazywał zastąpić przepisy krajowe dotyczące ekstradycji w stosunkach pomiędzy państwami
członkowskimi przepisami tej decyzji od dn. 1.01.2004 r.
15 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1979 über die Auslieferung und die Rechtshilfe in Strafsachen (ARHG), BGBl. Nr. 529/1979; dostęp online: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002441 (dostęp: 20.05.2018).
16 Kundmachung der Bundesregierung vom 9. Dezember 1975 über die Wiederverlautbarung
der Strafprozeßordnung 1960, BGBl. Nr. 631/1975.
17 Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen
(Strafgesetzbuch, StGB), BGBl. Nr. 60/1974.
18 Dziennik Rozporządzeń c.k. Ministerstwa Sprawiedliwości (Verordnungsblatt des k.k.
Justizministeriums, JMVBl.) Nr. 34/1891.
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wydane jeszcze w czasach Monarchii Austro-Węgierskiej, przez pewien czas
obowiązywało na południowej części ziem polskich, pozostających pod władzą
Habsburgów.
ARHG liczy 78 paragrafów, podzielonych na 8 rozdziałów, zatytułowanych
kolejno:
1. „Postanowienia ogólne” (§§ 1-9).
2. „Ekstradycja z Austrii” (§§ 10 i nast.).
3. „Tranzyt” (§§ 42 i nast.) - wcześniej regulowany rozporządzeniem z 1891
r.; do tranzytu co do zasady odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące
ekstradycji.
4. „Pomoc prawna dla zagranicy” (§§ 50 i nast.).
5. „Przejęcie ścigania oraz obserwacji; egzekucja zagranicznych orzeczeń
skazujących” (§§ 60 i nast.).
6. „Uzyskiwanie ekstradycji, tranzytu, transferu, pomocy prawnej oraz przejęcia ścigania, obserwacji i egzekucji” (§§ 68 i nast.) - a zatem uregulowanie sytuacji, w której to organy austriackie wnoszą o dokonanie zagranicą
czynności, o jakich mowa w rozdziałach 2-6.
7. „Wspólne grupy śledcze” (§§ 76a-76b) - rozdział dodany w okresie późniejszym, związany z europejską współpracą w sprawach karnych.
8. „Postanowienia końcowe” (§§ 77-78).
Jak widać z powyższego, przepisy dotyczące ekstradycji z terytorium Austrii
stanowią blisko połowę całości ARHG, na nich też skupi się dalsza analiza;
w pozostałych rozdział ustawodawca posługuje się bowiem w szerokim zakresie
techniką odesłania właśnie do regulacji rozdziału 2.
Jak stanowi już § 1 ARHG, ustawa ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy
inaczej nie postanowiono w porozumieniach międzynarodowych. Regulacja
ta, obecna w ustawie od jej powstania, stanowi wyraz wspominanej już cechy
esencjonalnej instytucji ekstradycji, jaką jest jej nieodłączność od prawa międzynarodowego; istnienie między- lub ponadnarodowych porozumień stanowi
warunek sine qua non dla możliwości jej realizacji. Stąd też tego rodzaju, niewątpliwie rzadko spotykana klauzula, już na wstępie przesądzająca o subsydiarnym
charakterze całej ustawy.
W tym kontekście należy przede wszystkim mieć na uwadze – już wyżej
wzmiankowane – faktyczne zastąpienie ekstradycji na obszarze Unii Europejskiej
przez instytucję europejskiego nakazu aresztowania. O ile w ustawodawstwie polskim regulacja ENA inkorporowana została do kodeksu postępowania karnego
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(dział XIII), o tyle w Austrii reguluje ją osobna, kompleksowa ustawa19. Poza
ramy niniejszej pracy wykracza kwestia usytuowania ENA w systemie prawa
karnego – czy jest to szczególna forma ekstradycji, czy tez instytucja sui generis20. Trzeba natomiast pamiętać, że regulacja ARHG ma obecnie zastosowanie
do wniosków ekstradycyjnych państw spoza Unii Europejskiej, i to jedynie tych,
z którymi Austria zawarła umowę o ekstradycji.
Istotną klauzulę generalną zawarł ustawodawca austriacki w § 2 ARHG,
stanowiąc, iż wniosek strony zagranicznej może być rozpatrzony pozytywnie
tylko, jeśli nie naruszy to porządku publicznego lub innych istotnych interesów
Republiki Austrii. Taka norma stanowi „wentyl bezpieczeństwa” dla sytuacji
nadzwyczajnych, gdyby wszystkie inne (liczne i niżej opisane) ograniczenia
i obostrzenia co do ekstradycji i pozostałych wniosków okazały się niewystarczające; można zatem rzec, iż jest to swoisty odpowiednik słynnego art. 5 polskiego
kodeksu cywilnego, również umieszczony w początkowej części aktu prawnego.
§ 3 statuuje generalną zasadę wzajemności, niewątpliwie kluczową dla całej
regulacji; zgodnie z nią wniosek strony zagranicznej może zostać rozpatrzony
pozytywnie tylko, jeśli zagwarantowane jest, że państwo wnioskujące analogicznie potraktowałoby wniosek strony austriackiej. W razie wątpliwości w tej
kwestii należy zasięgnąć opinii ministra sprawiedliwości.
W kwestiach proceduralnych ARHG statuuje, jako zasadę, stosowanie przepisów StPO (§ 9) – podkreśla to materialnoprawny charakter owego aktu, a zarazem jego subsydiarność wobec regulacji kodeksowych.

III. Ekstradycja na gruncie ustawy austriackiej
z 1979 roku
Pierwszym przepisem ARHG dotyczącym ekstradycji jest § 10, zawierający generalną jej definicję; jest ona ujęta jako wydanie osoby organom innego państwa
„celem ścigania w związku z czynem karalnym sądowo lub dla wykonania kary
pozbawienia wolności bądź środka zabezpieczającego za taki czyn”. Cechą charakterystyczną regulacji austriackiej jest zakaz ekstradycji własnych obywateli,

19 Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union (EU-JZG), BGBl. I Nr. 36/2004.
20 K. Malinowska-Krutul, Ekstradycja a przekazanie w ramach europejskiego nakazu aresztowania [w:] Prokuratura i Prawo 6/2007, s. 100-114.
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wynikający wprost z § 12 ARHG; należy jednak podkreślić, iż – co oczywiste
– nie dotyczy on sytuacji, w których zastosowanie znajduje ENA21.
Jak wiadomo, kwestia ekstradycji własnych obywateli bywa rozmaicie
rozstrzygana w różnych porządkach prawnych22. Budzi ona żywe kontrowersje
także na gruncie polskim – do 2006 r., na gruncie pierwotnego brzmienia art.
55 Konstytucji RP, bezwzględnie zakazana była również ekstradycja obywateli
polskich. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dn. 27.04.2005 r., sygn. akt. P
1/05, przesądził jednak, iż pierwotna treść art. 55 Konstytucji uniemożliwia
wydawanie obywateli polskich na podstawie ENA (którą to możliwość wprowadzał nowo dodany art. 607t § 1 k.p.k.), co ostatecznie zaowocowało zmianą
Konstytucji23. Obecne brzmienie art. 55 dopuszcza ekstradycję, jeżeli zarzucany
czyn został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz stanowił
(lub stanowiłby) przestępstwo według prawa polskiego w razie popełnienia go na
terytorium polskim – zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia
wniosku o ekstradycję.
Dopełnienie § 12 ARHG stanowi § 44, zgodnie z którym niedopuszczalny
jest również tranzyt obywatela austriackiego przez terytorium Republiki. Oba
te przepisy mają rangę konstytucyjną (Verfassungsbestimmung). Trzeba bowiem
nadmienić, iż w Austrii funkcjonuje oryginalny system rozproszonych źródeł
prawa konstytucyjnego – na konstytucję składają się liczne ustawy konstytucyjne
(Verfassungsgesetze), a także pojedyncze przepisy innych ustaw – przykładem
tych drugich są właśnie wspomniane przepisy ARHG24.
Co do zasady niemożliwa jest także ekstradycja sprawców podlegających
jurysdykcji austriackiej, niezależnie od obywatelstwa (§ 16). § 15 wprowadza
ponadto zasadę, zgodnie z którą niedopuszczalna jest ekstradycja osób, które
dopuściły się czynów zabronionych, na gruncie prawa austriackiego uznawanych
wyłącznie za przestępstwa wojskowe lub fiskalne. Jak się wydaje, takie ograniczenie wynika ze ścisłego powiązania tego rodzaju przestępstw z systemem prawnym
21 Zob. Im neuen Jahr wird auch Österreich eigene Staatsbürger ausliefern [w:] Oberösterreichische Nachrichten, 3.09.2008 r., http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/Im-neuen-Jahrwird-auch-OEsterreich-eigene-Staatsbuerger-ausliefern-br;art4,14046 (dostęp: 20.05.2018).
22 Ekstradycja własnego obywatela jest niedopuszczalna także w ustawodawstwie m.in.
Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Czeskiej, Francji czy Rosji.
23 Zob. J. Starzyk-Sulejewska, Implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych [w:]
W. M. Góralski (red.), Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca, Kraków 2007,
s. 239; K. Karski, Geneza i skutki nowelizacji art. 55 Konstytucji RP: spojrzenie z punktu widzenia
intencji ustrojodawcy [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego 12/4, 2012, s. 7-25; B. Nita, Ograniczenia
ekstradycji po zmianie art. 55 Konstytucji RP a Europejski Nakaz Aresztowania, „Przegląd Sejmowy”
2008, nr 2, s. 93-112.
24 Zob. https://www.parlament.gv.at/PERK/GL/ALLG/V.shtml (dostęp: 20.05.2018).
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danego państwa i z istotnymi różnicami, jakie mogą na tym tle wynikać. Są
to ponadto przestępstwa ex definitione godzące wyłącznie w interesy danego
państwa, nie zaś w dobra powszechnie chronione.
Dalsze ograniczenia zawiera § 14, zastrzegający, iż nie może dojść także do
ekstradycji osób ściganych za przestępstwa polityczne. Można rzec, iż klauzula
ta dobrze oddaje komplementarny charakter instytucji ekstradycji i azylu –
o ile ta pierwsza ma na celu generalną, międzynarodową ochronę porządku
prawnego, o tyle drugą uznać można za wyjątek, mający na celu ochronę praw
podstawowych. Ochronie tego właśnie wyjątku służyć ma wyłączenie z § 14
ARHG. Skądinąd takie zastrzeżenie stanowi pewien standard w ustawodawstwie ekstradycyjnym, uświęcony zresztą długotrwałą tradycją; słynny przykład
azylu ze względu na polityczne podstawy ścigania stanowiła odmowa wydania
przez sąd włoski zabójców jugosłowiańskiego króla Aleksandra I i francuskiego
premiera Barthou w zamachu w Marsylii w 1934 r. Zdarzenie to, powszechnie
uznane za nadużycie, dało zresztą Lidze Narodów impuls do stworzenia projektu
międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terroryzmu25.
Rozszerzenie regulacji § 14 ARHG następuje w § 19, z którego wypływa zakaz
ekstradycji do państw, w których postępowanie karne bądź grożące kary mogą
być sprzeczne z postanowieniami EKPCz26, jak również, jeśli przyczynę ścigania
stanowi pochodzenie, rasa, wyznanie, narodowość, przynależność etniczna bądź
poglądy polityczne oskarżonego. Uzupełnienie powyższych zasad następuje w §
23, ustanawiającym zasadę specjalności ekstradycji.
Rozwinięciem powyższej regulacji jest § 20, bezwzględnie zabraniający ekstradycji celem wykonania kary śmierci; jeżeli zaś osobie przekazywanej, według
prawa państwa żądającego ekstradycji, groziłaby kara śmierci – przekazanie
możliwe jest tylko pod warunkiem udzielenia gwarancji jej niewymierzenia;
to samo dotyczy innych kar, których wymierzenie stałoby w sprzeczności z art.
3 EKPCz27. Dalsze gwarancje, wychodzące naprzeciw potrzebie zapewnienia
oskarżonemu podstawowych gwarancji procesowych, zawiera § 19a, nakładający
dodatkowe wymogi w razie ekstradycji celem wykonania kar wolnościowych,
wymierzonych zaocznie.
Na uwagę zasługuje § 17 ARHG, zgodnie z treścią którego niedopuszczalna
jest ekstradycja osoby, która co prawda podlega jurysdykcji państwa trzeciego,
jednakże została już prawomocnie skazana bądź odbyła karę – ustawodawca
25 S. Prakash Sinha, Asylum and International Law, The Hague 1971, s. 186.
26 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska Konwencja
Praw Człowieka, EKPCz) z 4.11.1950 r.; Austria ratyfikowała ją w 1958 r. (BGBl. Nr. 210/1958).
27 Por. art. 604 § 1 ust. 1 k.p.k.
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ma tu niewątpliwie na celu globalną ochronę podstawowej zasady procesowej
ne bis in idem. Z kolei § 18 bezwzględnie zakazuje ekstradycji również, jeśli
przestępstwo, którego dotyczy ściganie, uległo przedawnieniu bądź na gruncie
prawa państwa wnioskującego, bądź na gruncie prawa austriackiego (!). Analogicznie zabroniona jest także ekstradycja osób małoletnich w chwili popełnienia
zarzucanego im czynu (§ 21).
Wreszcie § 26 i następne zawierają przepisy proceduralne i techniczne, których analiza wykracza poza ramy niniejszej pracy; są to zresztą normy istotne
już na etapie realizacji ekstradycji, nie zaś przesądzające o jej dokonaniu. Warto
jednak zwrócić uwagę na treść § 29, regulującego możliwość tymczasowego
aresztowania osoby, co do której zastosowano wniosek o ekstradycję; porównać
go można z art. 605 k.p.k. Szczególnym przepisem jest także § 32, przewidujący
uproszczoną procedurę ekstradycji w razie zgody osoby poszukiwanej; ustawodawca wychodzi ze słusznego założenia, że w takim wypadku ryzyko łamania
praw sprawcy jest znacznie zmniejszone.

V. Podsumowanie
Jak widać z powyższych rozważań, ustawodawca austriacki dokonał skutecznego
uregulowania kwestii ekstradycji i instytucji jej pokrewnych w jednej ustawie.
Z punktu widzenia techniki legislacyjnej uznać ją można, jak sądzę, za dzieło
udane, o czym świadczy blisko 40 lat jej obowiązywania i relatywnie niewielka
liczba nowelizacji (łącznie jedenaście, niemal wszystkie już w XXI w.). Jak już
jednak zaznaczano, jest oczywiste, iż ARHG stanowi obecnie jedynie szkielet
systemu prawnego, regulującego ekstradycję w Austrii; przy tym jest to system
mocno ograniczony przez istnienie instytucji europejskiego nakazu aresztowania.
Wydaje się zatem, że analiza ARHG może być wartościowa również dla
prawnika i ustawodawcy polskiego, ukazując z jednej strony wysoką technikę
legislacyjną (jakże często problematyczną w ustawodawstwie polskim), zaś
z drugiej – możliwość stworzenia regulacji jednolitej i trwałej, choć przecież ściśle
powiązanej z prawem międzynarodowym i zdolnej bez większych zmian funkcjonować także w dobie postępującej integracji europejskiej i unifikacji prawa.
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Streszczenie
Instytucja ekstradycji istnieje w prawie międzynarodowym od czasów najdawniejszych.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie jej w kontekście prawnohistorycznym
i komparatystycznym, a to poprzez analizę konkretnego przykładu – regulacji austriackiej. Poczynając od rysu historycznego i porównania z instytucją azylu, autor przechodzi
do omówienia współczesnego ustawodawstwa austriackiego (ustawa o ekstradycji
i pomocy prawnej z 1979 r., ARHG), ukazując również jego genezę i rolę w kontekście
prawa europejskiego (europejski nakaz aresztowania).
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Summary
Institution of extradition belongs to the international law since the ancient times. This
paper aims to depict it in a context of legal history and comparatistics, analysing a certain
example of its regulation, namely the Austrian. Starting from a historical background
and comparision with the institution of asylum, the author discusses a contemporary
Austrian legislation (Extradition and Mutual Assistance Law of 1979, ARHG), depicting also its genesis and role with a view to European law (European Arrest Warrant).
KEY WORDS: Austria, Austrian law, extradition, penal law, legal history.
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Dopuszczalność przeznaczenia agio
na sfinansowanie spłaty z tytułu
umorzenia udziałów (akcji) w spółkach
kapitałowych
Admissibility of financing remuneration for redeemed shares from agio

I. Wstęp
Spółki w ramach restrukturyzacji często wykorzystują instytucję umorzenia
udziałów. Poprzez takie działanie spółki unicestwiają całość lub część udziałów
należących do ich wspólnika i w ten sposób zmieniają strukturę udziałową
spółki. W konsekwencji wspólnik traci dotychczasowy status, jaki posiadał
w spółce oraz związane z nim prawa i obowiązki. Problematyka umorzenia
praw udziałowych jest stale obecna w rozważaniach zarówno teoretyków jak
i praktyków prawa.1 Podstawowymi źródłami finansowania umorzenia udziałów
(akcji) jest kapitał zakładowy oraz czysty zysk. W doktrynie pojawiły się jednak
poglądy o dopuszczalności wykorzystania w ramach umorzenia udziałów (akcji)
nadwyżki ponad wartość nominalną udziałów (akcji) przekazanej na kapitał
zapasowy, zwaną powszechnie agio. Jednak ze względu na brak jasnych regulacji
prawnych, problematyka wykorzystania agio w celu wypłacenia wynagrodzenia
osobie posiadającej umarzane udziały (akcje) budzi duże kontrowersje.

1 Por. m.in. A. Drozd, Aspekt finansowy umorzenia udziałów, „Prawo Spółek” 2000 r., nr 1,
s. 54; I. Knurowska, Przymusowe umorzenie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych, „Prawo
Spółek” 2001 r., nr 4, s. 2; K. Szymański, Umorzenie udziałów i akcji - aspekty prawne, bilansowe
i podatkowe, „Rachunkowość” 2006 r., nr 7, s. 9.
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Większość przedstawicieli doktryny wyklucza możliwość wykorzystania
agio na sfinansowanie wynagrodzenia umorzeniowego.2 Pojawiają się jednak
również głosy dopuszczające takie rozwiązanie. Wielu autorów w opracowaniach dotyczących umorzenia praw udziałowych nie porusza nawet omawianej
w niniejszym artykule kwestii. Mimo nieprzychylnych głosów w doktrynie,
w praktyce transakcyjnej dość często wykorzystuje się mechanizm finansowania
wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio.3
Wskazane w artykule zagadnienie prawne ma istotne znaczenie dla praktyki
funkcjonowania spółek, w których wspólnicy często nie wnoszą środków przeznaczonych wyłącznie na kapitał zakładowy, ale również na kapitał zapasowy, co
wiąże się między innymi z korzyściami podatkowymi. Dopuszczenie możliwości
skorzystania z agio przy wypłacie wynagrodzenia umorzeniowego ułatwiłoby
proces umarzania udziałów (akcji) w wielu spółkach, które mogłyby w większym
zakresie korzystać ze swojego kapitału własnego.
Celem publikacji jest wskazanie argumentów popierających dopuszczalność
finansowania umorzenia udziałów z agio w obecnym stanie prawnym. Jednak
autorka pragnie zwrócić uwagę, że ustawodawca powinien rozważyć zmianę
przepisów kodeksu spółek handlowych w celu wyjaśnienia powyższej kwestii,
ponieważ ma ona duże znaczenie dla obrotu prawnego, który wymaga pewności
i stabilizacji. Zdaniem autorki wprowadzenie możliwości skorzystania z agio
w celu wypłaty wynagrodzenia umorzeniowego jest rozwiązaniem zasługującym
na aprobatę.

II. Umorzenie udziałów (akcji) w spółkach
kapitałowych
Umorzenie udziałów (akcji) określane jest w literaturze jako prawne unicestwienie udziału (akcji). Prawo udziałowe wyrażone przez dany udział wygasa,
zniweczeniu ulegają także związane z nim obowiązki.4 W przypadku, gdy
wspólnik, którego udziały są umarzane, nie posiada jeszcze innych udziałów
w spółce, wówczas ustaje łączący go ze spółką stosunek członkostwa. Stosując
2 Por. A. Drozd, Aspekt finansowy…, s. 55; A. Opalski, Umorzenie i nabycie własnych praw
udziałowych, „Prawo Spółek” 2004 r., nr 10, s. 10; A. Nowacki, Finansowanie umorzenia udziałów,
„Przegląd Prawa Handlowego” (dalej: PPH) 2004 r., nr 1, s. 28.
3 J. Grykiel, Finansowanie wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio,
PPH 2014 r., nr 1, s. 27.
4 Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. XIII Ga 644/13.
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różne kryteria, można wymienić następujące rodzaje umorzeń: dobrowolne
i przymusowe, odpłatne i bez wynagrodzenia, z obniżeniem kapitału zakładowego i z czystego zysku, automatyczne, w razie ziszczenia się określonego
zdarzenia i umorzenie sankcyjne.5 Zgodnie z art. 199 § 1 k.s.h.6 podstawowym
wymogiem dopuszczalności umorzenia jest istnienie stosownego postanowienia w umowie spółki. Umowa spółki może przewidywać umorzenie zarówno
w pierwotnej jak i zmienionej treści. W przypadku pierwotnej treści wspólnicy
muszą osiągnąć pełny konsensus. Natomiast w sytuacji zmiany umowy decyzja
podejmowana jest większością 2/3 głosów.
Umorzenie udziałów jest możliwe jedynie po zarejestrowaniu spółki, bowiem
zgodnie z art. 16 k.s.h. nieważne są jakiekolwiek czynności polegające na rozporządzaniu udziałem w spółce w organizacji. Wiąże się to z funkcją udziałów
i kapitału zakładowego w spółce.7 Kapitał zakładowy podlega ochronie, toteż
unicestwienie udziałów jeszcze przed wpisem powodowałoby, że funkcja prawna
kapitału zakładowego przestałaby mieć znaczenie.8
Umorzenie wymaga również podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników bezwzględną większością głosów. Nie dotyczy to jednak tzw.
umorzenia automatycznego, które następuje na skutek ziszczenia się określonego zdarzenia. Wówczas w przypadku, gdy umorzenie powoduje zmniejszenie
kapitału zakładowego stosowną uchwałę podejmuje tylko zarząd. Natomiast gdy
umorzenie automatyczne następuje z czystego zysku podejmowanie uchwały jest
zbędne. W przypadku umorzenia przymusowego istnieją dodatkowe wymogi
takie jak konieczność określenia przesłanek i trybu umorzenia przymusowego
w umowie spółki.
Jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia, to w przypadku umorzenia dobrowolnego o jego wysokości decyduje umowa, na podstawie której spółka nabywa
udziały (akcje) własne. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku umorzenia
przymusowego, gdzie minimalna wysokość należnego wspólnikowi wynagrodzenia została przewidziana w art. 199 § 2 zd. 2 k.s.h. dla spółki z o.o. oraz
odpowiednio w art. 359 § 2 zd. 3 k.s.h. dla spółki akcyjnej. Zgodnie z powyższymi przepisami wynagrodzenie za umorzenie udziałów (akcji) nie może być
niższe od wartości przypadających na udział (akcje) aktywów netto, wykazanych
5 A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 199 Kodeksu spółek handlowych, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
(Dz.U.00.94.1037), LEX 10691, pkt 1.
6 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, tekst jedn. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1577 z późn. zm.).
7 A. Kidyba, Komentarz …, op. cit. pkt 2.
8 Ibidem.
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w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę
przeznaczoną do podziału pomiędzy wspólników (akcjonariuszy). W doktrynie
przyjmuje się, że pojęcie aktywów netto odpowiada swoim zakresem kapitałom
własnym, które obejmują bieżący oraz niepodzielny zysk, kapitał zakładowy,
kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe, pomniejszone o ujemne pozycje
kapitałów własnych.

III.Podstawowe źródła finansowania umorzenia
udziałów (akcji) w spółce kapitałowej
Regułą jest, że umorzeniu udziałów (akcji) towarzyszy obniżenie kapitału zakładowego spółki. Do umorzenia dochodzi wówczas z chwilą rejestracji obniżenia
kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym. W celu ochrony wierzycieli spółki
obniżenie kapitału zakładowego połączone z wypłatą środków wspólnikowi
powoduje, że należy przeprowadzić tzw. postępowanie konwokacyjne określone
w art. 264 § 1 oraz art. 456 § 1 k.s.h. Polega ono na obowiązku niezwłocznego
ogłoszenia o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego i wezwania wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia
ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.
Natomiast w przypadku umorzenia z czystego zysku nie zawsze musi dojść do
obniżenia kapitału zakładowego i przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. Zgodnie z art. 199 § 6 k.s.h. w przypadku umorzenia udziałów z czystego
zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie dochodzi do obniżenia
kapitału zakładowego. Sytuacja wygląda odmiennie w spółce akcyjnej, bowiem
w przypadku umorzenia akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego, ale
spółka nie musi przeprowadzić postępowania konwokacyjnego (360 § 2 k.s.h.).
Wynagrodzenie umorzeniowe zostaje pokryte z zysku, który mógłby zostać
podzielony pomiędzy wspólników w ramach dywidendy, więc w takiej sytuacji
nie dochodzi do naruszenia interesów wierzycieli spółki. Z ich punktu widzenia bowiem nie ma większego znaczenia czy zysk spółki zostanie podzielony
pomiędzy wspólnikami, czy też wypłacony jednemu z nich jako wynagrodzenie
za umarzane udziały.9 Ustawodawca nie wprowadza również żadnych ograniczeń co do kwestii, które tryby umorzenia mogą zostać sfinansowane z zysku,
pozostawiając decyzję o wyborze źródła finansowania wspólnikom.

9 Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. XIII Ga 644/13.
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W literaturze wskazuje się, że pojęcie czystego zysku, umożliwiającego umorzenie udziałów, już na gruncie poprzednio obowiązującego kodeksu handlowego,
rozumiano jako zysk bieżący wynikający ze zweryfikowanego i zatwierdzonego
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, który został przeznaczony
przez uchwałę wspólników na umorzenie, oraz jako zysk z lat ubiegłych, który
został przekazany na kapitał zapasowy czy fundusz rezerwowy.10 Aby przeprowadzić umorzenie z czystego zysku spółka musi więc wykazać zysk w sprawozdaniu
finansowym, a zatem umorzenie to jest finansowane ze środków własnych spółki,
stanowiących „czystą” nadwyżkę nad kapitałem zakładowym spółki.11
Dokonanie umorzenia z czystego zysku powoduje wyjątkową sytuację, w której iloczyn liczby udziałów i ich wartości nominalnej nie odpowiada wartości
kapitału zakładowego. Nie jest to sytuacja nieprawidłowa i może być trwała.12
Spółka nie ma obowiązku jednoczesnego lub późniejszego podwyższania wartości udziałów do stanu odpowiadającego rzeczywistości, jednak wspólnicy taką
możliwość mają. W uchwale z dnia 9 kwietnia 1997 r. Sąd Najwyższy stwierdził,
że w razie umorzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością części udziałów z czystego zysku dopuszczalne jest powzięcie przez wspólników uchwały
zmieniającej umowę spółki i dostosowującej wartość pozostałych po umorzeniu
udziałów do niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.13

IV. Wątpliwości interpretacyjne w stosunku do agio
Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, w tym również Sądu Okręgowego
w Łodzi w postanowieniu z dnia 26 lipca 2013 r.14, art. 199 § 6 oraz art. 360 § 2
k.s.h., wskazują na tryb postępowania związany z wypłatą wynagrodzenia umorzeniowego, a nie na dopuszczalne źródła finansowania tego wynagrodzenia.15
Warto zwrócić uwagę, że brzmienie art. 199 § 6 k.s.h. przewiduje jedynie, że umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego,
10 M. Olczyk, Komentarz do zmiany art.199 Kodeksu spółek handlowych wprowadzonej przez
Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz. 2276, [w:] Komentarz do ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie
ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.229.2276), LEX 8251,
pkt 5.
11 Ibidem.
12 A. Kidyba, Komentarz …, op. cit., pkt 13.
13 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1997 r., sygn. III CZP 15/97, OSNC
1997/6-7/74.
14 Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 lipca 2013 r., sygn. XIII Ga 644/13.
15 K. Ziemnicka, Dopuszczalność finansowania wynagrodzenia umorzeniowego ze środków
pochodzących z kapitału zapasowego obejmującego agio, PPH 2015 r., nr 5, s. 35.
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a w przypadku spółki akcyjnej nie wymaga postępowania konwokacyjnego (art.
360 § 2 k.s.h). Zatem z brzmienia wskazanych przepisów nie można wywodzić,
że czysty zysk oraz kapitał zakładowy stanowią jedyne dopuszczalne źródła finansowania wynagrodzenia wspólnika w przypadku umorzenia udziałów (akcji).16
Zwolennicy powyższego stanowiska zwracają uwagę na fakt, że ograniczenie
źródeł finansowania uniemożliwiałoby odzyskanie wkładu przez wspólnika
w sytuacji ulokowania znacznych środków pieniężnych w kapitale zapasowym
w związku z wniesieniem przez niego agio. Istnieje bowiem możliwość, że zyski
oraz kapitał zakładowy byłyby niższe od wniesionego agio i zwrot wniesionej
pierwotnie kwoty mógłby być utrudniony.
Podstawową zasadą w spółkach kapitałowych jest obowiązek istnienia wyraźnej podstawy w przepisach do rozporządzenia jakimkolwiek składnikiem kapitału własnego spółki kapitałowej na rzecz jej udziałowców (akcjonariuszy).
Podstawa ta nie powinna być wywodzona wyłącznie z zasad ogólnych czy argumentów natury funkcjonalnej bądź celowościowej.17 Zgodnie z art. 189 § 1 i art.
344 § 1 k.s.h. agio w obu spółkach kapitałowych jest wyraźnie objęte zakazem
zwrotu wkładów oraz wpłat na akcje. Przeciwnicy teorii dopuszczającej możliwość finansowania umorzenia z agio uznają, że ze względu na brak w kodeksie
spółek handlowych przepisu przewidującego wykorzystanie środków pochodzących z agio na sfinansowanie spłaty umorzeniowej, w połączeniu z wyraźnym
objęciem agio zakazem zwrotu wkładów (wpłat), przesądza o niedopuszczalności
takiego sposobu rozporządzenia nadwyżką.18
Jednak wspomniany przepis przewiduje, że mogą istnieć wyjątki od tej zasady,
bowiem ustawodawca użył sformułowania ,,chyba że przepisy niniejszego działu
stanowią inaczej”. W literaturze pojawił się pogląd, że podstawę prawną do
wykorzystania agio mogą stanowić art. 199 § 2 oraz art. 359 § 2 k.s.h. Zgodnie
ze wskazanymi przepisami wynagrodzenie wspólnika (akcjonariusza), którego udziały (akcje) są umarzane, w przypadku umorzenia przymusowego, nie
może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych
o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy wspólników. Zgodnie z przepisami
o rachunkowości kapitały własne (obejmujące m.in. kapitał zakładowy, kapitał

16 Ibidem.
17 A. Opalski, W sprawie dopuszczalności sfinansowania spłaty umorzeniowej z agio - polemika, PPH 2014 r., nr 7, s. 56.
18 Ibidem.
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zapasowy, w którym znajduje się agio, kapitały rezerwowe) stanowią udział
w aktywach jednostki, który pozostał po odjęciu wszystkich jej zobowiązań.19
Skoro aktywa netto odpowiadają kapitałowi własnemu, to przy określaniu
wysokości wynagrodzenia na podstawie art. 199 § 2 k.s.h. i art. 359 § 2 k.s.h.
należy wziąć pod uwagę wszystkie pozycje bilansowe wchodzące w skład kapitału
własnego spółki, w tym również kapitał zapasowy, który obejmuje agio. Skoro
więc ustawodawca uwzględnia agio przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia, to dlaczego nie uwzględniłby go w źródłach finansowania? Tego rodzaju
interpretacja prowadziłaby do wewnętrznej sprzeczności norm prawnych oraz
niejasności w zakresie ich stosowania.20
Co więcej J. Grykiel w artykule ,,Finansowanie wynagrodzenia umorzeniowego ze środków pochodzących z agio” w celu poparcia swojej tezy o dopuszczalności wykorzystania agio w procesie umorzenia udziałów wskazuje, że
w ramach systemu ochrony wierzycieli spółki kapitałowej opartego na konstrukcji kapitału zakładowego istnieje określona hierarchia kapitałów własnych
spółki.21 Najwyższe miejsce w hierarchii zajmuje kapitał zakładowy podlegający
szczególnej ochronie ze względu na interesy wierzycieli spółki. Na podstawie
wielu przepisów można przyjąć, że kapitał zakładowy ze wszystkich kapitałów
własnych podlega najsurowszym ograniczeniom w zakresie możliwości dysponowania przez spółkę.22
Co do zasady spółka ma zakaz zwrotu wkładów na rzecz wspólników, jednak
od tej zasady istnieją wyjątki, między innymi przewidziana przez przepisy k.s.h.
możliwość obniżenia kapitału zakładowego. Interesy wierzycieli spółki są wówczas chronione w związku ze wspomnianym już wcześniej obowiązkiem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego. J. Grykiel słusznie zwraca uwagę, że
skoro w pewnych sytuacjach jest możliwe zwolnienie środków z kapitału zakładowego, a więc z podlegającego największej ochronie kapitału własnego spółki,
to takie samo rozwiązanie powinno być tym bardziej dopuszczalne w odniesieniu
do pozostałych kapitałów własnych spółki, w tym kapitału zapasowego. Na co
wskazywałaby również znana reguła inferencyjna a maiori ad minus.23
Niezrozumiałe, więc byłoby zachowanie ustawodawcy, który pozwala na
obniżanie najważniejszego kapitału własnego spółki oraz na korzystanie z części
kapitału zapasowego obejmującego zyski z lat ubiegłych, natomiast zabrania
19
20
21
22
23

K. Ziemnicka, Dopuszczalność ..., op. cit. s. 35.
Ibidem, s. 40.
J. Grykiel, Finansowanie ..., s. 28.
Ibidem, s. 29.
Ibidem.
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wykorzystywania agio w ramach procesu umorzenia udziałów (akcji). Oczywiście, aby zapewnić ochronę wierzycieli warto by było zastosować te same reguły
co w przypadku obniżenia kapitału zakładowego, w ten sposób nie doszłoby do
pokrzywdzenia wierzycieli, którzy nie są w stanie stale kontrolować majątku
swoich dłużników. Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy i tak spółka
musiałaby obniżyć kapitał zakładowy, bowiem art. 199 k.s.h. przewiduje brak
takiego obowiązku jedynie w stosunku do umorzenia z czystego zysku. Skoro
zaś wypłata kwot agio zawsze będzie się wiązała z koniecznością przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, wszystkie formalne obowiązki zarządu
pozostaną w tym przypadku takie same jak przy nominalnym obniżeniu kapitału zakładowego.24 Przez co ochrona wierzycieli będzie zapewniona w sposób
prawidłowy. Natomiast uznanie niedopuszczalności finansowania umorzenia
z agio doprowadziłoby do sytuacji, że kapitał zapasowy byłby lepiej chroniony
niż kapitał zakładowy.
Kolejnym argumentem wskazywanym w literaturze na poparcie teorii
o dopuszczalności korzystania z agio jest brzmienie art. 260 § 1 k.s.h. oraz art.
442 § 1 k.s.h., które dopuszczają podwyższenie kapitału zakładowego ze środków
znajdujących się w kapitale zapasowym oraz kapitałach rezerwowych. Na
podstawie użytych we wskazanych artykułach sformułowań można wyciągnąć
wniosek, że podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego
nie dotyczy tylko środków przekazanych z osiągniętych zysków, ale również
agio. W przypadku spółki akcyjnej w doktrynie nie ma żadnych wątpliwości
co do powyższego twierdzenia. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ przepis został w wątpliwy sposób
zredagowany. Jednak ustawodawca nie miałby żadnych racjonalnych powodów,
aby w przypadku tylko jednej ze spółek kapitałowych wprowadzać ograniczenie
tylko w stosunku do kapitałów rezerwowych. Jaki związek mają ww. przepisy
z badanym problemem? Otóż skoro ustawodawca dopuszcza możliwość
przeniesienia agio z kapitału zapasowego do kapitału zakładowego (nie
wprowadzając żadnych limitów), a kapitał zakładowy może być wykorzystany
do finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały (akcje), to całkowicie
nieracjonalne wydaje się założenie, że agio nie może stanowić wynagrodzenia.
Bowiem takie regulacje prowadziłyby jedynie do niepotrzebnego mnożenia
24 K. Ziemnicka, Dopuszczalność ..., op. cit. s. 34.
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czynności dokonywanych przez spółkę oraz niepotrzebnego wydłużenia
postępowania prowadzącego do umorzenia udziałów (akcji). Skoro zatem dany
skutek jest w świetle prawa dopuszczalny, to nie powinno mieć decydującego
znaczenia, czy osiąga się go w drodze jednej bezpośredniej czynności, czy
poprzez wiele pośrednich czynności.25

V. Podsumowanie
Wykorzystanie agio do sfinansowania umorzenia udziałów (akcji) ma istotne
znaczenie praktyczne. Pozwala na stosowanie w szerszym stopniu ustawowych
wymogów dotyczących minimalnego wynagrodzenia w przypadku umorzenia
przymusowego oraz może stanowić dogodny instrument prawny uelastyczniający
transakcje związane ze zbywaniem praw udziałowych w spółkach kapitałowych.26
W orzecznictwie brak jest jednoznacznych wypowiedzi dotyczących dysponowania kapitałem zapasowym w zakresie obejmującym agio w celu sfinansowania umorzenia udziałów (akcji). Regulacja ustawowa w omawianym zakresie
również jest bardzo skąpa. Jednak analiza obowiązujących przepisów pozwala na
wyciągnięcie wniosku, że de lege lata nie ma zakazu finansowania wynagrodzenia
umorzeniowego ze środków pochodzących z agio.27
Ograniczenie wynagrodzenia za umorzone udziały wyłącznie do kwoty czystego zysku oraz kapitału zakładowego mogłoby prowadzić do pokrzywdzenia
wspólnika, gdyż w przypadku, gdy w spółce nie byłoby aktualnie żadnego zysku,
wspólnik mógłby liczyć jedynie na zwrot nominalnej wartości udziałów. Co więcej przyjęcie tej koncepcji mogłoby prowadzić do naruszenia zasady równości
wspólników na skutek przeszacowania wartości bilansowej udziałów pozostałych wspólników.28 Jeżeli bowiem w przypadku umorzenia przymusowego lub
automatycznego w spółce nie byłoby zysku to dozwolona byłaby tylko wypłata
wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej umarzanych
udziałów (akcji).29 W takiej sytuacji w spółkach posiadających wysoki kapitał
zapasowy pochodzący z agio umorzenie powodowałoby zwiększenie wartości
bilansowej, a zarazem wartości rynkowej udziałów należących do pozostałych
wspólników kosztem odchodzącego wspólnika, gdyż wartość aktywów netto
25
26
27
28
29

J. Grykiel, Finansowanie ..., op. cit. s. 30.
Ibidem, s. 31.
Ibidem.
K. Ziemnicka, Dopuszczalność ..., op. cit. s. 39.
Ibidem.
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spółki (w tym agio) pomniejszona o kwotę nominalną umorzonych udziałów
będzie przypadała na mniejszą liczbę udziałów. Nawet jeżeli po stronie spółki
w chwili osiągnięcia zysku powstałoby zobowiązanie wobec wspólnika o wypłatę
pozostałej części wynagrodzenia, to w obecnym stanie prawnym brakuje regulacji, które określają zasady takiej spłaty.30
Biorąc pod uwagę istniejące w literaturze wątpliwości interpretacyjne, należy
uznać, że ustawodawca powinien rozważyć zmianę przepisów kodeksu spółek
handlowych. Przede wszystkim ustawodawca powinien wprost dopuścić możliwość wykorzystania agio w postępowaniu dotyczącym umorzenia udziałów
(akcji), aby usunąć istniejące kontrowersje i ułatwić funkcjonowanie spółkom
kapitałowym. Nie istnieją bowiem żadne racjonalne argumenty za tak szeroką
ochroną kapitału zapasowego w części, w której obejmuje agio. Warto zwrócić
uwagę, że krytycy dopuszczalności wykorzystania agio przy umorzeniu udziałów
(akcji) odnoszą się jedynie do obowiązującego prawa, które ich zdaniem nie
dopuszcza takiej możliwości, nie krytykują natomiast samego pomysłu. Ustawodawca nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby chronić kapitał zapasowy
lepiej niż kapitał zakładowy.
Co więcej w ustawie powinny również zostać określone zasady postępowania
w przypadku finansowania wynagrodzenia umorzeniowego we wskazany wyżej
sposób, aby spółki kapitałowe wiedziały w jaki sposób postępować. Ze względu
na potrzebę ochrony wierzyciela, należy uznać, że odpowiedni kompromis
między interesami spółki a interesami osób trzecich stanowiłby obowiązek
przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.
Jednak dopóki nie dojdzie do zmiany przepisów, należy uznać, że mimo że
istnieje wiele argumentów za dopuszczalnością finansowania umorzenia udziałów (akcji) z agio, takie postępowanie może okazać się ryzykowne dla spółki.
Dla bezpieczeństwa spółki powinny korzystać z pewnych form finansowania,
czyli obniżenia kapitału zakładowego albo czystego zysku.
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Streszczenie
Spółki w ramach restrukturyzacji często wykorzystują instytucję umorzenia udziałów
(akcji) zmieniając w ten sposób strukturę udziałową spółki. Problematyka umorzenia
praw udziałowych jest stale obecna w rozważaniach zarówno teoretyków jak i praktyków prawa. Jednak ze względu na brak jasnych regulacji prawnych, problematyka
wykorzystania agio w celu wypłacenia wynagrodzenia osobie posiadającej umarzane
udziały (akcje) budzi duże kontrowersje. Celem publikacji jest wskazanie argumentów
popierających dopuszczalność finansowania umorzenia udziałów z agio w obecnym
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stanie prawnym. Jednak autorka pragnie również zwrócić uwagę, że ustawodawca
powinien rozważyć zmianę przepisów kodeksu spółek handlowych w celu wyjaśnienia powyższej kwestii, ponieważ ma ona duże znaczenie dla obrotu prawnego, który
wymaga pewności i stabilizacji.
SŁOWA KLUCZOWE: umorzenie udziałów, udziały, agio, kapitał zakładowy, kapitał
zapasowy, wynagrodzenie, kodeks spółek handlowych.
Summary
Companies often use the redemption of shares in order to change the shareholding
structure of the company. The problem of redemption of shareholding rights is constantly present in the considerations of both theoreticians and practitioners of law.
However, due to the lack of clear legal regulations, the issue of using agio to pay remuneration to a person holding redeemed shares arouses great controversy. The purpose
of the publication is to indicate arguments supporting the admissibility of financing
the redemption of shares from agio in the current legal status. However, the author
wishes to point out that the legislator should consider amending the provisions of the
Commercial Companies Act in order to clarify the above issue, because this issue has
great practical importance for legal transactions, which requires certainty and stability.
KEY WORDS: redemption of shares, shares, agio, share capital, supplementary capital,
remuneration, Commercial Companies Act.
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Damian Dobosz

Treść wykonywania prawa
własności w kontekście planowania
i zagospodarowania przestrzennego
Content of the exercise of the ownership rights in the context of spatial
planning and land development

I. Pojęcie własności
Własność jest pojęciem cechującym się wieloznacznością, charakteryzowanym
w nauce z perspektywy ekonomicznej1, psychologicznej, socjologicznej i prawnej. W ramach opracowanego artykułu, podjęty zostaje tylko prawny kontekst
własności. Własność jest instytucją prawną odgrywającą szczególną rolę na
gruncie systemu prawa prywatnego. Jak stwierdza A. Stelmachowski: „Jest jednym z filarów, na których wspiera się cały gmach, cała konstrukcja systemu prawa
cywilnego. Jest to jeden z elementów statycznych, bez których byłaby trudna do
pomyślenia dynamika obrotu, będąca nerwem, życiem cywilistyki”2. Ujęcie normatywne własności zawarte zostało w treści art. 140 kodeksu cywilnego3, które
przedstawia omawianą instytucję jako prawo podmiotowe. W moim przekonaniu
to prawo cywilne (obok prawa administracyjnego) najpełniej ze wszystkich
gałęzi prawa oddaje specyfikę stosunków społecznych i wynikającego z nich
obrotu prawnego. Pozwoliło to na wyewoluowanie gałęzi najbardziej zbliżonej
do rzeczywistych potrzeb społecznych. Kodeks cywilny stanowi syntezę tych
1 Przykładowo właścicielem w rozumieniu ekonomicznym jest „[…] ten, kto faktycznie
dysponuje w swoim interesie danym dobrem majątkowym”. Zob. szerzej: J. Wasilkowski, Pojęcie
własności we współczesnym prawie polskim, Warszawa 1972., s. 15.
2 Zob. A. Stelmachowski, Wstęp, s. 260; tenże System Prawa Prywatnego t. 3, 2007, 2.
213-214.
3 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń.
zm., przywoływana dalej jako k.c.
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wszystkich relacji. Opiera się jednak na założeniu, że istnieje prawo własności,
bez którego nie można byłoby systemowo traktować innych instytucji o charakterze cywilistycznym.
Ze względu na swoją istotną społeczną rolę własność chroniona jest na mocy
art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej4. Stanowi on, iż ewentualne jej ograniczenie możliwe jest tylko w drodze ustawy. Nie może zostać jednak naruszona
istota prawa własności. Uprawniony jest pogląd, że art. 64 traktuje o własności
w cywilistycznym rozumieniu tego pojęcia. Natomiast regulacja art. 21 i 20
Konstytucji pojmuje własność jako ogół praw majątkowych. A zatem w tym
obszarze konstytucyjne pojęcie własności, odpowiada cywilistycznemu ujęciu
mienia z art. 44 KC5.

II. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i treść wykonywania prawa
własności
Instytucja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została unormowana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym6. Zgodnie z art. 14 ust. 8 u.p.z.p. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem gminnego prawa miejscowego. Możliwość
jego uchwalania mają odpowiednie rady gmin. Jest to podstawowa regulacja
uprawniająca organy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego do działań planistycznych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa
w istotny sposób na aspekty dotyczące m.in. urbanizacji, ochrony środowiska,
planowania inwestycji. Warte podkreślenia jest, że są to zmiany trwałe. Przede
wszystkim w ramach charakteryzowanej problematyki badawczej priorytetowa
rola omawianych planów związana jest z ingerencją w prawo własności. Zgodnie
z art. 1 ust. 2 pkt 7 u.p.z.p. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwzględnia się zwłaszcza prawo własności. Nadto art. 6 ust. 1 u.p.z.p. stanowi,
że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują,
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu
2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r.,
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr
78, poz. 483 ze zm.
5 Uwagi na podstawie konstatacji z: E. Gniewek, Rozdział V. Treść i wykonywanie prawa
własności, System Prawa Prywatnego t. 3, 2013, s. 341.
6 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, przywoływana dalej jako: u.p.z.p.
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wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
A zatem normy ustawowe wpływają na swobodę korzystania przez właściciela7
z przysługujących mu praw. Konstatując, art. 140 k.c. zapewnia właścicielowi
swobodę korzystania z rzeczy i to przepisy omawianej ustawy mu tę swobodę
istotnie ograniczają. Można uznać, że posiadana przez niego nieruchomość
została przeznaczona na „wyższy” cel8.

III. Wątpliwości odnoszące się do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w kontekście prawa własności
Regulacja zawarta w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego
niezwykle głęboko ingeruje w instytucję własności. W praktyce wielokrotnie
stwarzała istotne kwestie problemowe, dotyczące również jej zgodności konstytucyjnej. W istocie regulacje miejscowych planów mogą skutkować wywłaszczeniem w przypadku, gdy nieruchomość objęta planem zostanie uznana w innej
regulacji ustawowej za przeznaczoną na cel publiczny. Z omawianą problematyką
często mierzył się również Trybunał Konstytucyjny uznając, że do jego kognicji
nie należy kontrola realizacji przez samorząd terytorialny jego kompetencji
w zakresie planowania przestrzennego9. Ponadto stwierdził niekonstytucyjność
art. 36 ust. 1 u.p.z.p. w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub
użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na
cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 Konstytucji10. Za niezgodne z Konstytucją
7 Ograniczenie nie dotyczy oczywiście tylko właścicieli. Okrojoną możliwość korzystania
z rzeczy mają również m.in. użytkownicy wieczyści lub inne podmioty legitymujące się tytułem
prawnym wynikającym z ograniczonego prawa rzeczowego.
8 Zob. szerzej: T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Komentarz. Kraków, 2004. s. 3.
9 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2004 r., SK 42/02,
OTK-A 2004, nr 9, poz. 97. Brak właściwości Trybunału Konstytucyjnego do badania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. K 50/13,
OTK-A 2014/11/121.
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przedstawiciele doktryny11 uznawali także art. 87 ust. 3 u.p.z.p., który uchylił moc
obowiązująca planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed
dniem 1 stycznia 1995 r. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak obowiązujące
przepisy za zgodne z Konstytucją12.
A zatem można uzewnętrznić konstatację, że na przestrzeni lat wyrażane
było wiele zastrzeżeń co do kształtu ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu
przestrzennym. Zazwyczaj nie kwestionowano samej potrzeby planowania.
Wątpliwości dotyczyły bowiem właśnie m.in. naruszenia istoty prawa własności
niezgodnie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w ustawie zasadniczej.

IV. Skutki uchylenia planów zagospodarowania
przestrzennego
W okresie międzywojnia na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej13
wprowadzono regulację traktujące o planach zabudowy i zasadach zabudowy
osiedli. Rozróżniano wówczas plany ogólne i szczegółowe. Były one ze sobą
powiązane, plan szczegółowy tworzono na podstawie planu ogólnego. Za ich
sporządzanie zobowiązani byli w miastach o własnym statusie lub wydzielonych
z powiatów – magistraty14. Natomiast w pozostałych gminach co do zasady wydziały powiatowe15. Jeśli uprawniony do sporządzenia planu nie podejmował
prac nad nim, prawo do jego sporządzenia miał także wojewoda lub minister
robót publicznych w przypadku miasta Warszawy. Plany uchwalały odpowiednio rady gminy, wydziały powiatowe, w szczegółowych uregulowaniach inne
podmioty. Z pewnych rozwiązań okresu międzywojennego czerpano również
w trakcie prac ustawodawczych nad obecnie obowiązującą ustawą.

11 Michał Kulesza całą tę sytuację określił mianem barbarzyństwa legislacyjnego. Zob.
szerzej: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/stare-plany-nie-powroca, (dostęp:
29.10.2017).
12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2007 r., sygn. K 54/05, OTK ZU 2007,
seria A, nr 3, poz. 25.
13 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowie osiedli (tekst jedn.: Dz. U. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 ze zm.).
14 Była to oficjalna nazwa organu wykonawczego samorządu terytorialnego. Na mocy ustawy
z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1933 r.,
Nr 35, poz. 294) zmieniono nazwę na zarząd miejski.
15 Na jego czele stał starosta, można uznać, że był to organ wykonawczy powiatu analogiczny
do obecnej konstrukcji zarządu powiatu.
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Istotna z punktu widzenia przeprowadzanych rozważań jest również ustawa
z 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym16 a na jej podstawie przygotowane
zostały plany oraz założenia do planów zagospodarowania przestrzennego.
Akt ten został uchylony przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym17. Przewidywała ona w art. 67 ust. 1, że miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego utracą swoją moc obowiązującą po 8 latach
od chwili wejścia w życie ustawy. Zgodnie z ust. 2 tej ustawy okres ten ulegał
wydłużeniu jeśli rada gmina przystąpiła do prac nad uchwaleniem miejscowego
planu. Ostatecznie okazało się, że był to pierwszy krok w stronę de facto zniesienia dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiany te
potwierdziła obecnie obowiązująca ustawa. W 2004 r. niespełna 17.2% terytorium Polski było objęte planami18.
W tej części kraju, na której nie ma uchwalonego planu, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Stanowi ona zatem uzupełnienie systemu
planowania. Dopiero po jej uzyskaniu można starać się o pozwolenie na budowę.
A zatem ustawodawca doprowadził do znacznej niepewności prawa. Przede
wszystkim zaprzepaszczono lata planowania, jeszcze przedwojennego, uchylając wszystkie plany i obarczając odpowiedzialnością gminy. Ustawodawca
nie przewidział szczegółowych przepisów intertemporalnych. Nadto dopuścił
się ingerencji w chroniony konstytucyjnie obszar samodzielności gminy, jako
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 163 i 165 Konstytucji. Gminy obarczono olbrzymimi kosztami finansowymi, bez zapewnienia
odpowiednich środków, konieczne było wstrzymanie także wielu prowadzonych procesów inwestycyjnych. Właściciel ma uprawnienie zgodnie z art. 36
ust. 1 u.p.z.p. domagać się odszkodowania za zmianę przeznaczenia terenu
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wartość należnego
świadczenia ustala się na podstawie damnum emergens. Roszczenie właściciela
jest niezależne od obecnego stanu faktycznego terenu i planów dotyczących
jego zagospodarowania. Istotna natomiast jest wartość nieruchomości, o której
decyduje jej charakter prawny oraz potencjalne możliwości wykorzystania19. Niemniej słuszna linia orzecznictwa chroniąca wartość majątku obywatela obarcza
gminy ryzykiem finansowym. Potencjalne świadczenie odszkodowawcze będzie
bowiem wypłacać gmina.
16 Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 99 ze zm., uchylona 1.01.1995 r.
17 T.j. Dz. U. 1999 Nr 15, poz. 139 ze zm., uchylona 11.07.2003 r.
18 Dane wg: http://www.urbanistyka.info/content/prace-planistyczne-w-gminach-%E2%80%93-doroczny-raport-instytutu-geografii-i-przestrzennego-zagospod, (dostęp: 31.10.2017).
19 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II CSK 336/14.
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Poddać analizie należy istotne implikacje prawne dla podmiotów prywatnych
w skutek uchylenia planów zagospodarowania przestrzennego. Można postawić
tezę, że naruszone zostały uzasadnione oczekiwania, jedna z zasad prawa unijnego20, wynikająca z doktryny niemieckiej Vertrauenschutz21 oraz prawodawstwa
angielskiego legitimate expectation22.
W Polsce wywodzi się ona również z zasady demokratycznego państwa
prawnego. Jednostka opierająca się na omawianej konstrukcji prawnej posługuje
się interesem faktycznym, lecz również pozaprawnym punktem odniesienia.
Jako ten punkt odniesienia można uznać uniwersalne wartości, które zostały
ukształtowane właśnie w demokratycznym państwie prawnym23. Plany zagospodarowania przestrzennego były podstawowym aktem prawnym, który skutkował
względem nieruchomości podejmowaniem określonych decyzji przez obywateli.
Wraz z uchyleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zmieniła się treść prawa własności nieruchomości sąsiednich. Zaznaczyć bowiem
trzeba, że o ile uprzednio plany chroniły dany obszar przed zbyt wysoką lub
głośną zabudową to wraz z uchyleniem planów ochrona ta została zniesiona.
Treść wykonywania prawa własności podmiotu, który w ramach zasady zaufania
obywatela do władzy publicznej nabywał działkę, której przeznaczenie było jasno
określone w planie zagospodarowania przestrzennego została zmieniona. Nadto
pogorszona została sytuacja inwestorów, których plany inwestycyjne musiały
być zatrzymane w konsekwencji uchylenia podstaw prawnych uprawniających
do ich określonego przeprowadzenia. Były to tylko pierwsze następstwa wprowadzanych regulacji skutkujące wobec osób prawnych ograniczeniem prawa
własności i praw nabytych. Konstatując w celu zabudowania nieruchomości,
konieczne było czekanie na nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub
taka możliwość nie była niczym ograniczona. Ostatnia sytuacja odbijała się
szczególnie negatywnie na nieruchomościach sąsiednich. W konsekwencji wartość nieruchomości uległa nierynkowym wahaniom, część z nich wzrosła, część
zmalała. Uprawiona jest zatem konstatacja, iż ustawa implikując nierynkowymi
zmianami cen naruszała zasadę równości.
W opinii autora nie znajdują uznania argumenty traktujące o wyposażeniu
gmin, w odpowiedni czas na wprowadzenie nowych miejscowych planów. Okres
20 Zob. szerzej: J. Barcz M. Górka, A. Wyrozumska. Instytucje i prawo Unii Europejskiej.
Podręcznik dla kierunków, prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2015, s. 352.
21 Zob. szerzej: H. Blanke., Vertrauensschutz im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht, 2000.
22 Zob. szerzej: M. Groves, G. Weeks, Legitimate expectations in the common law world, 2017.
23 Zob. szerzej: J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 367.
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ten w istocie był wydłużany odpowiednio na 5, 7 i 8 lat z możliwością przedłużenia do 9. Należy zaznaczyć, że najważniejszą wartością było prawo własności.
Ilość czasu jakim gminy dysponowały na uchwalenie nowych planów zagospodarowania przestrzennego nie uprawnia do konstatacji, że prawo własności
było należycie chronione. Procedura związana z wydaniem decyzji o warunkach
zabudowy zawierała przepisy dotyczące m.in. zasady dobrego sąsiedztwa. Jednak
wydanie decyzji w ramach procedury administracyjnej polegało na ważeniu
interesów. Decyzja zawierać mogła odmienne postanowienia niż te zawarte
w uchwalonym planie. Można uznać, że plany nie miały charakteru absolutnego,
jednak właściciel mógł oczekiwać że istotnie jego treść wykonywania prawa
własności nie zostanie drastycznie zmieniona. Ponadto procedura administracyjna trwa, a zatem w tym czasie wykonywanie prawa własności jest bardzo
mocno ograniczone. Odmienność decyzji w stosunku do planów skutkowały
naruszeniem istoty prawa własności.

V. Skutki braku planu zagospodarowania
przestrzennego
Większość miast w Polsce nie posiada planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jeśli już jakieś obowiązują to obejmują tylko niewielką
część terytorium miasta. Właściciel zgodnie z art. 59 ust. 1 u.p.z.p., który chce
wybudować obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane lub zmienić
sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części musi co do zasady
uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje włodarz gminy
w ramach postępowania administracyjnego. W celu jej otrzymania konieczne jest
spełnienie wszystkich przesłanek z art. 61 ust. 1 u.p.z.p.. Największe trudności
związane są z zasadą dobrego sąsiedztwa. Projektowana nieruchomość powinna
wpisywać się w cechy miejscowej zabudowy. Jest to najtrudniejsza do spełnienia przesłanka. Można stwierdzić, że tworzy ona także antagonizmy między
mieszkańcami, w przypadku gdy taka decyzja zostanie już wydana a sąsiedzi
wyrażali swój sprzeciw co do planowanej zabudowy. W istocie często się tak
dzieje, w szczególności w przypadku inwestycji deweloperskich w obszarach
zabudowy domów jednorodzinnych.
Nieruchomości sąsiednie wybudowane na działkach nie objętych planem
zagospodarowania przestrzennego również narażone są na niepewną sytuację prawną swoich nieruchomości. W każdej bowiem chwili prezydent miasta
można wydać decyzję zezwalającą na określoną zabudowę. Nie można zatem
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zabezpieczyć się uprzednio np. przed hałaśliwą działalnością gospodarczą przedszkoli, sklepów-dyskontów, hosteli etc. Obywatel pozbawiony zostaje możliwości przewidywania i planowania kierunku rozwoju obszaru w jakim obszarze
pragnie nabyć lub wybudować nieruchomość. Nie tylko zagrożeniem dla niego
jest decyzja o warunkach zabudowy wydana dla jednego podmiotu, lecz również
sama sytuacja związana z brakiem miejscowego planu. Należy bowiem uznać,
że taki plan zawsze może zostać uchwalony, nie jest wykluczone, że będzie on
przewidywał nieco mniej lub bardziej odmienny kierunek rozwoju od tego, który
w danym momencie faktycznym występuje.
Decyzja o warunkach zabudowy nie musi być ponadto zgodna ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Nadto
nie są uwzględniane estetyczne zagadnienia dotyczące zabudowy, które są co
do zasady unormowane w studium. Warunkiem wydania decyzji jest tylko
spełnienie ustawowych przesłanek. W praktyce z powodów oczywistych nie
jest również tak, że każda decyzja wydawana jest bezpośrednio przez włodarza
gminy. Decyzję podejmuje urzędnik. Brak jest jednak korpusu urzędników
wykwalifikowanych do wydawania takich decyzji. Nie mają oni co do zasady
fachowej wiedzy z zakresu planowania i ochrony środowiska oraz wykształcenia
prawniczego. Chyba, że przyjmiemy hipotezę odmienna zakładając, że posiadają wysoką wiedzę merytoryczną ale nie wykorzystują jej z jakichś powodów
w sposób należyty. W takim przypadku należałoby rozważyć przyczyny takiej
rozbieżności. Wszystko to prowadzi do niekontrolowanej zabudowy miejskiej.
W konsekwencji nie tylko zagrożone jest prawo własności, lecz również ochrona
środowiska. Znikają tereny zielone, które mogły być przeznaczone na tereny
rekreacyjne, w tym m.in. parki i skwery. Nadto co gorsza zabudowywane są
korytarze przewiewne miast. W przypadku miast położonych w niecce, dolinie
geograficznej niesie te ze sobą negatywne konsekwencje dla jakości powietrza,
którym oddychają mieszkańcy danego miasta. Co do zasady nie są niestety przeprowadzane szczegółowe ekspertyzy jakie dana zabudowa może przynieść skutki
dla obiegu środowiskowego. Ponadto urzędnicy ze względu na brak fachowej wiedzy nie są w stanie samodzielnie takich kalkulacji wykonać. Konstatując interes
indywidualny jest w sposób wadliwy ważony z interesem publicznym. Wynika
to z braku fachowości kadry urzędniczej odpowiedzialnej za wydawanie decyzji.
Przykładowo ze względów na protesty mieszkańców i ekologów inwestorzy
straszącego od 1979 r. tzw. „szkieletora” nie mogli otrzymać decyzji o warunkach
zabudowy. Miasto chcąc jednak wreszcie doprowadzić do realizacji inwestycji
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uchwaliło tzw. punktowy plan zagospodarowania przestrzennego24. Pozwoliło
to na dalsze prace inwestycyjne nad projektem.

VI. Wnioski
Częste zmiany ustaw dotyczących zagospodarowania i planowania przestrzennego a w konsekwencji całkowita likwidacja miejscowych planów doprowadziła
do ograniczenia możliwości korzystania z prawa własności. Należy stwierdzić,
że takie rozwiązania doprowadziły do naruszenia istoty prawa własności. Uprawiona również jest konkluzja, że naruszona została zasada równości i uzasadnione oczekiwania. Nieliczna ilość planów zagospodarowania przestrzennego
w nieuprawniony sposób manipuluje cenami nieruchomości, które powinny być
kształtowane mechanizmami rynkowymi. Istnieje także zawsze zagrożenie, że
uchwalany w przyszłość plan zmieni w mniej lub bardziej drastyczny sposób
przeznaczenie danego terytorium. Nadto obecna konstrukcja prawna wzajemnej
ekwiwalentności planu i decyzji o warunkach zabudowy prowadzi do antagonizmów społecznych. Decyzję o warunkach zabudowy można porównać do
„malutkiego” spersonalizowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Ma
ona bowiem tożsamą funkcję z planem. Obie te instytucje w myśl ustawodawcy
miały się uzupełniać - tam gdzie brak planu, tam decyzja. Ten brak planu okazał
się jednak permanentną zasadą.
Przy planowaniu istotna jest spójność celów25. Wydaję się, że ustawodawca
próbował połączyć dwa instrumenty prowadzące do realizacji zupełnie sprzecznych celów. Plan zagospodarowania przestrzennego miał ukształtować strategię
rozwoju gminy. Natomiast decyzja o warunkach zabudowy nie uwzględniała
żadnych szerszych planów. Celem podmiotu ubiegającego się o jej wydanie
było spełnienie ustawowych przesłanek. Normatywne kryteria uregulowane
na poziomie ustawy nie mogły jednak kreować planistyki i strategii rozwoju
wszystkich gmin w Polsce z oczywistych względów.
Ponadto uchylenie obowiązujących planów skutkowało wygaśnięciem
ochrony gmin przed niekontrolowaną zabudową, przed którą uprzednio
24 Uchwała Nr LXXIX/1183/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lubomirskiego-Beliny-Prażmowskiego”, http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D19787%26typ%3Du, (dostęp: 17.11.2017).
25 Zob. szerzej: J. Kierzkowska, M. Górski (w:) (red.) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel,
System Prawa Administracyjnego, t. 7, Warszawa 2012. s. 195 i n.
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zabezpieczały gminy właśnie plany. Konkludując był to koniec planowania
i harmonizacji zabudowy gminnej. Zaprzepaszczono wiele, jeszcze przedwojennych planów. Miasta są zabudowane bez żadnej wizji i strategii a jeżeli nawet
są symptomy takiego działania to dysharmonijny urbanistycznie wygląd miast
stawia pod znakiem zapytania racjonalność normatywną przyjętego systemu.
Implikuje to negatywne konsekwencje zwłaszcza dla mieszkańców ze względu
na zabudowę korytarzy przewiewnych. Ponadto tereny zielone niezwykle rzadko
przeznacza się na miejsca rekreacyjne a częściej stają się fundamentem pod
budowę bloków, czy biurowców.
Obecna regulacja nie odpowiada oczekiwaniom właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą przewidzieć rozwoju kierunku zabudowy okolicy. Nie jest
również w sposób właściwy chroniony interes publiczny. Zabudowane tereny
zielone i korytarze przewiewne na skutek decyzji o warunkach zabudowy to
fakty, których nie da się już odwrócić. A zatem ustawodawca błędnie wyważył
interes indywidualny z publicznym.

Postulaty de lege ferenda
Przede wszystkim należy wskazać jakie są cele proponowanych zmian. W głównej
mierze jest to zapewnienie najpełniejszego wykonywania treści prawa własności
z uwzględnieniem zasady pewności prawa, uzasadnionych oczekiwań i zasady
równości. Najpełniejszego nie oznacza jednak absolutnego, zawsze bowiem
należy uwzględniać interes publiczny. Jest on zauważalny w kontekście ochrony
przed zabudową terenów zielonych oraz korytarzy przewiewnych.
Postulowanym rozwiązaniem jest unormowanie jednego modelu decydującego o warunkach zabudowy danego obszaru. Obecnie obowiązujący model
planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowach
ekwiwalentnych wobec siebie nie można nazwać w pełni planowaniem czy strategią, która powinna opierać się na długoterminowych założeniach. Należy ustalić
czy ustawodawca ma na celu planować. Zakładając, że ma taki cel można przejść
do rozważań. Planowanie uregulowane może być w planach, strategiach, czy
programach. Decyzja o warunkach zabudowy to rozwiązanie oryginalne, które
można skonkludować że nie sprawdziło się w obecnych realiach. Samo w sobie
stanowi zaprzeczenie planowania. Miało być rozwiązaniem pomocniczym stało
się regułą. Konieczna jest zatem likwidacja lub znaczne ograniczenie możliwości korzystania z omawianego mechanizmu. Jeśli jednak ustawodawca nie ma
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zamiaru planować to utrzymywanie planów zagospodarowania przestrzennego
jest zupełnie zbędne.
Planowanie zagospodarowania ogranicza w sposób oczywisty prawo własności, jednak daje pewność właścicielowi co do zakresu tego ograniczenia. Przez
to właściciel ma możliwość planować swoje inwestycje oraz może przewidzieć
kierunek rozwoju zabudowy w okolicy. Plan powinien uwzględniać istniejącą
już zabudowę i nie wprowadzać zmian odbiegających od niej. Instytucję decyzji
o warunkach zabudowy mogłoby z powodzeniem zastąpić niewielkie plany,
uchwalane dla małych przestrzeni. Likwidacja wydawania decyzji w drodze
postępowania administracyjnego przede wszystkim pozwala ograniczyć wydatki
na utrzymanie kadry urzędniczej. Nie znajduje już również wówczas zastosowania argument o nieodpowiednim wykształceniu urzędników w zakresie
wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Plany pozwalają także uprzednio
zabezpieczyć tereny, które docelowo gmina chce przeznaczyć na rekreację oraz
przeciwdziałać zabudowie kanałów przewiewnych.
Zgodnie z zasadą decentralizacji i pomocniczości oraz samodzielności gmin
tożsame jak obecnie tworzenie planów i powinno być zadaniem własnym gminy.
Gminy powinny być jednak zobligowane do uchwalania miejscowych planów.
Istotne jest również aby w procedurze uchwałodawczej przy sporządzaniu planu
obligatoryjnie zaangażowani byli planiści oraz mieszkańcy. Ze względu na to, że
plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza prawo własności konieczne
jest aby był on odpowiednio uzasadniany. A zatem korzystny byłby wymóg sporządzania uzasadnień traktujących o konieczności uchwalenia danych regulacji
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Streszczenie
Artykuł zawiera zagadnienia z zakresu problematyki relacji zachodzących między prawem
własności a obecnie funkcjonującymi przepisami dotyczącymi warunków zabudowy.
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Przedstawione zostało cywilistyczne oraz konstytucyjne ujęcie pojęcia własności. Następnie
autor poddaje analizie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Nadto rozważono ich wpływ na treść wykonywania prawa własności. Artykuł stanowi również omówienie argumentów o niekonstytucyjności wprowadzonych zmian. Opracowane
zostały także skutki nowych przepisów dotyczących warunków zabudowy, w szczególności te wynikające z uchylenia poprzednio obowiązujących planów zagospodarowania
przestrzennego. Ponadto scharakteryzowano wpływ decyzji o warunkach zabudowy na
istotę prawa własności. W niniejszej pracy szeroko ekscerpowano również zagadnienia
związane z doktryną uzasadnionych oczekiwań. W ramach charakteryzowanej problematyki wyszczególnione zostały końcowe tezy i wnioski z omawianej materii. Końcowym
przedmiotem opracowania są postulaty de lege ferenda.
SŁOWA KLUCZOWE: własność, planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne de lege ferenda.
Summary
This article will attempt to indagate the relationship between the ownership and the
recent legislation referring to zoning approvals, considering especially on the civil and
the constitutional approach to the ownership. The discussion is focused on the thorough
examination of the Spatial Planning and Land Development Act of the 27th of March
2003. More to the point, a study to answer the question whether the legislation has
a wide impact on the effective exercise of the ownership law is made. Further analysis
devotes to the assumption that reflection might suggest a doubt whether the changes
are constantly constitutional. This in-depth examination is followed by the meticulous
research on the outcome of repealing the previous local zoning plans and the perceptible
influence of zoning approvals to the ownership itself. It is a thesis of the present work to
mention the intractable problem of the legitimate expectations. The conclusion of the
article emphasizes on illustrating both the final thesis and the solutions of the matter
involved. Concomitantly, the author refers to the issue if de lege ferenda demands are
continually needed.
KEY WORDS: the ownership, spatial planning, land development, de lege ferenda
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Umowy dowodowe - nowa instytucja
w polskiej procedurze
Contracts of evidence - a new institution in the Polish procedure

I. Wstęp
W polskim procesie cywilnym w ciągu ostatnich lat widoczna stała się tendencja
upowszechniania umów procesowych. Wpływ na to ma szczególnie możliwość
ułatwienia przeprowadzania procesu w sposób szybki i wyważony. Niebagatelną
rolę odgrywa również konieczność dostosowania istniejącej procedury do wymogów współczesnego obrotu oraz zmieniającego się położenia jego uczestników.
Głównym argumentem wysuwanym przez zwolenników modyfikowania
przepisów postepowania jest zasada dyspozycyjności, która pozwala stronom na
rozpoczęcie i przebieg procesu. Umowy procesowe stanowią według ich zwolenników realizacje prawa stron do kształtowania jego przebiegu. Niejednokrotnie
zmodyfikowanie obowiązujących przepisów pozwoli na lepsze dostosowanie
prowadzonego postępowania w obopólnym interesie obu stron w szczególności
poprzez szybsze niż w normalnym trybie uzyskanie rozstrzygnięcia toczącego
się sporu.
W polskim systemie prawnym największą popularność zdobyły porozumienia
odnoszące się do właściwości miejscowej sądu oraz zapisów na sąd arbitrażowy.
Tymczasem, pomimo popularności podobnych instytucji w innych systemach
prawnych, polskie prawo wciąż nie doczekało się regulacji pozwalających na
zawieranie porozumień odnośnie najbardziej czasochłonnego etapu postępowania tj. postepowania dowodowego. Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie
charakteru prawnego tzw. „umów dowodowych” oraz wskazania możliwych
kierunków legislacyjnych.
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II. Charakterystyka umów procesowych
Istniejąca w polskim systemie postępowania cywilnego instytucja umów procesowych stanowi wyraz zasady dyspozycyjności procesu1. Pozwala ona na dysponowanie przez strony przedmiotem procesu oraz wyboru środków procesowych,
którymi będą się posługiwać. Zgodnie z nią, to od woli stron zależy wszczęcie
procesu oraz dokonywanie czynności procesowych, co stanowi wyraz autonomii
woli stron w procesie2. W zakresie umów procesowych szczególne znaczenie
ma dyspozycyjność formalna, która od woli stron uzależnia wykorzystywanie
instytucji procesowych i podjęcia czynności procesowych. Jeden z takich środków stanowią dwustronne porozumienia odnośnie przebiegu postepowania
nazywane umowami procesowymi3.
Próbując odnaleźć definicje umowy procesowej zwrócić należy uwagę, że
w polskim systemie, instytucja ta występuje pod różnymi nazwami, m. in. jako
porozumienie procesowe, układ procesowy a ostatnio jako umowa procesowa.
Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcia te nie występują w polskich ustawach. Dlatego zdefiniowanie pojęcia umów procesowych stało się przedmiotem
rozważań doktryny i orzecznictwa, które sformułowały katalog istotnych cech
takich porozumień.
Spośród cech jakimi wyróżniać się powinna umowa procesowa, za najważniejsze wskazuje się występowanie zgodnej woli stron procesu mającej na
celu zmianę powszechnie obowiązujących przepisów postępowania. Wskazuje
się, że umowa taka nie musi być zawarta przy udziale Sądu. Dla osiągnięcia
efektu wystąpienia zgodnej woli stron wystarczy ich dwustronne porozumienie.
W praktyce jednak konieczne jest zgłoszenie tak zawartych umów organowi
procesowemu.
W przeciwieństwie do umów zawieranych na podstawie prawa materialnego
umowy procesowe nie wywołują bezpośrednio skutków materialnoprawnych.
Następstwa ich zawarcia widoczne są jedynie w postępowaniu cywilnym, zaś
ich cel ma charakter wyłącznie procesowy4. Charakterystyczna cecha umów
procesowych jest ich nakierowanie na ukształtowanie sytuacji procesowej umawiających się stron.
1 Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji
na: konsultacje.gov.pl (dostęp: 01.04.2018), s. 6.
2 Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji
na: konsultacje.gov.pl (dostęp: 01.04.2018).
3 Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji
na: konsultacje.gov.pl (dostęp: 01.04.2018).
4 R. Kulski Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987. rozdz. 5.
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Umowy procesowe stanowią jeden z przejawów dyspozycyjności formalnej,
która pozwala stronom kształtować instytucje wszczęcia i biegu postepowania
oraz wyboru czynności procesowych, jakie będą podejmowane przez strony.5
Z tego też powodu za właściwy moment zawarcia umowy procesowej, należy
uznać okres przed rozpoczęciem procesu lub najpóźniej wraz z jego rozpoczęciem. Dyspozycyjność ta nie jest jednak nieograniczona, musi ona opierać się
na upoważnieniu ustawowym.
W prawie procesowym nie występuje znana z prawa materialnego zasada
swobody umów6. O dopuszczalności danej umowy procesowej stanowi sposób, w jakim publicznoprawne przepisy postępowania dopuszczają możliwość
wyłączenia ich stosowania w drodze porozumienia stron. Z tego też powodu
strony mogą zawierać jedynie takie umowy procesowe, które są bezpośrednio
przewidziane w ustawie. Spośród nich wyróżnia się:
a) umowę o właściwość miejscową (art. 46 k.p.c.),
b) umowę o mediację (art. 1831 § 2 k.p.c.),
c) umowę o jurysdykcję krajową (art. 1104 i 1105 k.p.c.),
d) zapis na sąd polubowny (art. 1161 § 1 k.p.c.),
e) umowę o zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym (art.
1184 § 1 k.p.c.)7.
W świetle obecnie obowiązujących przepisów niemożliwe jest zawarcie
innych niż wskazanych powyżej umów8. W szczególności nie jest możliwe
zawarcie znanych w innych systemach prawnych umów procesowych w zakresie
postępowania dowodowego9. Z tego też powodu dokładne określenie przedmiotu
umów dowodowych wymaga prawnoporównawczego odwołania się do pojęć
ukształtowanych w systemach, gdzie instytucja ta ma swoją wieloletnią tradycje
a mianowicie niemieckiego i amerykańskiego.

5 Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji
na: konsultacj.gov.pl (dostęp: 01.04.2018).
6 R. Kulski Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987 rozdz. 5.
7 M. Mazur Moc wiążąca umów procesowych na przykładzie zapisu na sąd polubowny,
ADR 2011, Nr 1 s. 41, Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do
pre-konsultacji na: konsultacje.gov.pl (dostęp: 01.04.2018).
8 Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji na: konsultacje.gov.pl (dostęp: 01.04.2018), s. 5.
9 R. Kulski Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987 rozdz. 5.
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III. Przedmiot i zakres umów dowodowych
Pojęcie umów dowodowych występowało w prawie polskim już w okresie międzywojennym. Zgodnie ze sformułowanymi w doktrynie kryteriami należy je
definiować, jako porozumienia, które wiążą sędziego w kwestii przeprowadzenia
postępowania dowodowego10. Jednakże znacznie bogatsze możliwości konstrukcyjne oraz materiałów do analizy elementów takich umów dostarcza praktyka
i doktryna zagraniczna.
W doktrynie niemieckiej nie ma jasno określonych przepisów dopuszczających umowy dowodowe w postępowaniu11. W praktyce wyróżnia się Beweismittelverträge czyli umowy o wyznaczeniu dowodów, na mocy których strony m.
in. mogą zgodzić się na wykluczenie na rozprawie niektórych ze stosowanych
środków dowodowych. W szczególności instytucja ta ma znaczenie przy ochronie tajemnicy mediacji12. Niemożliwe jest jednak zawarcie porozumienia co do
konieczności przedstawienia określonej liczby dowodów. Byłoby ono z mocy
prawa nieważne13. Nie ważne są również porozumienia na mocy których ograniczona byłaby swoboda oceny dowodów przez Sąd14. Niedopuszczalne jest
zatem porozumienie ograniczające możliwość dopuszczenia dowodu przez Sąd
lub narzucające jego sposób oceny15. Innym rodzajem dopuszczalnej umowy
procesowej jest Geständnisverträge czyli porozumienie o uznaniu przez strony
konkretnych faktów za prawdziwe. W takim wypadku nie ma konieczności
przeprowadzania dowodu na potwierdzenie przyznanych w umowie okoliczności. W prawie niemieckim znane są również umowy o ciężar dowodu16. Nie
pozwalają one jednak zmieniać ciężaru dowodu, które zostało nałożone na stronę
przez przepisy prawa materialnego.
Drugim z krajów, w którym umowy procesowe regulujące kwestie postepowania dowodowego zdobyły znacząca popularność są Stany Zjednoczone. Podobnie

10 R. Kulski Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987.
11 H. Prütting w (red.) Rauscher T., Kruger W., Münchener Kommentar zur ZPO 5 Rn 161162. München 2016, Beck-online.
12 H. Prütting w (red.) Rauscher T., Kruger W., Münchener Kommentar zur ZPO 5 Rn
164. München 2016, Beck-online.
13 H. Prütting w (red.) Rauscher T., Kruger W., Münchener Kommentar zur ZPO 5 Rn
165. München 2016, Beck-online.
14 I. Saenger Zivilprozessordnung Handkommentar, ZPO § 284 Munster 2015, Beck-online.
15 Kulski R. Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987.
16 I. Saenger Zivilprozessordnung Handkommentar, ZPO § 284 Munster 2015, Beck-online.
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jak w prawie niemieckim strony mogą dojść do porozumienia zarówno przed
procesem tak jak i w trakcie trwania procesu17.
Doktryna amerykańska wyróżnia w ramach federalnego postępowania sądowego liczne porozumienia dowodowe (evidentiary stipulations) m.in. umowy
o istnieniu szczególnej postawy lub predyspozycji dowodowej, o zastrzeżeniu
faktu, o zastrzeżeniu spodziewanych zeznań.
Umowa o istnieniu szczególnej postawy lub predyspozycji dowodowej polega
na ustaleniu przez strony, poza przesłuchaniem w trakcie rozprawy autentyczności dowodu. Umowa taka zawierana jest z inicjatywy stron. Może ona dotyczyć
np. częściowego uznania autentyczności dowodu, bez zrzeczenia się zarzutów
przysługujących stronie lub innego porozumienia nt. wiarygodności dowodów18.
Porozumienie co do faktu dotyczy, wzajemnego porozumienia stron co do
pewności zaistnienia faktu lub wystąpienia zdarzeń, których dotyczy porozumienie. W wyniku takiej umowy, strony nie muszą przedstawiać dodatkowych
dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Po zawarciu takiego porozumienia, strony nie mogą przedstawiać dowodów, które zaprzeczały by zaistnieniu
faktu, co do którego zawarta została umowa dowodowa. Możliwe jest to jedynie
w sytuacjach nadzwyczajnych.
Umowa odnośnie spodziewanych zeznań dotyczy ustalenia, że osoba
wezwana do złożenia zeznań złoży określone zeznania. Porozumienie to nie
dotyczy prawdziwości zeznań ani ich dopuszczalności. Umowa określa jedynie
jakie zeznania zostaną złożone w wypadku, gdy osoba wezwana na świadka
będzie zeznawać w sądzie. Jej zeznania mogą być weryfikowane wszystkimi
dopuszczalnymi środkami dowodowymi19. Innym rodzajem umów dowodowych
odnoszących się do świadków, jest porozumienie dopuszczające dowodzenie
określonych faktów jedynie poprzez zeznania konkretnych osób.
Innym rodzajem porozumień procesowych, które występują w systemie
amerykańskim, są porozumienia zmieniające zasady postępowania dowodowego
(contracts to alter or waive rules of evidence). Umowy tego typu dopuszczają
zmianę przepisów postępowania dowodowego lub odstąpienie od stosowania
niektórych obowiązujących przepisów. W doktrynie wyróżnia się następujące
rodzaje takich umów: umowy o zmianie koniecznych dowodów na inny rodzaj
17 J. C. O’Brien,T. L. Stewart, E J. Imwinkelried, Missouri Evidentiary Foundations - 3rd
Edition s. 651 New York 2012.
18 J. C. O’Brien,T. L. Stewart, E J. Imwinkelried, Missouri Evidentiary Foundations - 3rd
Edition s. 652.
19 J. C. O’Brien,T. L. Stewart, E J. Imwinkelried, Missouri Evidentiary Foundations - 3rd
Edition s. 652.
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lub liczbę dowodów, niż byłoby to wymagane według powszechnie obowiązujących przepisów postepowania; umowy wykluczające konkretne dowody lub
dopuszczające dowody, które według ogólnych przepisów postępowania byłyby
niedopuszczalne; umowy przypisujące konkretnemu rodzajowi dowodów większą moc dowodową20.
Odnośnie sposobu zawarcia porozumień, praktyka amerykańskich Sądów
dopuszcza zawieranie porozumień w drodze porozumień ustnych. Część sędziów
dopuszcza jednak zawarcie porozumienia jedynie w formie pisemnej uzasadniając to koniecznością utrwalenia zgodnej woli stron.
W sprawach cywilnych sędziowie zazwyczaj akceptują zawarte porozumienia pomiędzy pełnomocnikami stron procesu bez konieczności potwierdzenia
udziału stron w trakcie ich negocjowania. W sprawach karnych sędziowie uzależniają ważność zawartych porozumień od wiedzy i świadomości strony, co do
skutków zawartego porozumienia oraz od pewności poszanowania konstytucyjnych praw oskarżonego21.
Podsumowując zaprezentowane wcześniej uwagi na temat występujących
w praktyce zagranicznych przepisów postępowania rodzajów umów dowodowych, należy zastanowić się nad możliwością i zakresem ich zaadoptowania na
potrzeby polskich procedur. Ponieważ główną zaletą umów dowodowych jest
przyspieszenie postępowania w fazie procesu, wydaje się, że najwłaściwszym
byłoby wprowadzenie ich w tym rodzaju postępowania. Postepowania nieprocesowe, z powodu ich znacznego ograniczenia w zakresie dyspozycyjności, należy
uznać za niepozwalające na swobodne modyfikowanie przepisów postepowania.
Za pożądane należy uznać wprowadzenie konieczności kontroli treści i akceptacji zawartej umowy przez Sąd, w szczególności w świetle zgodności zawartych
w niej zapisów z prawem oraz dobrymi obyczajami. W szczególności za niedopuszczalne należy uznać umowy dowodowe, które zaburzały by możliwość
swobodnej oceny dowodów lub naruszałyby zasadę równości stron w procesie.
Z tego powodu wydaje się konieczne utrzymanie zasady, zgodnie z którą zmodyfikowanie postepowania jest możliwe jedynie wtedy, gdy dopuszczają to przepisy
powszechnie obowiązujące. Konieczne jest zatem wprowadzenie odpowiednich
przepisów zezwalających na modyfikowanie postępowania dowodowego.
Ze względu na konieczność ochrony konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, za właściwe uznać należy ograniczenie możliwości zawierania umów
20 R. Kulski Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987.
21 J. C. O’Brien,T. L. Stewart, E J. Imwinkelried, Missouri Evidentiary Foundations - 3rd
Edition s. 653.
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dowodowych wyłącznie do sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Poszukując najbardziej odpowiednich dla polskiego prawa wzorców do zaimplementowania należy uznać porozumienia co do faktów, dopuszczalności nieprzewidzianych w ogólnych przepisach postepowania dowodów oraz możliwość
zastąpienia przez nich wymaganych prawem dowodów wyłącznych, o wyłączeniu
konieczności przedstawienia dowodów konkretnego rodzaju wymaganych przez
prawo oraz o wyłączeniu przez strony konkretnych środków dowodowych. Porozumienia te nie naruszają praw stron do sprawiedliwego procesu i mieszczą się
w zakresie zasady dyspozycyjności procesu.

IV. Warunki zawierania umów procesowych
w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania
cywilnego z dnia 27 listopada 2017 roku
Zarys koncepcji funkcjonowania umów procesowych w polskim postępowaniu cywilnym po raz pierwszy pojawił się w materiale przygotowanym przez
Ministerstwo Rozwoju w lipcu 2016 r. Po etapie pre- konsultacji, prace w tym
kierunku poszły o krok dalej - w najnowszym projekcie nowelizacji Kodeksu
postępowania cywilnego z listopada 2017 r. projektowany art. 479 86 kpc wprowadza instytucję umowy dowodowej, mocą której strony będą mogły wyłączyć
określone dowody w jednej lub kilku sprawach.
Zgodnie z założeniami projektu umowa ta, mogłaby zostać zawarta zarówno
przed procesem – na etapie kontraktowania (umowy dowodowe uprzednie)
jak i w jego trakcie – do zakończenia sprawy w II instancji (umowy dowodowe
następcze)22. Rozwiązanie takie z pewnością należy ocenić pozytywnie, jednak nie jest ono pozbawione również zagrożeń. Możliwość zawierania umowy
dowodowej na etapie kontraktowania - przed rozpoczęciem sporu sądowego,
powinna zostać ograniczona wyłącznie do postanowień niebudujących przewagi
jednej ze stron23. W przeciwnym razie mogłoby dochodzić do sytuacji gdzie
strona silniejsza niejako wymuszałaby na drugiej, korzystne dla siebie zasady
prowadzenia sporu, które potem utrudniałyby lub uniemożliwiałyby słabszemu
ekonomicznie kontrahentowi ochronę jego praw.
22 W. Mikuszewski, Dopuszczalność umów regulujących sposób prowadzenia dowodów
w procesie, RPEiS 1939, z. 3, s. 226.
23 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/975382,umowy-procesowe-dochodzenie-naleznosci.html (dostęp: 11.03.2018).
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Kolejnym problemem dotyczącym warunków zawierania umów dowodowych
jest rozstrzygnięcie kwestii czy należałoby w stosunku do nich stosować przepisy
prawa cywilnego materialnego. Kwestia ta, zależna jest od przyjęcia jaki mają
one charakter – materialnoprawny czy procesowy. Poglądy wypowiedziane
w dyskusji na temat natury prawnej umów procesowych oraz zakres pojęciowy
czynności materialnoprawnych i czynności procesowych uzasadniają wniosek,
że umowy te mają charakter procesowy.24 Zawierane przez zgodnie objawioną
wolę stron, dotyczą postępowania przed sądem i mogą odnosić bezwzględnie
wiążące sąd skutki procesowe w postaci zobowiązania do prowadzenia postępowania dowodowego według zasad ustalonych w umowie.
Przyjęcie stricte procesowego charakteru tych umów nie będzie wykluczało
całkowicie możliwości zastosowania do nich zasad przewidzianych przez prawo
cywilne materialne – w szczególności ogólnych przepisów dotyczących ważności
czynności prawnych i umów. Z oczywistych względów, stosowanie prawa materialnego w tej sytuacji nie mogłoby mieć charakteru bezpośredniego – dopuszczalne byłoby stosowanie odpowiednie lub w drodze analogii.
Przywołane powyżej stosowanie prawa materialnego, może być jednak
w pewnych sytuacjach niemożliwe. Przykładowo – w zakresie usuwania wad
oświadczeń woli. Z racji tego, że odwołanie wadliwej czynności procesowej
mogłoby nastąpić jedynie przez złożenie oświadczenia woli wobec sądu, niemożliwe byłoby odwołanie umowy procesowej z powodu wady oświadczenia
woli przed wszczęciem postępowania sądowego - przed tą chwilą nie byłoby
adresata – sądu, do którego takie oświadczenie woli mogłoby być złożone. Z tego
względu wydaje się, że kwestię tę, należałoby de lege ferenda wziąć pod uwagę
przy projektowaniu przedmiotowych regulacji.
Bez wątpienia, należy również zauważyć, iż zawarcie umowy procesowej
nie mogłoby odbywać się w atmosferze pełnej dowolności stron. Granice tej
swobody opierałyby się na zasadach podstawowych dotyczących postępowania
dowodowego, m.in. na prawie do rzetelnego postępowania, prawie do wysłuchania, zasadzie równego traktowania stron (równości broni procesowej), zasadzie
zagwarantowania stronie obrony jej praw oraz granicach wyznaczonych przez art.
353 Kodeksu cywilnego – tj. wymienionych tam przepisach ustawy, zasadach
współżycia społecznego i naturze stosunku prawnego.

24 R. Kulski Umowy procesowe w postepowaniu cywilnym Zakamycze 2006 Lex 57987
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Zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju zgodność umowy procesowej
z wyżej wymienionymi zasadami miałaby być weryfikowana w toku kontroli
sądowej, na podstawie jednego z modeli przedstawionych poniżej.

V. Kontrola umów procesowych przez sąd
Projektodawca jednak, w swoich założeniach nie umieścił dotychczas żadnego
z tych modeli. W związku z tym, obecnie ewentualne zagrożenia związane
z wykorzystaniem umów dowodowych mogą być niwelowane w trakcie procesu jedynie w oparciu o istniejące już regulacje - np. przez art. 232 zd. drugie
Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, iż sąd może dopuścić dowód
nie wskazany przez stronę. Takie rozwiązanie pozostawia jednak pewien niedosyt - wprowadzenie jednego z poniższych modeli kontroli sądowej jest ważnym
postulatem szczególnie z perspektywy dbania o dobra słabszej strony, z tego
względu powinno zostać przez projektodawcę uwzględnione.
a. Model kontroli ex ante

W modelu tym kontrola i zatwierdzenie umowy procesowej przez sąd miałaby
miejsce na początkowym etapie postępowania – strony miałyby obowiązek
przedłożenia jej sądowi, który mógłby ją zatwierdzić w całości w części lub odmówić zatwierdzenia. W tym przypadku przepisy powinny określać podstawowe
zasady25, jakim muszą odpowiadać umowy procesowe, wskazując obligatoryjne
przesłanki odmowy zatwierdzenia umowy procesowej przez sąd, mogłyby to
być przykładowo: sprzeczność z prawem lub z dobrymi obyczajami, zmierzanie
do obejścia prawa, rażące naruszenie praw jednej ze stron czy zmierzanie do
istotnego przedłużenia postępowania.
Niewątpliwą zaletą tego modelu jest zapewnienie pewności zarówno stronom
i sądowi odnośnie reguł postępowania, które będą obowiązały w toku procesu.
W przypadku tym, mankamentem może okazać się konieczność oceny postanowień umowy procesowej przez sąd in abstracto – przed podjęciem przez strony
czynności procesowych. Co więcej taka kontrola stanowi dla sądu dodatkowa
czynność wymagającą poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, co może spowodować, iż postulat usprawnienia postępowania nie zawsze zostanie wypełniony.

25 Zarys koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym materiał do pre-konsultacji
na: konsultacje.gov.pl (dostęp 01.04.2018), s. 12.
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b. Model kontroli incydentalnej

W modelu tym uzgodnienia stron zawarte w umowie procesowej byłyby uwzględniane i kontrolowane incydentalnie, w ramach oceny konkretnych czynności
procesowych stron. Dopiero w sytuacji, dokonywania określonej czynności przez
stronę byłaby ona kontrowana w zakresie zgodności z umową procesową i na tej
podstawie sąd każdorazowo oceniałby twierdzenia i podejmował odpowiednie
decyzje procesowe.
Przyjęcie tego modelu nie gwarantowałoby jednak pewności dla stron i sądu
w takim zakresie jakim zapewnia ją model pierwszy – strony nie miałyby pewności co do tego, czy to konkretne działanie zostanie zaakceptowane przez sąd,
tj. czy w tym zakresie sąd uzna postanowienia umowy za skuteczne i wiążące.
Model ten niweluje jednak mankament związany ze wstępną czynnością sądu
oraz koniecznością oceny postanowień umowy in abstracto.

VI. Podsumowanie
Podsumowując, bez wątpienia wprowadzenie umów dowodowych należy ocenić
pozytywnie. Rozwiązanie to, z pewnością przyczyni się zapewnienia sprawności
i szybkości postępowania dowodowego oraz jest zgodne z szeregiem procesowych
zasad takich jak zasada kontradyktoryjności, zasada prawdy materialnej oraz
zasadą swobodnej oceny dowodów.
Z perspektywy stron procesu umowy dowodowe mają również swoje zalety.
Strony będą miały większą pewność w zakresie zasad na których będzie toczyło
się ich postępowanie, w tym znaczeniu, że reguły te byłyby z góry ustalone w okolicznościach niezależnych od dalszego toku wydarzeń oraz zmian ustawodawcy
w zakresie postępowania dowodowego.
De lege lata tego rodzaju umowy nie są skuteczne w polskim postępowaniu
cywilnym, jednakże rozwiązanie to funkcjonuje już w postępowaniu arbitrażowym. Kompetencja do zawierania umów procesowych została wyrażona w art.
1184 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strony mogą
uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym, jeśli ustawa
nie stanowi inaczej26. W literaturze wskazuje się na zalety tego rozwiązania, nie
tylko w postaci usprawnienia procesu (co w przypadku skomplikowanych spraw
26 B. Gessel – Kalinowska vel Kalisz, Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego
w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne, Kwartalnik ADR Nr 1(5)/2009, s. 89.
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nie zawsze ma miejsce), ale przede wszystkim możliwości ekonomicznego nim
zarządzania.
Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów w opinii z 8 lutego 2018 r.
o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw spodziewa się, że tego rodzaju umowy częściej będą się
odnosić do wyłączenia dowodu z zeznań świadków niż opinii biegłych.
W świetle powyższych założeń tak naprawdę, dopiero praktyka może pokazać, na ile instytucja ta będzie wykorzystywana przez strony umów i w jakim
zakresie.
Co prawda, oprócz mankamentów wskazanych w niniejszym opracowaniu
wprowadzenie tej instytucji mogą odczuć również bezpośrednio sędziowie - prowadzenie wielu postępowań równocześnie, z licznymi modyfikacjami procedury
wprowadzonymi przez strony, może być z ich punktu widzenia niepraktyczne
i kłopotliwe, jednakże zalety, które może przynieść skuteczne przyjęcie tych
rozwiązań zdają się być bez wątpienia przeważające.
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Streszczenie
W najnowszym projekcie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego z listopada 2017 r.
pojawia się nowa instytucja tzw. umowy dowodowej. W założeniu ma być to jedna
z instytucji, która umożliwi ułatwienie przeprowadzania procesu w sposób szybki
i wyważony. Zmodyfikowanie obowiązujących przepisów ma pozwolić na lepsze dostosowanie prowadzonego postępowania do realiów gospodarczych w obopólnym interesie
obu stron procesu. W niniejszym artykule autorzy przywołując m.in. sposoby funkcjonowania tej instytucji w Niemczech i USA analizują sposób jej ukształtowania oraz
przedstawiają swoją ocenę na temat tej regulacji, prezentując również szereg postulatów
de lege ferenda. Pierwszą częścią artykułu jest wstęp, w którym krótko naświetlony
został występujący problem. Po wstępie następuje przejście do charakterystyki umów
procesowych, w których omówione zostały podstawowe cechy wskazanej instytucji.
W kolejnej części artykułu wskazane zostały przedmiot i zakres umów dowodowych.
Wykorzystane zostały tutaj również doświadczenia związane z umowami dowodowymi
w zakresie prawa niemieckiego i amerykańskiego. W kolejnej części autorzy wskazują
oraz omawiają na warunki zawierania tych umów jakie zostały zawarte w projekcie.
W następnej części artykułu omówione zostały warunki i propozycje sądowej kontroli
nad sposobem zawierania wskazanych umów dowodowych. Całość zakończona jest
podsumowaniem, które stanowi zestawienie i ocenę prowadzonych rozważań.
SŁOWA KLUCZOWE: umowy dowodowe, umowy procesowe, proces cywilny.
Summary
In the latest draft amendment to the Code of Civil Procedure of November 2017 appears
new institution for polish civil procedure- so-called evidence contract. It aspires to
be one institution that will enable to facilitate the process quickly and balanced. The
modification of the existing regulations is to allow better adaptation of the conducted
proceedings to economic realities in the mutual interest of both sides of the process.
In this article authors are mentioning, among others the methods of functioning of
this institution in Germany and the USA analyze the way it is shaped and present their
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assessment of this regulation, also presenting a number of de lege ferenda postulates.
The first part of the article is the introduction, in which the problem is briefly highlighted. After the introduction, the transition to the characterization of the process
agreements, in which the basic features of the indicated institution were discussed,
follows. In the next part of the article, the subject and scope of evidence contracts were
indicated. Experiences related to proof-of-concept contracts in the field of German and
American law were also used here. In the next part, the authors indicate and discuss the
terms of concluding such contracts that were included in the project. The next part of
the article discusses the conditions and proposals for judicial control over the manner
of concluding indicated evidence contracts. The whole is completed with a summary,
which is a summary and evaluation of the considerations.
KEY WORDS: contracts of proof, process contracts, contracts of evidence.
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Klaudia Grzebiela

Naruszenie prawa do zmiany
sprzedawcy energii jako praktyka
naruszająca zbiorowe interesy
konsumentów
Violation of the right to switch the energy supplier as a practice infringing
collective consumer interests

I. Wstęp
Obecnie wolny rynek postrzegany jest jako najlepszy mechanizm wymiany dóbr
oraz usług, stanowiąc przy tym najkorzystniejszy - z perspektywy efektywności
- sposób zaspokajania podstawowych potrzeb ludzkich. Możliwość osiągnięcia
takiego stanu determinuje uczestników rynku do pracy oraz innowacyjności. Do
niedawna, stworzenie wolnego rynku energii było wizją raczej utopijną, zwłaszcza
w odniesieniu do sektora gazu ziemnego. Jednakże zmiana postrzegania tego
zjawiska nastąpiła w latach 80. XX wieku, kiedy to dzięki postępowi techniki,
możliwym było wprowadzenie wolnego rynku, w miejsce tego zmonopolizowanego przez przedsiębiorstwa sieciowe. W wyniku stosowania administracyjnych
metod zaczęto tworzyć konkurencyjne mechanizmy rynkowe. Istota i waga ,,skutecznej konkurencji” stała się elementarną wartością dla prawa energetycznego.
Jeszcze przed pojawianiem się przepisów prawnych, nauki ekonomiczne i wyniki
prowadzonych badań, wskazywały na potrzebę wprowadzenia zmian. Sięgając do
przedprawnego założenia ekonomii dowiadujemy się, iż konkurencja na rynku
energii jest stanem pożądanym i korzystnym dla jego konsumentów. W celu jej
osiągnięcia zaczęto uchwalać szereg aktów prawnych o zasięgu krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. Świadczyło to o wartości jaką Unia Europejska
przypisała idei wolnego rynku energii. Kolejno wdrażane pakiety energetyczne
(zwane inaczej liberalizacyjnymi) stanowiły dowód wysiłku wszystkich krajów
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członkowskich i przejaw ich dążenia do osiągnięcia wolności (libertas)1. W ostateczności konkurencyjny rynek energii ma służyć przede wszystkim jego odbiorcom, którzy są najsłabszymi jego uczestnikami. Odbiorca powinien być traktować
jako beneficjentów oraz równorzędny partner w stosunku do profesjonalnych
uczestników rynku energii.

II. Definicja konsumenta i jego znaczenie dla
systematyki pojęć
Niezwykle ważna w łańcuchu uczestników rynku energii - pozycja konsumenta.
tj. odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, stała się przedmiotem ochrony unijnego ustawodawcy, dążącego do zapewnienia mu dostatecznej
ochrony przed zagrożeniami, które naturalną siłą rzeczy, zaistnieją także na
rynku energii. Pojęcie konsumenta zostało uregulowane w art. 221 ustawy Kodeks
cywilny2, który stanowi, iż za konsumenta ,,uważa się osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową”.
Zauważyć należy, że status prawny konsumenta został ściśle powiązany jedynie z osobą fizyczną, co wyłącza możliwość objęcia tym terminem osoby prawne
(art. 33 k.c.), jak i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli tzw. ułomne osoby prawne – art.
331§1 k.c. Nadanie osobie fizycznej statusu konsumenta, odbywa się w momencie
zawarcia przez nią umowy lub dokonania jednostronnej czynności prawnej. Dla
uznania osoby fizycznej za konsumenta nie jest istotne, czy prowadzi ona działalność gospodarczą czy zawodową. Ważnym jest jednak, aby dokonana przez
nią czynność nie dotyczyła wykonywanego przez nią rodzaju działalności. Tym
samym za konsumenta można uznać osobę fizyczną, która dokonuje czynności
niezwiązanej w jakikolwiek sposób z prowadzoną działalnością gospodarczą
tudzież zawodową, jak i czynności pośrednio związanej z tą działalnością. Wejście
w życie przepisów ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta3 spowodowało,
że pojęcie konsumenta nabrało znaczenia normatywnego tylko wtedy, gdy drugą
stroną stosunku cywilnoprawnego jest przedsiębiorcą, czyli osoba fizyczna, osoba
1 A. Szafrański, Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 165-166.
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2017, poz. 459 ze zm.),
w skrócie: k.c.
3 Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2017r. poz. 683 ze zm.).
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prawna lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., prowadząca we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Tym samym obecnie
funkcjonująca definicja konsumenta zawiera cztery elementy, składające się na
przedstawione sformułowanie: Konsument przede wszystkim musi być osobą
fizyczną, dokonującą czynności prawnej. Czynność ta musi z kolei pozostawać
w określonej relacji z rolą społeczną tej osoby, a adresatem jego oświadczeń woli
może być wyłącznie przedsiębiorca4.
Pojęcie konsumenta odpowiada pojęciu odbiorcy paliw gazowych, energii
elektrycznej lub ciepła w gospodarstwach domowych, użytemu w ustawie – Prawo
energetyczne5. Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 3 pkt 13 u.p.e. odbiorcą
jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy
z przedsiębiorstwem energetycznym. Natomiast za sprawą nowelizacji ustawy
z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne6, wprowadzono
definicję „odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym”, zgodnie z którą, jest nim odbiorca końcowy dokonujący
zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich
zużycia w gospodarstwie domowym. Za takim unormowaniem przemawia art.
2 pkt. 10 dyrektywy 2009/72/WE7, definiujący odbiorcę będącego gospodarstwem domowym. Dyrektywa uznaje za taki podmiot - odbiorcę dokonującego
zakupu energii elektrycznej na potrzeby własnego zużycia w jego gospodarstwie
domowym, z wyłączeniem działalności handlowej lub zawodowej. Analogicznym
uregulowaniem ustawodawca unijny posłużył się w odniesieniu do odbiorcy paliw
gazowych (art. 2 pkt. 25 dyrektywy 2009/73/WE8).
Jak wynika z powyższego, na potrzeby ustawy – Prawo energetycznie ustawodawca nie posługuje się pojęciem konsumenta. Nie mniej jednak za takiego
będziemy uznawali odbiorcę energii. Zwrócić należy uwagę, iż ustawa - Prawo
energetyczne posługuje się pojęciem gospodarstwa domowego, które oznacza
jednostki lub grupy osób, oparte na więzach rodzinnych, działające w sferze
konsumpcji, a których celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków,
4 Zob. w: S. Kalus, Komentarz do art. 221 Kodeksu cywilnego [w:] M. Fras, M. Habdas (red.),
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, 2018 LEX 10674.
5 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, (Dz. U. z 2018r., poz. 755 ze zm.),
w skrócie: u.p.e.
6 Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (Dz.U z 2013 poz. 984).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009r. dotyczącą
wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
(Dz. Urz. UE L 211 z 14 sierpnia 2009r.).
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009r. dotyczącą
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE (Dz.
Urz. UE L 211 z 14 sierpnia 2009r.).
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poprzez wspólne rozporządzanie dochodami uzyskiwanymi przez wszystkich
bądź niektórych z nich. W praktyce oznacza to, że na gruncie Prawa energetycznego ochroną objęci są konsumenci nabywający energię w celu jej zużycia na
potrzeby prowadzonego przez nich gospodarstwa domowego. Taki pogląd jest
logiczny, biorąc pod rozwagę sensowność nabycia energii przez przedsiębiorcę
dla gospodarstwa domowego9.

III. Proces liberalizacji rynku energii
Temat liberalizacji rynku energii cieszy się dużym zainteresowaniem i został już
wielokrotnie poddany analizie przez literaturę przedmiotu. Niemniej jednak dla
systematyki omawianego zagadnienia, niezbędnym jest jego przybliżenie.
Przez liberalizację rynku energii należy rozumieć proces prowadzący do
powstania wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej ze skutecznie funkcjonującą konkurencją. Proces ten wymaga zniesienia barier głównie technicznych,
ale także i prawnych w przepływie energii oraz paliw między państwami członkowskimi. Ponadto liberalizacja prowadzi w swej istocie do dekartelizacji, dając
możliwie szybką i niskobudżetową zmianę producenta energii przez odbiorcę
przemysłowego jak i konsumenta w gospodarstwie rodzinnym (odbiorcę końcowego). Biorąc pod uwagę powyższe, należy stosować pojęcie liberalizacji, pochodzące od łacińskiego libertas, czyli wolność. W tym kontekście chodzi o stworzenie
wolnego rynku z wolną konkurencją, czyli rynku konkurencyjnego10. Najczęściej
rozumie się przez to proces dochodzenia do stworzenia w pełni konkurencyjnego
rynku energii. Jak twierdzi Anna Walaszek-Pyzioł, ,,liberalizacja” nie polega na
uwalnianiu kogokolwiek od czegokolwiek, a wręcz przeciwnie, prowadzi do
zwiększenia obowiązków przedsiębiorstw energetycznych11. Uwalnianie rynku
energii odbywa się obecnie metodą administracyjno-prawną, w wyniku wymuszenia na przedsiębiorstwach energetycznych różnych działań pod groźbą kar
administracyjnych. Wiąże się to z nałożeniem szeregu obowiązków na przedsiębiorstwa energetyczne, co jak można się domyślać z punktu widzenia podmiotów
regulowanych, z wolnością nie posiada nic wspólnego12.
9 M. Czarnecka, op. cit., s. 36.
10 A. Szafrański, op. cit., s. 137.
11 A. Walaszek-Pyzioł, O jednej z prawnych metod liberalizacji rynku energii elektrycznej - ,,prawo”
odbiorcy do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej, [w:] M. Wierzbowski, R. Stankiewicz (red.),
Współczesne problemy prawa energetycznego, Wydawnictwo LexisNexis Warszawa 2010, s. 170.
12 A. Szafrański, op. cit., s. 137.
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Niemniej jednak wspólny rynek energii, stanowi dla całej Unii Europejskiej
wartość samą w sobie. Budowanie wolnego rynku energii jest procesem skomplikowanym i wymagającym czasu. Tworzony stopniowo, ma zapewnić realne
możliwości wszystkim konsumentom w Unii Europejskiej, stworzenia nowych
możliwości gospodarczych i zwiększenia poziomu handlu transgranicznego,
w celu poprawy wydajności, konkurencyjności cenowej oraz uzyskania wyższych
standardów usług13. W celu zapewnienia jego prawidłowego działania uchwalane
są akty prawne, w których przewidziano instrumenty jego ochrony. Konkurencja
jawi się zatem jako recepta na wszystkie niedogodności, zarówno polityczne, jak
i społeczne. Powszechnie twierdzi się, że jedynie wspólny rynek energii może
zapewnić bezpieczeństwo dostaw wszystkim odbiorcom. Jednocześnie uważa się,
że stosowną cenę za produkt można uzyskać wyłącznie na rynku konkurencyjnym. Zatem wprowadzenie konkurencji kojarzone jest z realizacją takich wartości,
jak bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona konsumenta14. Zdaniem niektórych autorów cała kwestia bezpieczeństwa energetycznego może być rozwiązana
poprzez odpowiednio daleko posuniętą liberalizację rynku i utworzenie europejskiego rynku energetycznego (rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego)15.
Liberalizacja jest procesem świadczącym o przekształcaniu się czegoś w coś
nowego, czego do tej pory nie dosięgnięto. Polega więc ona na zmianie z energetyki
zmonopolizowanej na konkurencyjną. Niezbędny jest przy tym udział państwa
i stworzony dla tych potrzeb zakres norm prawnych. Istnienie oraz podtrzymanie
tego rynku jest możliwe tylko dzięki instytucjonalnemu wsparciu wyspecjalizowanych organów, zwanych regulatorami rynku, którzy zostali powołani do wprowadzenia i strzeżenia konkurencji. Z perspektywy poruszanych powyżej rozważań,
szczególną uwagę należy zwrócić na proces tworzenia i udoskonalania zasad
funkcjonowania rynku energii. Przy akceptacji i uwzględnieniu argumentacji
oraz specyfiki funkcjonowania zainteresowanych oraz zaangażowanych w proces
kreacji stron oraz dzięki oddziaływaniom konkurujących ze sobą uczestników
i przełożeniu tych interakcji na efektywność i wyniki możliwe do osiągnięcia
w skali całego rynku. W trakcie jego powstawania istotną rolę odgrywają podejmowane decyzje, określające strategię jego rozwoju. Ponadto wymaga ono prognozowania zmian otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego z ustalonym
13 F. Elżanowski, Regulacja rynku energii w sektorze gazu. Założenia modelowe liberalizacji
sektora gazu ziemnego w Polsce, [w:] M. Rudnicki, K. Sobieraj (red.), Nowe prawa energetyczne,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 148.
14 Ibidem, s. 182.
15 M. Kaczmarski, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 128.

122 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

planem dostosowywania się do nich. Już w początkowej fazie można dostrzec, jak
uczestnicy rynku nie tworzą wartości w odosobnieniu, ale biorą udział w różnego
rodzaju relacjach zmierzając do osiągnięcia strategicznych celów16.
Skutkiem legislacyjnych działań, a zarazem ewolucji myśli o wolnym rynku
energii są trzy pakiety energetyczne. Dyrektywy Drugiego oraz Trzeciego Pakietu
Energetycznego dają narzędzia, które zostają wykorzystywane do eliminowania
barier dla konkurencji w sektorze energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, przy
czym z uwagi na siłę monopoli naturalnych w dziedzinie przesyłu i dystrybucji
gazu, zaprowadzenie konkurencji jest niezwykle trudne. Obie te dziedziny podlegają dodatkowej regulacji przez krajowe władze regulacyjne, nie wykluczając
stosowania wspólnotowych reguł konkurencji, w szczególności art. 81 i 82 TWE
(na chwilę obecna art. 101 i 102 TfUE)17. Stanowią one pomocny element liberalizacji rynku i umożliwiają stworzenie optymalnego modelu z uwagi na kryterium
konkurencyjności. Prawo konkurencji w sektorze energetycznym ma więc na celu
uzupełnienie oraz wsparcie uregulowań, w tym likwidację negatywnych skutków
monopoli naturalnych, zapewnienie rozwoju konkurencji oraz należytej ochrony
odbiorców. Mówiąc o działaniach naruszających prawo konkurencji w sektorze
energetycznym praktyka wskazuję, iż są to: porozumienia ograniczające konkurencję, nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym, nieuczciwe
praktyki rynkowe, a także antykonkurencyjne koncentracje18.
Trzeci Pakiet Energetyczny podobnie jak poprzednie regulacje charakteryzuje paralelizm, czyli równoległe uregulowanie spraw związanych z energią
elektryczną oraz gazem ziemnym. Unijny legislator posłużył się tożsamą siatką
pojęciową, tak dla energii elektrycznej, jak i dla gazu, co w praktyce pozwala
spostrzec podobieństwa oraz różnice w specyfice funkcjonowania tych dwóch
sektorów. Przedstawiony podział ma również wpływ na sposób implementacji
przepisów. W Trzecim Pakiecie Energetycznym zawarty został szereg różnych
regulacji, mających doprowadzić do powstania wspólnego konkurencyjnego
rynku. Do elementarnych narzędzi temu służących wskazać należy: zasadę Third
Party Access19, unbundling (mówiącą o rozdziale działalności przesyłowej od
16 M. Sołtysik, K. Mucha-Kuś, Tworzenie rynku gazu: ewolucja czy rewolucja?, ,,Polityka
Energetyczna” 2014, Tom 17, z. 3, s. 98.
17 B. Nowak, Prawo konkurencji Unii Europejskiej w liberalizacji rynku energii. Wybrane
aspekty, ,,Przegląd ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 10, s. 5.
18 M. Pawełczyk, Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument
zapewniania bezpieczeństwa energetycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, s. 332.
19 Główną zasadą świadczenia usług sieciowych (przesyłanie, dystrybucja, magazynowanie)
jest prawo dostępu każdego zainteresowanego uczestnika rynku do istniejącej infrastruktury
sieciowej na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.
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pozostałej), określenie instrumentów nadzoru nad rynkiem energetycznym,
wskazanie obowiązków uczestników rynku, czy też określenie zasad obliczania
taryf za produkty energetyczne.

IV. Prawo konsumenta do zmiany sprzedawcy
energii
Możliwość wyboru przez konsumentów sprzedawcy na rynku energii przy równoczesnym zachowaniu usług przesyłowych, świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne na dotychczasowych warunkach, jest niewątpliwe jednym
z kluczowych elementów procesu liberalizacji i rozwoju konkurencji na rynku
energii elektrycznej i gazu ziemnego. Liczba zmian sprzedawcy jest uznawana
za jeden z bardziej istotnych wyznaczników, świadczących o efektywnej konkurencji20. Prawo to przysługuje zarówno odbiorcom końcowym, jak i pozostałym
odbiorcom paliw lub energii. Zgodnie z obowiązującą zasadą Third Party Access,
wprowadzoną art. 4 ust. 2 u.p.e., odbiorcy końcowi mogą indywidulanie korzystać
z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia im energii kupionej u wybranego
przez siebie dostawcy. Ma to na celu zapewnienie prawa do wyboru dowolnego
sprzedawcy energii przez odbiorcę przyłączonego do danej sieci.
Zarówno operator systemu przesyłowego, jak i operator systemu dystrybucyjnego, czyli przedsiębiorstwa energetyczne wyznaczone do pełnienia tej funkcji,
są zobowiązane do zapewnienia równego traktowania użytkowników systemu
w trakcie procesu zmiany sprzedawcy, a także do umożliwienia im dokonania
takiej zmiany. Zasada przejrzystości pełni rolę pomocniczą w zakresie realizacji
prawa wyboru sprzedawcy pozwalając uczestnikom rynku, w tym także organowi
regulacyjnemu, na poznanie i weryfikację reguł dotyczących zmiany sprzedawcy.
Regulacyjne sformułowanie ,,umożliwia odbiorcy paliw gazowych lub energii
przyłączonemu do jego sieci zmianę sprzedawcy paliw gazowych lub energii”
zostało zrelatywizowane przez ustawodawcę do warunków oraz trybu określonych
w art. 9 ust. 1 u.p.e.21.
W kontekście omawianego tematu warto zaznaczyć, że w procesie zmiany
sprzedawcy dochodzi do rozwiązania przez odbiorcę dotychczasowej umowy,
na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarczało odbiorcy paliwa
20 M. Swora, A. Falecki, Komentarz do art. 4j ustawy – Prawo energetyczne, [w:] Z. Muras,
M. Swora (red.), Prawo energetyczne. Tom I. Komentarz do art. 1-11s , 2016 LEX 10489.
21 M. Swora, A. Falecki, Komentarz do art. 4j ustawy – Prawo energetyczne, op. cit.
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gazowe lub energię elektryczną, a następnie do zawarcia przez odbiorcę nowej
umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą lub umowy kompleksowej. Jeśli
dotychczasowa umowa, na podstawie której odbiorca miał dostarczane paliwa
i energię, była umową kompleksową, do dojścia do skutku nowej umowy sprzedaży i zmiany sprzedawcy niezbędne jest także zawarcie umowy dystrybucji lub
przesyłu paliw lub energii oraz w większości przypadków magazynowania paliw
gazowych z operatorem systemu22. Przepisy ustawy – Prawo energetyczne regulują także okres wypowiedzenia i procedurę zakończenia współpracy pomiędzy
odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym (zob. art. 4j ust. 4 u.p.e.).
Istotą tej regulacji jest akt woli konsumenta, który samodzielnie podejmuje
decyzje o zmianie sprzedawcy po uprzednim zapoznaniu się z warunkami proponowanymi przez inne przedsiębiorstwo energetyczne. I to właśnie ten akt woli
koresponduje z definicją konsumenta mówiącą o tym, że dokonuje on czynności prawnej, a adresatem jego oświadczeń woli jest wyłącznie przedsiębiorca.
W początkowej fazie tworzenia omawianej regulacji na poziomie unijnym, przedsiębiorstwa energetyczne o ,,ugruntowanej” pozycji na rynku sprzeciwiały się
tak daleko idącym zmianom. W ślad za nimi, również państwa członkowskie
nie próbowały jednoznacznie przeciwstawiać się oporom uprzywilejowanych
przedsiębiorstw sieciowych. Ku zaskoczeniu nowa regulacja przyniosła inne
zagrożenia dla ww. spółek, niż przewidywana utrata kontroli nad rynkiem. Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne23, wykorzystując niewiedze oraz dobrą wiarę
konsumentów stosują praktykę polegająca na podszywaniu się pod przedstawiciela dotychczasowego przedsiębiorstwa energetycznego, z którym konsument ma
podpisaną umowę, celem zawarcia nowej, a tym samym związania konsumenta
nowym stosunkiem prawnym. Przy czym konsumenci zawierający nową umowę,
naruszali warunki umowy zawartej z dotychczasowym sprzedawcą, narażając się
na wysokie kary umowne. Niepoinformowanie konsumentów o skutkach podpisania dokumentów doprowadziło do zmiany sprzedawcy energii. Inicjatorami
tych działań było samo przedsiębiorstwo energetyczne. Powyższe zachowanie
podważyło zaufanie konsumentów nie tylko do dotychczasowego sprzedawcy
energii, ale i do samej regulacji24.
22 Ibidem.
23 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzje dotyczące trzech
sprzedawców energii: Energa-Obrót S.A., Energetyczne Centrum S.A. i Novum S.A., którzy
podszywali się pod dotychczasowych sprzedawców energii, źródło: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14067, (dostęp: 07.06.2018).
24 Interpelacja nr 20073 do ministra energii w sprawie masowych rezygnacji przez Polaków
z dostaw prądu i gazu, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=78DB7278,
(dostęp: 17.06.2018).
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V. Przykład praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów
Problematyka stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
pojawiła się także na rynku energetycznym. Wraz z liberalizacją pojawiły się
nowe zagrożenia dla jego uczestników. Zagadnienie to znalazło swoje uregulowanie w prawie konsumenckim, które zajmuje się ochroną pozycji przetargowej
ostatecznych nabywców w stosunkach z przedsiębiorcami. Aktem prawnym
gwarantującym ochronę rynku od strony przede wszystkim sprawnego działania jego mechanizmów, właściwej struktury, a także umożliwienia podmiotom
swobodnego podejmowania decyzji w ramach obrotu gospodarczego jest ustawa
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów25. Chroni on interes
publiczny w postaci konkurencyjnego rynku.
Centralnym przepisem sankcjonującym naruszenie zbiorowych interesów
konsumentów jest art. 24 ust. 1 u.o.ki. k., co w praktyce wyklucza możliwość
usprawiedliwienia zachowania przedsiębiorcy energetycznego, który narusza
interes konsumentów. Przedmiotowe naruszenie przejawia się w przypadku,
gdy negatywne skutki działań przedsiębiorcy (w sferze ich praw i obowiązków)
dotykają szerszego kręgu uczestników rynku, mających status konsumentów,
przy jednoczesnej powtarzalności zachowań przedsiębiorcy. W celu zaistnienia
przesłanki zbiorowego naruszenia interesów konsumentów, nie musi istnieć bezpośredni związek z liczbą osób, których interesy zostały rzeczywiście naruszone26.
O ingerencji w zbiorowe interesy konsumentów nie świadczy suma interesów
jednostkowych, ale suma zachowań przedsiębiorcy, które można określić jako
,,generalne” tzn. dotyczące każdego konsumenta znajdującego się w określonej
sytuacji. Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest działaniem
przedsiębiorcy, podejmowanym w warunkach wskazujących na powtarzalność
zachowania w stosunku do indywidualnych konsumentów, wchodzących w skład
określonej grupy27. Za przedmiot ochrony uznawany jest nie interes indywidualnego konsumenta lub grupy indywidualnych konsumentów, ale wszystkich
klientów traktowanych jako grupa uczestników rynku zasługująca na szczególną

25 Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2018r.
poz. 798), w skrócie: u.o.ki.k.
26 Zob. szerzej. M. Krzykowski, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na rynku
energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ,,Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 28, s. 54.
27 Wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2008r., sygn. akt III SK 27/07.
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ochronę. W praktyce orzeczniczej przyjmuje się, że ochrona ta obejmuje także
ekonomiczne interesy konsumentów28.
Do właściwej interpretacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów właściwy jest art. 24 ust. 2 u.o.ki.k., który traktuje je jako godzące
w interesy konsumentów bezprawne działania przedsiębiorcy. Aby można było
mówić o omawianym zachowaniu przedsiębiorcy, muszą zaistnieć pewne okoliczności. Po pierwsze podejmowane przez przedsiębiorcę działanie musi ujawnić
się w obrocie konsumenckim, po drugie nie może odnosić się do indywidualnych
przypadków, musi natomiast charakteryzować stan relacji związanych z pewną
zbiorowością konsumentów. Po trzecie musi być bezprawne i godzić w zbiorowe
interesy konsumentów29. Za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
można uznać nie tylko działanie przedsiębiorców energetycznych, ale także zaniechanie przejawiające się np. w naruszeniu obowiązku udzielania konsumentom
rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.
W praktyce do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów doszło w przypadku przedsiębiorstwa Prąd i Gaz Sp. z o. o. (poprzednio: Polska Energetyka
Pro Sp. z o.o.). Niedozwolone praktyki ww. przedsiębiorstwa energetycznego były
pośrednio związane z wprowadzonym do ustawy prawo energetyczne, prawem
konsumenta do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami
Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów działania przedsiębiorstwa Prąd
i Gaz Sp. z o. o. polegały m.in. na: wprowadzaniu konsumentów w błąd co do
podmiotu, z którym jest zawierana umowa sprzedaży energii elektrycznej; niepozostawienie dokumentów lub części dokumentów; niepoinformowanie o prawie
odstąpienia od umowy sprzedaży energii elektrycznej; niepozostawieniu odbiorcy
wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się z dokumentami; niepozostawienie
wzoru odstąpienia od umowy; podrobienie podpisu odbiorcy. Na działania firmy
Prąd i Gaz Sp. z o.o. zostały wniesione liczne skargi konsumentów. W wyniku
podpisania dokumentów odbiorca nieświadomie dokonał zmiany sprzedawcy
energii. Proces zmiany trwa od dwóch do trzech miesięcy, licząc od momentu
podpisania umowy, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu.
Ponadto przedstawiciele firmy Prąd i Gaz Sp. z o. o. składali konsumentom
propozycje zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej, które w sposób
28 Wyrok SO w Warszawie z dnia 6 września 2016r., sygn. akt XVII AmA 35/16; Wyrok SO
w Warszawie z dnia 24 marca 2016r., sygn. akt XVII AmA 5/15.
29 E. Rutkowska-Tomaszewska, Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na
rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie
wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK, ,,Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy
i Regulacyjny” 2014, nr 5 (3), s. 69-70.
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wprowadzający w błąd informowały konsumentów o swojej tożsamości poprzez
niezgodne z prawdą twierdzenia, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę
energii elektrycznej, z którego usług korzysta konsument. Natomiast dokumenty
podpisywane przez konsumentów stanowią aneks do dotychczasowych umów lub
wymóg ich podpisania wynika ze zmiany przepisów prawa, likwidacji dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej bądź przejęcia tego przedsiębiorcy,
podczas gdy w rzeczywistości dochodziło do zawarcia umowy sprzedaży energii
elektrycznej z przedsiębiorstwem Prąd i Gaz Sp. z o. o.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości ponad 10 mln zł i nakazał zaniechania praktyk naruszających
zbiorowe interesy konsumentów. W wyniku złożonego odwołania od ww. decyzji,
sprawa została skierowana do wyższej instancji tj. do Sądu Okręgowego, Wydziału
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w Warszawie. W wyroku z dnia 13
marca 2018r. sygn. akt XVII AmA 34/17 wydanym przez organ II instancji,
utrzymano w mocy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Spółka naruszyła przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak
i szereg przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym30.

VI. Posumowanie
Liberalizacja rynku energii jest procesem, który nie przebiega bezproblemowo.
Wejście w życie nowych regulacji służących ochronie konsumentów energii,
stworzyło sposobność dla nieuczciwych przedsiębiorstw energetycznych, których
głównym celem było osiągnięcie zysku, z pominięciem interesów najsłabszych
uczestników rynku. Przedstawiony przypadek praktyki naruszającej zbiorowe
interesy konsumentów, dotyczy jedynie rynku energii elektrycznej, ale obrazuje
sposób i stopień naruszeń, jakich dopuszczają się profesjonalni uczestnicy rynku
energii, będący finalnie zobowiązanymi do realizacji unijnej strategii na rzecz
utworzenia bezpiecznego i liberalnego rynku energii. Odbiorcy energii wciąż
pozostają newralgicznym elementem stosunków prawnych. Pomimo, iż liberalizacja rynku energii wprowadziła narzędzie prawne w postaci prawa do zmiany
30 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
(Dz. U. 2017r., poz. 2070), w skrócie: u.p.n.p.r.
W szczególności art. 24 ust. 2 pkt 3 u.o.k.ik., art. 6 ust. 1 u.p.n.p.r., a także art. 5 ust. 1 ust. 2 pkt
1 i ust. 3 pkt 6 w zw. z art. 4 ust. 2 u.p.n.p.r.
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sprzedawcy energii, to ze względu na praktykę nieuczciwych przedsiębiorców,
regulacja ta została wykorzystana przeciwko podmiotom, dla których była ona
pierwotnie stworzona. Statystyki Urzędu Regulacji Energetyki obrazują co prawda,
coroczny wzrost ilości odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy
energii, jednakże wśród nich znajduje się także grupa osób, która dokonała takiej
zmiany nieświadomie31. Nie mniej jednak nie oznacza, to że wprowadzona regulacja jest chybiona, ale jako nowe rozwiązanie prawne ulega weryfikacji przez
rynek, co daje lepszy obraz korzyści oraz zagrożeń jakie ze sobą niesie.
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Streszczenie
Zasadniczy celem artykułu jest pokazanie znaczenia procesu liberalizacji rynku energii dla konsumentów i jego rezultatu w postaci prawa do zmiany sprzedawcy energii.
Przedstawiony został sposób rozumienia pojęcia konsumenta w kontekście jego roli,
jaką odgrywa na rynku energii. Dążenia unijnego ustawodawcy zmierzają bowiem do
jego ochrony, poprzez stworzenie regulacji mających w istocie zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne najsłabszym uczestnikom rynku. Wolny rynek nie jest jednak wolny od
zagrożeń. Praktyka pokazuje jak regulacje stworzone dla odbiorców mogą być wykorzystane przeciwko nim przez przedsiębiorstwa energetyczne. W artykule został rozpatrywany problem newralgicznej nadal pozycji odbiorcy energii, mimo podejmowanych
działań liberalizacyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE: konsument, liberalizacja, rynek energii, prawo do zmiany sprzedawcy
energii, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.
Summary
The basic aim of this article is to show the importance of the process of liberalization of
the energy market for consumers and as a result the right to change energy supplier. It
was presented understanding of the notion of consumer in the context of its role in the
energy market. The actions of the EU legislator are aimed at its protection, by creating
regulations that essentially ensure energy security for the weakest market participants.
The free market is not free from risks. Practice shows how regulations created for energy
consumer can be used against them by energy companies. The article dealt with the
sensitive issue of energy continues to position the consumer, despite the liberalization
measures taken.
KEY WORDS: consumer, liberalization, energy market, the right to switch the energy
supplier, violation of collective consumer interests.
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Klaudia Kijańska

Prawo do prywatności, a niejawne
prowadzenie działań wobec
cudzoziemców na gruncie ustawy
o działaniach antyterrorystycznych
Right to privacy and secret activities against foreigners based on act
of counter-terrorism activities

I. Wstęp
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zjawisko terroryzmu było zagadnieniem
analizy zarówno przedstawicieli doktryny, jaki i organów władz państwowych na
całym świecie. W związku z trudnością określenia swoistej, jednolitej i światowej
definicji terroryzmu regulacje w zakresie ich zwalczania są różne w zależności
od państwa, w którym obowiązują.
W dniu 2 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016
roku o działaniach antyterrorystycznych1, w której to po raz pierwszy w Polsce
dokonano zbiorczej regulacji w zakresie działalności wiążącej się z przeciwdziałaniem terroryzmowi. W ustawie tej kompleksowo zawarto system działań
organów zajmujących się utrzymywaniem bezpieczeństwa wewnętrznego, procedur ich działania oraz celów, jakie ustawodawca wskazał w ramach działań
antyterrorystycznych.
We wskazanej ustawie przyznano szereg kompetencji wykraczających poza
zakres zwykłych czynności rozpoznawczych dla podmiotów trudniących się
zapobieganiem aktów terrorystycznych. Takie prawa przyznano m.in. Szefowi

1 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. Poz. 904
z późn. zm.).
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jako właściwemu w zakresie zapobiegania działań terrorystycznych.
Niezależnie od obywatelstwa polskiego na mocy art. 37 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., każdy kto znajduje się pod władzą
RP korzysta z wolności i praw w niej zapewnionych, a wyjątki od powyższego
względem cudzoziemców mogą być wskazywane jedynie w ustawie2.
Zgodnie z treścią zawartą w artykule 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zarządzić czynności inwigilacyjne, względem osób nieposiadających polskiego obywatelstwa,
które mogą naruszyć ramy prawa do prywatności przysługującemu każdemu
człowiekowi.
Mając na względzie regulacje konstytucyjne oparte na godności osoby
ludzkiej oraz przepisach ustawy o działaniach antyterrorystycznych istotnym
jest określenie wzajemnych relacji między prawem do prywatności, a zapisem
dotyczącym niejawnych czynności inwigilacyjnych względem cudzoziemców
na mocy art. 9 tejże ustawy.

II. Prawo do prywatności
Prawo do prywatności nie zostało bezpośrednio zdefiniowane, ani zapisane
w polskiej ustawie zasadniczej z 1997 r. Jego istnienie i funkcjonowanie w polskim systemie prawnym jest wynikiem konstytucyjnego zapisu dotyczącego
godności osoby ludzkiej3, czyli godności osobowej4. Samo pojęcie godności jest
uznawane jako swoista wartość przysługująca każdemu człowiekowi w ramach
podstawowej zasady prawa. Posiada ona normatywny charakter5, przy czym jest
ona nienaruszalną wartością6. Istota prawa do prywatności jest bezpośrednio
związana z szeregiem elementów, które towarzyszą życiu człowieka na tle różnych
dziedzin badawczych. Jak wskazuje M. Chrabonszczewski zagadnieniem tym
zajmuje się zarówno filozofia, prawo, psychologia, czy etyka7.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.).
3 A. Żygadło, Wyłączenie tajemnicy bankowej a prawo do prywatności, Warszawa 2011, s. 37.
4 A. Niżnik-Mucha, Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014, s. 50.
5 D. Dörre- Nowak, Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 2005,
s. 3-4.
6 E. Picker, Godność człowieka a życie ludzkie, tłum. J. Merecki, Warszawa 2007, s. 9.
7 M. Chrabonszczewski, Prywatność. Teoria i Praktyka, Warszawa 2012, s. 19.
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Prywatność pomimo braku jej konkretnego wskazania w ramach art. 23 k.c.8
uważana jest, jako forma realizacji przysługujących jednostce dóbr osobistych9.
Jak podkreśla Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 2017 r. prywatność będzie
wynikiem istnienia regulacji nie tylko w przepisach Kodeksu Cywilnego, ale
także w art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej10. Zgodnie z treścią art.
42 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego,
rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”.
Mając na względzie trzon przedmiotowego prawa, jakim jest godność osoby
ludzkiej należy podkreślić, iż jego uznanie jako jednego z najistotniejszych
implikacji godności statuuje je na jednym poziomie z najważniejszymi prawami
człowieka. Istotnym w podanej materii jest pogląd wyrażony przez R. Kopera,
iż mimo stałych modyfikacji względem obszaru oddziaływania prawa do prywatności na życie człowieka, jego charakter pozostaje niezmienny11.
Prawo do prywatności jest autonomicznym uprawnieniem przysługującym
każdej osobie. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 26 maja 2017 r. prawo
do prywatności jest należne dla każdego człowieka. Prawo to jest indywidualne
i ukierunkowane na ochronę prywatnych obszarów życia danej osoby. W związku
z podanym, każda osoba ma uprawnienie do podejmowania decyzji związanych
z jej prywatnością12. Jednocześnie, należy wskazać, że osoba, której dotyczą dane
informacje, czy obszar strefy leżącej w ramach jej prywatności ma pierwszeństwo
do rozporządzania wskazanym elementem jej życia13.
Należy zaznaczyć, iż kwestia ochrony prawa do prywatności nie może być
ograniczona do skonkretyzowanych przypadków. Elementy składające się na
prywatności są od siebie niezależne i odrębne przez co nie jest możliwym dokonanie konkretnego wyszczególnienia wszystkich form składających się na katalog
prawa do prywatności14.
Słusznie wskazuje J. Sobczak, iż w tendencji orzecznictwa sądów polskich istnieje zamysł dotyczący ograniczenia ingerencji organów państwowych w zakres

8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
9 K. Michałowska, Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności
jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (2013), nr 911, s. 53.
10 Wyrok SN z 26 maja 2017 r., (I CSK 557/15), LEX nr 2312038.
11 R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym,
Warszawa 2010, s. 89.
12 Wyrok SN z 26 maja 2017 r., (I CSK 557/15), LEX nr 2312038.
13 Wyrok SA w Białymstoku z 13 września 2017 r., (I Aca 236/17), LEX nr 2390599.
14 J. Uliasz, Prawo do prywatności osób pełniących funkcje publiczne, „Samorząd Terytorialny”
(2013), nr 3, s. 51-62.
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przedmiotowy sfery prywatności, mimo faktycznego występowania po stronie
państwa obowiązku ochrony w ramach dokonanego naruszenia tegoż prawa15.

III. Działania antyterrorystyczne
W ramach analizy pojęcia działań antyterrorystycznych należy w pierwszej
kolejności dokonać próby zdefiniowania, na gruncie obowiązujących przepisów oraz doktryny, treści składającej się na termin „terroryzm”. Zakreślenie
skonkretyzowanych granic względem analizowanego pojęcia jest zadaniem
przysparzającym trudności, w dużej mierze wynikających ze stale występujących
zmian w samej działalności terrorystycznej16. Niniejszy termin zaliczyć można
do swoistej formy czynności przestępczych, których profilem działania jest motywacja ukierunkowana na zniszczenie społeczno-państwowego ładu17. Zakres
przedmiotowy terroryzmu obejmuje szereg elementów, takich jak: przemoc,
przemoc z groźbą jej użycia wraz z wykorzystywaniem jej w sposób powtarzalny
i usystematyzowany, zamiar, oddziaływanie na zachowania ludzi18. Wspólnym
mianownikiem składającym się na ramy pojęcia „działania terrorystycznego”
jest przemoc motywowana celem politycznym. Terroryzm określany jest również
mianem zbrodni ślepej, tj. nieskierowanej bezpośrednio w skonkretyzowane
osoby, ale uderzającej w akcydentalne jednostki19.
Mając na względzie analizę pojęcia terroryzm istotnym jest wskazanie przykładowych typów tegoż działania, m.in. terroryzm państwowy (działanie władz
względem obywateli), terroryzm antypaństwowy (działanie osób trzecich, często
w formie grup, mające na celu wpływ na ład i strukturę państwa); terroryzm
polityczny (przy uwzględnieniu motywacji politycznej), terroryzm niepolityczny
(mający w swych ramach terroryzm kryminalny i patologiczny)20.
W polskim ustawodawstwie wprowadzono szczegółowe regulacje dotyczące
postępowania w zakresie przeciwdziałaniu terroryzmowi. Zgodnie z treścią
15 J. Sobczak, Prawo do wizerunku, prywatności i godności wobec wolności słowa, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio K- Politologia” (2008), Vol. 15, nr 1, s. 82.
16 K. Wiak, Definicja terroryzmu- cechy charakterystyczne i kwestie sporne (w:) Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, red. Ł. Czebotar, S. Hypś, K. Wiak, Lublin 2016, s. 13.
17 K. Jałoszyński, Podsystem antyterrorystyczny systemu bezpieczeństwa państwa (w:) Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem,
red. K. Jałoszyński, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, Szczytno 2016, s. 56.
18 K. Wiak, Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009, s. 47-51.
19 T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 21.
20 I. Resztak, Zjawisko terroryzmu, „Prokuratura i Prawo” (2012), nr 7-8, s. 157.
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zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych działaniem antyterrorystycznym jest forma zachowań podjętych
przez ograny administracji publicznej mającej na celu zapobieganie zdarzeń
posiadających zabarwienie terrorystyczne. Jest to także przygotowanie, w ramach
uprzednio opracowanych planów, do przejęcia kontroli nad działaniami terrorystycznymi; forma reakcji oraz eliminacja skutków w ramach wystąpienia
zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
W obszarze realizacji działań antyterrorystycznych wyróżnia się, cztery etapy
tychże czynności, tj. zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz odtwarzania21. W ostatnich latach pojawiła się tendencja do rozróżniania działań antyterrorystycznych. Działania zapobiegające terroryzmowi mogą przybrać zachowania
defensywne, bądź ofensywne. Wskazane typy zostały ustalone przy wzięciu
pod uwagę form zachowań podejmowanych przez wyspecjalizowane służby.
W zależności od istoty podejmowanych praktyk wyróżnia się działalność kontrterrorystyczną (ofensywa) oraz działalność antyterrorystyczną (defensywa)22.
Dokonując analizy przedmiotowego zagadnienia warto sprecyzować pojęcia
antyterroryzm oraz kontrterroryzm. Antyterroryzm to procedury ochronne,
których punktem docelowym jest stworzenie najmniejszego stopnia zagrożenia
terrorystycznego. Zdaniem R. Borkowskiego takie działania będą skupione na
prewencji23. Defensywność czynności, podejmowanych przez wykwalifikowane
jednostki, w dużej mierze polega na zachowaniach związanych z uzyskiwaniem, analizowaniem, zbieraniem i wykorzystywaniem informacji24. W ramy
kontrterroryzmu wpisywać się będzie aktywne, realnie podejmowane czynności
celem zminimalizowania aktu terrorystycznego25. Ofensywa zachowań w ramach
zwalczania terroryzmu może polegać na: wykluczeniu podmiotów związanych
z działalnością terrorystyczną, ratowaniu zakładników, czy pojmowaniu osób
posądzonych o działania terrorystyczne26.

21 J. Stelmach, System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia
współczesnym terroryzmem „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (2017), nr 2, s. 23.
22 K. Jałoszyński, Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą
o działaniach antyterrorystycznych (w:) Kontrterroryzm siły specjalne, wydarzenia w 2016 roku,
K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Jabłoński, Szczytno 2016, s. 9.
23 R. Borkowski, Kontrterroryzm i antyterroryzm (aspekty teoretyczne i praktyczne), „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (2016), nr 3, s. 45.
24 P. Tomaszewski, Polskie jednostki policyjne do walki z terroryzmem, „Historia i Polityka”
(2012), nr 8, s. 143-144.
25 R. Borkowski, Kontrterroryzm...s. 46.
26 P. Tomaszewski, Polskie..., s. 143-144.
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IV. Szef agencji bezpieczeństwa wewnętrznego
Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych ustalono,
iż właściwym w zakresie działań mających na celu zapobieganie aktów terrorystycznych jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ustawa w granicach
działalności związanej z zapobieganiem terroryzmowi przyznaje dodatkowe
kompetencje Szefowi ABW, celem skutecznego wykonywania nałożonych na
niego obowiązków.
Istotną w analizie niniejszego tematu jest próba określenia pozycji Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organ ten jest uznawany, jako osoba,
która zajmuje stanowisko ministra (na mocy art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a.)27. W związku
z podanym, mając na względzie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, tj. 127 § 3 k.p.a. od jego decyzji przysługuje jedynie wniosek o ponowne
rozpatrzenie28, jednakże nie wyklucza to kontroli przez sąd administracyjny29.
Szef ABW jest centralnym organem administracji rządowej, podlegającym
bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Działalność Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w zakresie czynności zmierzających do zapobiegania terroryzmowi została wskazana także w art. 5 ust. 1 punkcie a ustawy z 24 maja 2002
r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, jako jedno
z podstawowych zadań ABW30.
Jak wskazuje M. Piotrak działalność szefa ABW względem aktów terroryzmu
została uregulowana w trzech odrębnych ustawach, tj. ustawie z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawie
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym31 oraz ustawie z dnia 10
czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych. Mając na względzie powyżej
wskazane ustawy Szef ABW posiada nadrzędną pozycję względem czynności
związanym z prewencją przed terroryzmem. Wszelkie organy związane z działaniami w administracji publicznej, tj. także posiadacze i właściciele obiektów
administracji publicznej na zasadzie współpracy są obowiązane informować
szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o niebezpieczeństwie mającym
27 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017,
poz. 1257 z późn. zm.).
28 Wyrok NSA z 23 czerwca 2010 r., (I OSK 35/10), LEX nr 595351.
29 Wyrok NSA z 20 lutego 2014 r., (I OSK 2775/12), LEX nr 1494723.
30 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. 2017, poz. 1920 z późn. zm.).
31 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013, poz. 1166
z późn. zm.).
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cechy terroryzmu przy uwzględnieniu zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju32.
Zdaniem Ł. Lizis dzięki nadrzędnej pozycji Szefa ABW nie dojdzie w analizowanym zakresie do sporów kompetencyjnych33.
Przechodząc do analizy kompetencji Szefa ABW w przedmiocie działalności
antyterrorystycznej na potrzeby niniejszego opracowania należy wskazać art.
3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, w którym to wskazano, iż Szef
ABW odpowiada za zapobieganie terroryzmowi. Mając na względzie powyższy
przepis to na osobie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego spoczywa
odpowiedzialność za odpowiednie działanie mające na celu powstrzymywanie
aktów terrorystycznych. Jak wskazuje M. Gabriel-Węglowski z zapisów zawartych
w analizowanym przepisie nie można naznaczać pierwszeństwa przy działalności
antyterrorystycznej dla Szefa ABW względem innych służb bezpieczeństwa,
mimo zapisu przez ustawodawcę pewnych specjalnych kompetencji na tle analizowanej ustawy dla tegoż organu34.
Nadto, ustawodawca przyznaje temu organowi specjalne kompetencje mające
na celu zapobieganie aktom terrorystycznym. Istotnym w podanym zakresie jest
regulacja zawarta w art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych względem
decyzyjności Szefa ABW przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w stosunku do cudzoziemców. Zdaniem A. Taracha skoncentrowanie
kompetencji koordynacyjnych w stosunku do jednego podmiotu jest warunkiem
skuteczności realizacji zadań powierzonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, przy czym nie powoduje to jednak dowolności działania35.

VI Cudzoziemcy
Mając na względzie analizę art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
należy wskazać, jak na tle obowiązujących przepisów prawa rozumiane jest
pojęcie cudzoziemca.
32 M. Piotrak, Rola i zadania szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zarządzaniu
kryzysowym i ochronie infrastruktury krytycznej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”
(2016), nr 15, s. 66-67.
33 Ł. Lizis, Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej, „Bezpieczeństwo.
Teoria i Praktyka” (2016), nr 2, s. 54.
34 M. Gabriel-Węglowski, Działania antyterrorystyczne. Komentarz, Warszawa 2018, s.
62-63.
35 A. Taracha, Nowe regulacje dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych zawarte
w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, (w:) Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem, red. P. Herbowski, D. Słapczyńska, D. Jagiełło Warszawa 2017, s.
10, 18.
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Zgodnie z art. 2 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemcem określa się osobę,
która nie ma obywatelstwa polskiego36. Zdaniem J. Jagielskiego przy uwzględnieniu powyższej definicji, status cudzoziemca posiada jedynie osoba fizyczna.
Takie twierdzenie uzasadnione jest cechą przypisaną osobie fizycznej w postaci
możności posiadania obywatelstwa37.
Zgodnie z przyjętą tendencją doktrynalną cudzoziemcem jest zarówno osoba
będąca obywatelem innego państwa, osoba nieposiadająca obywatelstwa oraz
osoba, która nie ma określonego obywatelstwa. W tym miejscu należy także
wskazać, iż osoba będąca obywatelem Polski oraz posiadająca także inne obywatelstwo jest uznawana w tym wypadku jako obywatel Polski38.
Różnicą wynikającą z posiadania obywatelstwa, a posiadania statusu cudzoziemca w zakresie pozycji danego podmiotu w państwie jest funkcjonowanie
szeregu hipotez dotyczących praw oraz obowiązków. Poprzez występowania
tych obwarowań pojawia się swoista partycypacja w funkcjonowaniu państwa. Przy braku statusu obywatela występuje zależność w ramach działań
prywatnoprawnych39.

VI. Niejawne prowadzenie działań wobec
cudzoziemców
Zgodnie z treścią zawartą w art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
mając na celu rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zarządzić prowadzenie niejawnych czynności na okres 3 miesięcy wobec cudzoziemcy w razie zaistnienia obawy, co do
prowadzenia przez niego działań terrorystycznych. Ustawodawca wymienia
szereg czynności, które mogą zostać zarządzone na rzecz osoby nieposiadającej
obywatelstwa polskiego, są to: uzyskiwanie i utrwalanie treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; uzyskiwanie i utrwalanie obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków
transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; uzyskiwanie i utrwalanie
36 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650 z późn. zm.).
37 J. Jagielski, Kilka uwag o polskim prawie o cudzoziemcach na obecnym etapie, „Białostockie
Studia Prawnicze” (2007), z. 2, s. 111.
38 A. Krakała, Pojęcie cudzoziemca i ogólna charakterystyka unormowań dotyczących jego
statusu, (w:) administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, Prawo, zasady, red. Z. Duniewska,
B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Warszawa 2014, s. 67.
39 M. Kumela-Romańska, Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce, Warszawa
2017, s. 41.
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treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej; uzyskiwanie i utrwalanie danych zawartych na informatycznych nośnikach danych, telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych,
systemach informatycznych i teleinformatycznych; uzyskiwanie dostępu i kontrolę zawartości przesyłek. Co więcej, ustawa nakłada, na podmioty trudniące
się działalnością telekomunikacyjną, pocztową, czy usługodawcą usług droga
elektroniczną oraz obowiązku stworzenia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych nieodpłatnie.
Mając na względzie powyższe czynności zarządzane w trybie wskazanego
artykułu zbiorczo określa się je jako działania operacyjno-rozpoznawcze. Na
skutek tej regulacji Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada swego
rodzaju wyłączną kompetencję do decydowania w zakresie stosowania czynności
inwigilacyjnych wobec cudzoziemców. Warto wskazać, iż nie jest wymagana
zgoda dodatkowych podmiotów, aby je stosować. Zdaniem P. K. Marszałka
analizowana regulacja dokonuje podziału ludności na podstawie przymiotu
obywatelstwa. W związku z powyższym wyróżnia ona dwa typy osób będących
na terenie Rzeczypospolitej, tj. cudzoziemców oraz obywateli40.
W tym miejscu należy podkreślić fakt, iż analizowana ustawa nie znajduje
regulacji dotyczących dokonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych z art.
9 względem obywatela polskiego41.
Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w wykonywaniu
swych ustawowych zadań, ma obowiązek informować Ministra-Koordynatora
Służb Specjalnych, o ile został on powołany oraz Prokuratora Generalnego.
W przytoczonym uzasadnieniu projektodawca powołuje się na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r.42, iż w wyjątkowych okolicznościach istnieje
możliwość zapisu w ustawie ograniczeń w związku z art. 37 ust. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślono także, że wskazane czynności muszą być
zgodne ze standardami państwowymi43.
W trakcie analizy treści artykułu 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, na tle ogólnie pojmowanego prawa do prywatności, pojawia się dylemat
dotyczący dopuszczalności stosowania takich działań wobec cudzoziemców.
40 Tamże, s. 41.
41 M. Gabriel-Węglowski, Działania..., s. 76.
42 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., (sygn. K 23/11), (Dz. U. poz. 1055).
43 Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz zmianie niektórych innych
ustaw z projektami aktów wykonawczych z 16 maja 2016 r. (Druk nr 516) http://orka.sejm.gov.
pl/Druki8ka.nsf/0/9CCA65458151278AC1257FB50049D701/%24File/516.pdf (dostęp 1 maja
2018 r.)
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Podkreślenia wymaga fakt, iż wprowadzając niniejszy artykuł została dokonana
historyczna zmiana polegająca na wyłączeniu sądu z decydowania o stosowaniu
czynności operacyjno-rozpoznawczych na rzecz Szefa ABW44. Takim zarządzeniem Szefa ABW możliwe jest objęcie każdorazowo jedynie jednej osoby45.
Pomimo faktu, iż czynności inwigilacyjne z art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych w sposób znaczący wkraczają w zakres prawa do prywatności,
to jednak nie są one kontrolowane przez sąd. Zgodnie z analizowaną ustawą nie
pojawia się obowiązek stosowania dodatkowej zasady, tj. proporcjonalności.
Same elementy, składające się na możność stosowania czynności inwigilacyjnych
wobec cudzoziemców, ograniczają się do celu podjęcia czynności operacyjno-rozpoznawczych (biorąc pod uwagę rozpoznanie, zapobieganie, zwalczanie
działań terrorystycznych) oraz obawy występującego zagrożenia przy wzięciu
pod uwagę działań danej osoby. Co więcej, nie zostało także określone w jakim
stopniu, i na czym analiza zagrożeń powinna być ona oparta46.
Rzecznik Praw Obywatelskich w swym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego sformułował tezę, iż art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
jest niezgodny z Konstytucją. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich dopuszczenie do stosowania niejawnych czynności wobec cudzoziemców w sposób
znaczny i nieuzasadniony dzieli sytuację prawną obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemców. Ponadto, we wniosku wskazano także, iż brak
kontroli (uprzedniej, jak i następczej) winien być traktowany jako naruszenie
zasady demokratycznego państwa prawa. Istotnym w analizie zależności prawa
do prywatności, a czynności podejmowanych na podstawie art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych jest twierdzenie RPO, iż godząc się na naruszenie
prawa do prywatności u poszczególnych podmiotów, powinna być przyznana
również odpowiednia ochrona47.
Jak zostało wskazane w pierwszej części artykułu samo prawo do prywatności
nie posiada jasnych granic. Wymaga podkreślenia także fakt, iż prywatność i jej
ochrona nie ma bezwarunkowego charakteru i może podlegać ograniczeniom48.
44 A. Taracha, Nowe..., s. 15-16.
45 M. Gabriel-Węglowski, Działania..., s. 77.
46 A. Sławińska, Szczególne regulacje dotyczące prowadzenia postępowania przygotowawczego
w sprawach -przestępstw o charakterze terrorystycznym- wybrane zagadnienia, „Wojskowy Przegląd
Prawniczy” (2016), nr 3, s. 67-68.
47 Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 11 lipca 2016 r. w sprawie ustawy o działaniach
antyterrorystycznych. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wniosek%20do%20TK%20w%20
sprawie%20ustawy%20antyterrorystycznej%2011%20lipca%202016.pdf (dostęp 05.05.2018 r.)
48 D. Fleszer, Godność i prywatność osoby w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
„Roczniki Administracji i Prawa” (2015), T. XV, z. 1, s. 26.
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W związku z pozostawaniem pod władzą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
pojawia się hipoteza, iż każda osoba ma zagwarantowaną prawnie prywatność,
która jest wynikiem godności osoby ludzkiej. Nie mniej jednak, dokonując
analizy wskazanego zagadnienia nie można nie odnieść się do regulacji zawartej
w art. 37 ust. 2 ustawy zasadniczej, gdzie umożliwiono pewnego rodzaju odstępstwa od konstytucyjnej zasady ochrony każdego człowieka. Takie sytuacje mogą
występować jedynie, gdy zostaną wprowadzone w drodze ustawy. Tym samym
stosowanie możliwych odstępstw powinno być odpowiednio umotywowane.
Zdaniem T. Gardockiej możliwość odstępstwa od ochrony przez państwo
prawa do prywatności jest zamiar utrzymania bezpieczeństwa w państwie49.
Czynności operacyjno-rozpoznawcze stosowane przez szefa ABW względem
cudzoziemców z całą pewnością wykraczają poza ramy prawa do prywatności.
Powyższe wydaje się być skutkiem zapewnienia odpowiedniej ochrony bezpieczeństwa państwowego, tym samym zostaje wyodrębniona pewnego rodzaju
wartość nadrzędna względem samego prawa do prywatności.

VII. Podsumowanie
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o działaniach antyterrorystycznych z całą pewnością, w pewnym stopniu, uregulowało zakres, procedurę
działania oraz kompetencje poszczególnych organów państwowych powołanych
do sprawowania czynności mających, na celu zwalczanie i przeciwdziałanie
terroryzmowi. Jest to pierwsza tego typu kompleksowa regulacja dotycząca
postępowania w przedmiocie działań antyterrorystycznych.
W związku z tym, iż postępowanie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi
jest szczególnego rodzaju działalnością organów państwowych, szereg przepisów zawartych w niniejszej ustawie w dużym stopniu oddziałuje bezpośrednio
na konstytucyjne prawa, w tym będącego częścią tegoż opracowania prawa do
prywatności. Analizowany przepis, odnoszący się do postępowania inwigilacyjnego wobec cudzoziemców, w znacznym stopniu przekracza granice prawa do
prywatności. Powyższe unormowania są jednak podyktowane nadrzędnością
interesu społecznego, tj. bezpieczeństwa państwa, nad interesem jednostki,
w tym wypadku cudzoziemców.
49 T. Gardocka, Ustawa antyterrorystyczna a wolności konstytucyjne, (w:) Pozyskiwanie
informacji w walce z terroryzmem, red. P. Herbowski, D. Słapczyńska, D. Jagiełło, Warszawa 2017,
s. 85.
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Streszczenie
Przedmiotowe opracowanie zajmuje się analizą wzajemnych relacji pomiędzy prawem
do prywatności, a normą zawartą w art. 9 ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
Autorka stawia pytania, w jaki sposób kształtują się wzajemne współzależności pomiędzy
konstytucyjnym prawem do prywatności, a czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi
stosowanymi wobec cudzoziemców podejrzanych o występowanie po ich stronie ryzyka
związanego z działaniami terrorystycznymi.
Analizie poddano zarówno istotę prawa do prywatności, jak i unormowania zawarte
bezpośrednio w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, w szczególności przepis
odnoszący się do czynności wobec cudzoziemców.
SŁOWA KLUCZOWE: prawo do prywatności, inwigilacja cudzoziemców, Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Summary
This article concerns on analising interplay between right to privacy and conterterrorism
regulation from article 9 of the act on counter-terrorism activities. The author asks
a question how the interactions are moulding in connection with constitutional right
to privacy and operational and reconnaissance activities which are used to foreigners

Artykuł prawniczy | 145
suspected of terrorism. The analysis contains the area right to privacy and the regulations from the act on counter-terrorism activities.
KEY WORDS: right to privacy, surveillance of foreigners, Head of the Internal Security
Agency.
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Jan Kluza

Przestępstwo propagowania treści
faszystowskich w świetle ostatnich
doniesień medialnych. Studium
przypadku z Wodzisławia Śląskiego
The crime of promoting fascist content in the view of recent media reports.
Case study from Wodzisław Śląski

I. Wstęp
Kwestia odpowiedzialności karnej za propagowanie treści faszystowskich w ciągu
ostatnich miesięcy stała się jednym z ważniejszych tematów z zakresu prawa
karnego podnoszonego w mediach. Ma to związek przede wszystkim z reportażem pt. „Polscy neonaziści” wyemitowanym przez stację TVN w programie
„Superwizjer”1 w styczniu 2018 r. Na filmach nagranych ukrytą kamerą zobaczyć
można m.in. zebranie członków stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” mającego miejsce w lesie, na którym obchodzona jest rocznica urodzin Adolfa Hitlera,
wywieszone są nazistowskie flagi, a uczestnicy zebrania przebrani w mundury
Wehrmachtu wykonują salut rzymski. Po emisji wspomnianego materiału działalnością tej organizacji zainteresowały się organy ścigania, które na polecenie
Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego wszczęły postępowanie
w sprawie publicznego propagowania faszyzmu oraz kwestii delegalizacji stowarzyszenia2. W sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach
wraz z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszło także do kilku zatrzymań
i przedstawienia zarzutów „publicznego propagowania nazistowskiego ustrój
1 https://www.tvn24.pl/superwizjer-w-tvn24,149,m/superwizjer-tvn-z-kamera-wsrodowisku-polskich-neonazistow,807953.html, (dostęp: 07.05.2018).
2 https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratura-analizujekwestie-delegalizacji-stowarzyszenia-duma-nowoczesnosc/, (dostęp: 07.05.2018).
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państwa, poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów rocznicy urodzin
Adolfa Hitlera [gdzie – J.K.] Publicznie pochwalano wówczas rządy przywódcy
Rzeszy Niemieckiej, a także prezentowano i wykorzystywano rzeczy, nagrania,
teksty oraz gesty zawierające treść i odwołanie do symboliki nazistowskiej”3.
W świetle powyższych doniesień zasadne jest dokonanie bliższej analizy zagadnienia związanego z odpowiedzialnością karną za propagowanie treści faszystowskich. Nie jest bowiem w realiach danej sprawy oczywiste, że zachowanie
członków wspomnianej grupy realizuje znamiona przestępstwa określonego
w art. 256 § 1 k.k.

II. Znamiona przestępstwa
Zgodnie z art. 256 § 1 k.k. karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 podlega ten, kto publicznie propaguje faszystowski
lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na
bezwyznaniowość. Przepis penalizujący to przestępstwo znajduje się w rozdziale
XXXII kodeksu karnego zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko porządkowi
publicznemu”, z czego wnioskować można, że przedmiotem jego ochrony są uniwersalne wartości mające zasadnicze znaczenie dla całego społeczeństwa takie
jak zasady demokracji4. W sposób pośredni typ ten odnosi się także do takich
wartości jak życie i zdrowie ludzkie, godność człowieka oraz mienia, w które
ustrój totalitarny w mniejszym bądź większym stopniu godzą. Kryminalizacja
tego typu zachowań ma też podłoże emocjonalne związane ze zbrodniami nazistowskim w czasie II wojny światowej na Narodzie Polskim5.
Czynnością wykonawcza określoną w tym typie jest propagowanie lub nawoływanie, wobec czego typ ten ma charakter wieloodmianowy6. Propagować
według słownika języka polskiego oznacza „upowszechniać jakieś poglądy, idee
lub wiedzę”7. Na gruncie art. 256 § 1 k.k. propagowaniem ustroju faszystowskiego, na którym w głównej mierze skupi się niniejszy artykuł, będzie jednak
3 https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymania-zarzutysprawie-publicznego-propagowania-faszyzmu/, (dostęp: 07.05.2018).
4 M. Filar (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa Lexis Nexis 2012, s. 706.
5 S. Hoc, Glosa do uchwały SN z dnia 28 marca 2002 r., I KZP 5/02, OSP 2002/12/164 (dostęp
LEX).
6 Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do
art. 117-277 k.k., Warszawa Wolters Kluwer 2013, komentarz do art. 256, teza nr 5.
7 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2572671.
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takie działanie, któremu oprócz elementu propagatorskiego, rozpowszechniającego, będzie towarzyszyć także popieranie tego ustroju i zachęcanie do jego
wprowadzenia8. Wyraz temu stanowisku dał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia
28.3.2002 r. stwierdzając, że „Propagowanie, w rozumieniu art. 256 k.k., oznacza
każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu faszystowskiego lub
innego totalitarnego ustroju państwa, w zamiarze przekonania do niego (…),
a więc także wystawienie na widok publiczny symboli takiego państwa czy też
wykonywanie określonych gestów identyfikowanych z takim ustrojem”9. Wobec
tego, już samo noszenie odzieży z emblematami takimi jak swastyka realizuje
znamiona czynu zabronionego10. Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny
w Katowicach11, jednakże stanowisko to spotkało się z powszechną krytyką. Ze
szczególnego stanu emocjonalnego sprawcy, który uznaje ustrój totalitarny za
jedynie właściwy, wynika szczególna strona podmiotowa tego przestępstwa, które
może być popełnione jedynie z zamieram bezpośrednim. Wiąże się to z intencjonalnym charakterem „propagowania” ustroju totalitarnego, a zatem sprawca musi
zdawać sobie świadomość z realizacji czynu zabronionego i wyrażać tego chęć12.

III. Posiadanie treści faszystowskich
Osobnym typem czynu zabronionego określonym w art. 256 § 2 k.k. jest
mające na celu rozpowszechnianie produkowanie lub sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewożenie lub przesyłanie
druku, nagrania lub innego przedmiotu, zawierającego treść określoną w art.
256 § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub
innej totalitarnej, z tym jednak zastrzeżeniem, że z dniem 3.8.2011 r. w części obejmującej wyrazy „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej,
komunistycznej lub innej totalitarnej”, został uznany za niezgodny z art. 42
ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP wyrokiem13 Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 19.7.2011 r. i w tym zakresie utracił moc. Działanie
8 Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, komentarz do
art. 256, teza nr 7.
9 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r. I KZP 5/02, LEX nr 51722.
10 Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, komentarz do
art. 256, teza nr 8.
11 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4.8.2005 r., II AKa 251/05, LEX nr 167924.
12 S. Hoc, Glosa do uchwały SN; zob. także: Z. Ćwiąkalski [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny.
Część szczególna. Tom II, komentarz do art. 256, teza nr 24.
13 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.7.2011 r., K 11/10, Dz.U. 2011 nr 160 poz. 964.
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sprawcy przybierające jedną z wymienionych w przepisie postaci musi mieć na
celu rozpowszechnienia treści faszystowskich, a więc musi charakteryzować się
zamiarem bezpośrednim. Nie musi ono mieć jednak charakteru publicznego,
wobec czego na gruncie tego przepisu zakazane było już samo posiadanie tych
przedmiotów, na co w toku opiniowania projektu ustawy uwagę zwracała m.in.
Naczelna Rada Adwokacka.
Wyrok TK zapadł w związku z dokonaną w 2009 r. nowelizacją14 art. 256 k.k.
rozszerzającą kryminalizację określonych w tym przepisie zachowań o nowy
przepis § 2 tego artykułu. Trybunał stwierdził, że przepis art. 256 § 2 k.k. „jest
skonstruowany w sposób nieprecyzyjny, niejasny i niepoprawny. Przekłada się
to na niepewność sytuacji prawnej osób, które - z różnych przyczyn - pragną
posłużyć się symbolami, które mogą zostać uznane za totalitarne. Dlatego art.
256 § 2 k.k. jest w części obejmującej wyrazy: „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej” niezgodny z art. 42
ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji”. Trybunał podzielił także
wątpliwości podnoszone na gruncie art. 256 k.k. w doktrynie odnoszące się
do kwestii odpowiedzialności karnej osoby noszącej w miejscu publicznym
koszulkę z zakazaną treścią i możliwości wyłączenia tej odpowiedzialności na podstawie kontratypu z art. 256 § 3 k.k., wobec czego „W efekcie na
podstawie art. 256 § 2 k.k. ściganiu podlegać mogą zachowania, które nie są
szkodliwe społecznie, na przykład w sytuacji prowadzenia publicznie ostrej
krytyki postaw i poglądów totalitarnych za pomocą druku, nagrania lub innego
przedmiotu będących nośnikami symboliki totalitarnej”. Rezultatem wyroku
TK będzie zatem dekryminalizacja czynu polegającego na niepublicznym
posiadaniu przedmiotów zawierających symbolikę totalitarną. Nie wyłącza to
jednak odpowiedzialności karnej sprawcy, który w miejscu publicznym posiada
przedmioty będące nośnikiem tych symboli, o ile będzie można mu przypisać
propagowanie ideologii totalitarnej. Co prawda pokazywanie się w przestrzeni
publicznej w odzieży zawierającej taką symbolikę uprawdopodabnia to, że
sprawca utożsamia się z tą ideologią i ją pochwala, tym niemniej należy mieć
na uwadze fakt, że takie symbole jak sierp i młot, napis „CCCP” czy postać Che
Guevary stały się ikonami popkultury i nie zawsze będą realizować znamiona
czynu zabronionego.

14 Ustawa z dnia 5.11.2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. 2009 nr 206 poz. 1589.
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IV. Regulacje międzynarodowe
Propagowanie ustroju faszystowskiego stanowi czyn zabroniony również w wielu
innych krajach europejskich. Wymienić tutaj można przede wszystkim § 86
niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch, StGB), który przewiduje karę
grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3 za rozpowszechnianie lub produkowanie, magazynowanie, importowanie lub eksportowanie lub udostępnianie
publicznie za pośrednictwem nośników danych do rozpowszechniania w Niemczech lub za granicą, materiały propagandowe partii politycznych, których
działalność została uznana za niekonstytucyjną przez Federalny Trybunał Konstytucyjny, organizacji uznanej za zakazaną ze względu na działalność skierowaną
przeciwko porządkowi publicznemu, rządu lub instytucji, którzy zajmują się
taką działalnością lub organizacji narodowo-socjalistycznej. Z kolei § 86a StGB
przewiduje taką samą karę za rozpowszechnienia w kraju lub publiczne rozpowszechnianie materiałów pisemnych zakazanych organizacji, produkowanie,
magazynowanie, przewożenie lub eksportowanie tych materiałów. Zakres zatem
kryminalizacji czynów zabronionych zbliżony jest do polskiej regulacji, z tym
jednak zastrzeżeniem, że czyn określony w § 86a StGB ma węższy charakter
aniżeli art. 256 § 2 k.k. Węgierski kodeks karny z kolei w art. 335 przewiduje
zagrożenie karą pozbawienia wolności za dystrybuowanie, publiczne używanie
lub eksponowanie swastyki, symboli SS, symbolu tzw. Arrow Cross (Nyilaskereszt)15, sierpa i młota, pięcioramiennej czerwonej gwiazdy lub innych symboli
je zawierających. Z kolei w rosyjskim prawie wykroczeń, czyn zabroniony zagrożony aresztem do 15 dni i grzywną w wysokości od pięcio- do dziesięciokrotności
płacy minimalnej stanowi wyświetlanie atrybutów faszystowskich w celu ich
popularyzacji.
Kwestia karania za propagowanie faszyzmu była także przedmiotem skargi
kierowanej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście prawa
do wolności wypowiedzi. W sprawie przeciwko Węgrom dotyczącej odpowiedzialności karnej za posłużenie się na demonstracji flagą Arpadów, używanej
przez środowiska nacjonalistyczne, ETPCz uznał, że „nawet zakładając, iż niektórzy z demonstrantów mogli uznać flagę za obraźliwą, szokującą, a nawet
„faszystowską”, zdaniem Trybunału samo jej rozwieszenie nie mogło naruszyć
porządku publicznego lub zakłócić wykonywania przez demonstrujących ich
prawa do zgromadzania się, ponieważ ani nie mogło ich zastraszyć, a nie mogło
15 Symbol używany przez węgierską organizację nacjonalistyczną i faszystowską Strzałokrzyżowcy (Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalo) kolaborującą z III Rzeszą.
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podżegać do aktów przemocy poprzez wzbudzanie głębokiej i irracjonalnej
nienawiści do określonych osób”16. W tym samym jednak orzeczeniu Trybunał zauważył, że w państwach o traumatycznych przejściach historycznych
związanych z totalitaryzmem, funkcjonowanie przepisów zakazujących takiej
działalności może być uzasadnione, szczególnie jeśli ma to miejsce w miejscu
popełnienia masowych mordów lub dniu pamięci o ofiarach, co może wskazywać
na utożsamianie się takiej osoby ze sprawcami tych mordów17. W innej z kolei
sprawie przeciwko Węgrom dotyczącej posłużenia się symbolem czerwonej
gwiazdy ETPCz stwierdził, że „Trybunał ma świadomość faktu, iż dobrze znane
masowe pogwałcenia praw człowieka, których dopuszczono się w komunizmie,
zdyskredytowały symboliczną wartość czerwonej gwiazdy. Nie można jednakże
przyjmować, iż czerwona gwiazda reprezentuje wyłącznie komunistyczne, totalitarne rządy, jak [pozwany] rząd w sposób dorozumiany założył. Oczywistym
jest, iż gwiazda ta symbolizuje także międzynarodowy ruch robotniczy, walczący
o bardziej sprawiedliwe społeczeństwo, jak i pewne legalne partie polityczne
działające w różnych Państwach Członkowskich [Rady Europy]. (…) Należy
zatem uznać, iż przedmiotowy zakaz [wykorzystywania czerwonej gwiazdy] jest
nazbyt szeroki w świetle wieloznacznego charakteru czerwonej gwiazdy. Zakaz
ten może obejmować działalność oraz idee, które w sposób wyraźny należą do
działalności i idei chronionych przez art. 10, a nie istnieje satysfakcjonujący
sposób na rozdzielenie różnych znaczeń inkryminowanego symbolu”18. Konkluzja płynąca z tego wyroku jest zatem taka, że noszenie czerwonej gwiazdy
w miejscu publicznym jest elementem wyrażania poglądów politycznych i jako
taki podlega wolności wypowiedzi19.

16 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 24 lipca 2012 r., skarga nr
40721/08, LEX nr 192001.
17 Zob. K. Warecka Fáber przeciwko Węgrom - wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2012 r., skarga nr
40721/08. Strasburg: można wywieszać kontrowersyjne flagi, LEX 2017 (dostęp tylko elektroniczny);
zob. też M. Nowicki Fáber przeciwko Węgrom - wyrok ETPC z dnia 24 lipca 2012 r., skarga nr
40721/08, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń, Warszawa
Wolters Kluwer 2012, s. 281.
18 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 lipca 2008 r., skarga nr 33629/06,
LEX nr 411923.
19 M. Nowicki, Vajnai przeciwko Węgrom - wyrok ETPC z dnia 8 lipca 2008 r., skarga nr
33629/06, [w:] M. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń, Warszawa
Wolters Kluwer2008, s. 224
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V. Publiczne działanie propagatora
Podstawowe znaczenie dla kwestii odpowiedzialności sprawcy za propagowanie faszyzm ma publiczny charakter tego działania. Ma to również szczególne znaczenie na kanwie kazusu z Wodzisławia Śląskiego – trzeba bowiem
przypomnieć, że miejscem spotkania członków stowarzyszenia, na którym
doszło do faszyzujących gestów był las, a samo spotkanie miało charakter
zamknięty. W związku z tym powstają zasadne wątpliwości czy działanie
to miało charakter publiczny. Wypowiadając się w tej sprawie część przedstawicieli doktryny prawa karnego podnosiła, że „aby mówić o publicznym
charakterze wydarzenia, musi się ono dziać albo w miejscu niejako z natury
publicznym, np. na ulicy, gdzie każdy może się znaleźć, albo też w miejscu
ustronnym. Ważne jednak, by mogły tam dotrzeć osoby przychodzące właśnie
„z ulicy”, a nie indywidualnie zapraszane, bo w takim wypadku zdarzenie ma
charakter prywatny”20, przywołując w tym zakresie wyrok Sądu Najwyższego
w sprawie Adama D. dotyczącym publicznej obrazy uczuć religijnych (art. 196
k.k.), w którym SN stwierdził, że „Publiczny charakter przestępstwa z art. 196
k.k. sprowadza się do tego, że znieważenie przedmiotu czci religijnej może
zostać dostrzeżone przez większą lub bliżej nieokreśloną liczbę osób. Znamię
publiczności nie jest spełnione, jeśli zachowanie polegające na znieważeniu
zostało zarejestrowane i przekazane następnie za pośrednictwem prasy drukowanej bądź przekazu internetowego szerszej grupie osób. (…) W konsekwencji,
nie wypełnia znamion przestępstwa określonego w art. 196 k.k. zachowanie
adresowane do osoby lub grupy osób, które dobrowolnie wyrażają zgodę na
kontakt z treściami, które mogą prowadzić do obrazy uczuć religijnych”21.
Odmienne stanowisko prezentuje M. Małecki, który twierdzi, że „Podstawową cechą działania publicznego jest obecność świadków, tzn. wykonanie
czynu przed publicznością. Z działaniem publicznym możemy mieć więc do
czynienia zarówno w miejscu prywatnym, jak i na wydarzeniu zamkniętym
dla szerszej publiczności”22. Autor ten wskazuje ponadto, że w tym przypadku
nie jest uzasadniona analogia do kazusu Adama D., w przypadku którego brak
znamienia publicznego urażenia uczuć religijnych wynikał z faktu, że nagranie
20 M. Domagalski, Neonazistów będzie ciężko ukarać, 28 stycznia 2018 r., www.rp.pl/Prawo-karne/301289929-Neonazistow-bedzie-ciezko-ukarac.html&cid=44, (dostęp: 07.05.2018).
21 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5.3.2015 r., III KK 274/14, LEX nr 1734689.
22 M. Małecki, Mikołaj Małecki: skuteczny bat na neonazistów, 10 lutego 2018 r., http://www.
rp.pl/Rzecz-o-prawie/302109992-Mikolaj-Malecki-skuteczny-bat-na-neonazistow.html. (dostęp:
07.05.2018).
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wideo zostało umieszczone przez osoby trzecie w Internecie i to odbiorcy
tego wideo poczuły się urażone. M. Małecki podkreśla także różnice między
określeniami „publicznie” i „w miejscu publicznym” stwierdzając, że „Dla
odpowiedzialności za propagowanie totalitaryzmu nie ma żadnego znaczenia,
czy las był miejscem publicznym, ponieważ nie ma takiego znamienia w art.
256 § 1 k.k. Istotne jest to, by sprawca działał publicznie”23.
Zgodzić należy się z wyżej wymienionym stanowiskiem odnośnie tego, że
publicznie wcale nie oznacza w miejscu publicznym. Kodeks karny posługuje
się jedynie tym pierwszym określeniem, zarówno w swej części ogólnej, jak
i szczególnej, oraz pozostającym z nim w kontrze określeniem „niepublicznie”
(art. 213 § 1 k.k.). Inaczej sytuacja prezentuje się na przykładzie kodeksu
wykroczeń, który posługuje się zarówno określeniem publicznego działania
sprawcy (art. 47 § 5 k.w., art. 52a k.w., art. 61 § 1 k.w.), jak i określeniem
działania w miejscu publicznym (art. 49 § 1 k.w., art. 50a § 1 k.w., art. 51 §
1 k.w.). Kwestia ta jednak została już dostrzeżona w orzecznictwie. Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził słusznie, że „działanie w miejscu publicznym to
nie to samo, co działanie publicznie, gdyż nawet, gdy w większości przypadków oba te pojęcia będą łącznie charakteryzować zachowanie sprawcy, to nie
można wykluczyć krzyżowania się ich zakresów z uwagi na niepowtarzalne
okoliczności faktyczne rozpoznawanego przypadku”24. SA uznał wówczas, że
uznanie za działalnie publiczne (o jakim mowa w definicji występu o charakterze chuligańskim w art. 115 § 21 k.k.) działanie sprawcy jedynie z tego
powodu, że miało miejsce w bramie wjazdowej do posesji w porze nocnej,
„oznaczałoby zawsze przyjęcie występku o wskazanym charakterze, gdy tylko
doszłoby do określonego zachowania w obrębie ulicy położonej przykładowo
w centrum miasta. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z ratio legis wskazanego przepisu prawa karnego materialnego i skutkowałaby interpretacją
rozszerzającą, ewidentnie na niekorzyść sprawcy”. Zachowuje także w pełni
aktualność uchwała Sądu Najwyższego z 1973 r., w której stwierdzono, że
„Działanie - publicznie - zachodzi wówczas, gdy bądź ze względu na miejsce
działania, bądź ze względu na osobę sprawcy jego zachowanie się jest lub
może być dostępne (dostrzegalne) dla nieokreślonej liczby osób, przy czym
sprawca mając świadomość tej możliwości co najmniej na to się godzi. Z kolei
miejsce jest publiczne, jeżeli jest dostępne bez specjalnego zezwolenia bliżej
23 Ibidem.
24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 października 2015 r., II AKa 178/15, LEX nr
1923902.
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nieokreślonemu kręgowi osób. Znamię „publicznie” wskazuje nie tyle na
miejsce, ile na sytuację, której jednak nie należy traktować in abstracto, lecz
in concreto, Choć zazwyczaj zachowanie w miejscu publicznym ma charakter
publiczny, to jednak może być inaczej, np. w przypadku dokonania czynu na
całkowicie pustej ulicy czy popełnienia go nocą”25. Na podobnym stanowisku
zresztą SN stanął już w 1933 r. na gruncie kodeksu Makarewicza, stwierdzając,
że „Okoliczność, iż czynu dokonano na miejscu publicznem sama przez się
nie rozstrzyga pytania, czy dany czyn został istotnie „publicznie” popełniony.
Wychodząc z zasady subiektywizmu, cechującej cały k. k., uznać należy, że
znamię „publicznie” zachodzi dopiero wówczas, gdy działanie dochodzi lub
może dojść do wiadomości większej nieokreślonej ani imiennie, ani liczbowo
osób, a sprawca bądź chce tego, bądź przynajmniej możliwość tę przewiduje
i na nią się godzi, skoro zaś sąd ustalił, iż oskarżony rozmowę z oskarżycielem
prywatnym przeprowadził na uboczu i po cichu, to tem samem stwierdził brak
okoliczności, któreby działanie oskarżonego charakteryzowały jako popełnione
„publicznie”26”.
Z powyższego wynika zatem, że o tym czy działanie sprawcy ma charakter publiczny decyduje nie miejsce jego działania, lecz to, że przekazywane przezeń treści mogą dotrzeć do bliżej niesprecyzowanego kręgu osób27.
W realiach sprawy leżącej u podłoża niniejszego artykułu działanie sprawców
w Wodzisławiu Śląskim w żaden sposób jednak nie może zostać uznane za
publiczne. Zamiarem uczestników tego spotkania nie było to, aby ich ujrzały
światło dzienne, można nawet powiedzieć, że działalność ta miała charakter
ukryty, dlatego też miejscem ich spotkania był las, a wstęp na spotkanie był
ograniczony. Jak sam przyznaje M. Małecki w artykule „Podstawową cechą
działania publicznego jest obecność świadków, tzn. wykonanie czynu przed
publicznością”. Dodać jednak należy, że świadkowie ci są osobami postronnymi, niezaangażowanymi w czyn sprawcy i z nim niezwiązani, tymczasem
w realiach tej sprawy było zupełnie inaczej. Każdy z bowiem uczestników
tego spotkania identyfikował się z treścią tam prezentowaną. Wobec tego jako
całkowicie niesłuszny należy ocenić pogląd M. Małeckiego, który stwierdził,
że „Konsekwencją tego poglądu [ o niekaralności sprawców ze względu na
brak znamienia publicznego propagowania – przyp. J.K.] byłoby przyzwolenie
25 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.9.1973 r., VI KZP 26/73, LEX nr 18637.
26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.7.1933 r., III K 545/33, LEX nr 389985, pisownia
oryginalna.
27 A. Michalska-Worias, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, (red.) Kodeks karny. Część
szczególna. Tom II. Komentarz. Art. 222-316, Warszawa C.H. Beck 2017, s. 348.
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na funkcjonowanie w państwie groźnego antypaństwa – enklaw swobodnego
propagowania zakazanych idei, które mogą zagrozić ludzkości”. Skoro ustawodawca uznał, że tylko publiczne propagowanie faszyzmu stanowi przestępstwo, to nie można argumentować, że ochrona państwa przed totalitaryzmem
wymaga tego, żeby również niepubliczne działanie sprawcy stanowiło przestępstwo, albowiem jest to nie do pogodzenia z podstawowymi zasadami prawa
karnego. Lukę w tym zakresie dostrzegło także Ministerstwo Sprawiedliwości,
które zapowiedziało nowelizację art. 256 § 1 k.k. mającą polegać na wykreślenie
z jego treści określenia publicznego działania28.

VI. Podsumowanie
Propagowanie treści faszystowskich stanowi czyn zabroniony, którego kryminalizacja jest uzasadniona ochroną porządku publicznego i zasad demokratycznego państwa prawnego, a pośrednio także dobra publiczne takie jak
zdrowie, życie i mienie całej społeczności. Ze względu jednak na wkroczenie
w zagwarantowaną każdemu człowiekowi wolność poglądów i wypowiedzi,
ograniczenie płynące z normy prawa karnego musi charakteryzować się proporcjonalnością i adekwatnością w stosunku do chronionego dobra prawnego.
Z tego też powodu część przepisu art. 256 § 2 k.k. została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczna z Konstytucją RP. Publiczne propagowanie
faszyzmu nie zostało jednak zakwestionowane przez TK. W tym przypadku
sam ustawodawca przewiduje ograniczenie kryminalizacji tego typu działalności do sytuacji, gdy sprawca działa publicznie. Znamienia tego nie można
w żadnej mierze wykładać rozszerzająco, prowadziłoby to bowiem do rozszerzenia penalizacji czynu zabronionego, co w prawie karnym jest absolutnie niedopuszczalne, chociażby dotyczył czynów nagminnych. Taki właśnie przypadek
miał miejsce w Wodzisławiu Śląskim. Poza dyskusją pozostaje fakt, że czyny
jakich dopuszczono się w lesie na Śląsku stanowiły propagowanie faszyzmu,
dopóki jednak ustawodawca nie znowelizuje zakresu penalizacji przestępstwa
z art. 256 § 1 k.k. działanie takie pozostają bezkarne. Inną kwestią na gruncie
prawa administracyjnego pozostaje delegalizacja stowarzyszenia w oparciu
art. 29 ustawo Prawo o stowarzyszeniach.
28 Będzie zaostrzenie przepisów dot. propagowania faszyzmu. Po reportażu „Superwizjera”,
14.2.2018, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23029548,bedzie-zaostrzenie-przepisow-dot-propagowania-faszyzmu-po.html. (dostęp: 07.05.2018).
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Streszczenie
Artykuł dotyczy zasad odpowiedzialności karnej za propagowanie faszyzmu kładąc
nacisk na kwestię odpowiedzialności za publiczne jego propagowanie. Impulsem
do napisania tego artykułu był reportaż wyemitowany przez stację TVN, w który
ukazano jak członkowie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność obchodzą rocznicę
urodzin Adolfa Hitlera. W związku z emisją tego materiału podjęta została debata
odnośnie tego, czy zaprezentowane tam czyny mogą zostać uznane za publiczne
propagowanie faszyzmu. W tym celu w artykule zostaje dokonana analiza znamion
tego przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem określenia „publicznego” działania sprawcy.
SŁOWA KLUCZOWE: propagowanie, publiczność, faszyzm, funkcja gwarancyjna.
Summary
The article deals with the question of criminal liability for the promotion of fascism
by emphasizing the issue of responsibility for public promotion of it. The impulse
to write this article was a reportage broadcast by the TVN station, which showed
how members of the Pride and Modernity association celebrate the anniversary
of the birth of Adolf Hitler. In connection with the issue of this material, a debate
has been made about whether the deeds presented there can be considered as
public propagation of fascism. For this purpose, the article analyzes the features
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of this crime, with particular emphasis on determining the “public” activity of
the perpetrator.
KEY WORDS: propagation, public, fascism, warranty function.
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Aleksandra Nieprzecka

Przyznanie do winy w postępowaniach
przed międzynarodowymi trybunałami
karnymi a standardy rzetelnego
procesu
Guilty Plea under the Proceedings before International Criminal Tribunals
and the Standards of Fair Trial

I. Wstęp
Zasadniczo, we współczesnym rzetelnym procesie karnym (fair trial) – i to niezależnie od modelu tego postępowania1, konkretnych unormowań oraz porządku
prawnego, w którym unormowania te funkcjonują – dowody oceniane są przez
sąd swobodnie, cytując polskiego ustawodawcę: „z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego”2. Nie
może być więc mowy o tym, by przyznaniu oskarżonego do winy przypisywana
była a priori jakakolwiek wartość dowodowa, w szczególności zaś, aby miała to
być wartość najwyższa. Prawo do przyznania się do winy (right to guilty plea)
stanowi jedno z całej wiązki uprawnień przysługujących oskarżonemu w ramach
1 P. Wiliński wskazuje, że można wyróżnić co najmniej dwa modele rzetelnego procesu –
„strasburski”, związany z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nastawiony
na zapewnienie równości procesowej oskarżonego i oskarżyciela w warunkach kontradyktoryjnego procesu oraz „haski” ukształtowany pod wpływem działalności międzynarodowych sądów
i trybunałów karnych, w którym zdaniem P. Wilińskiego: „następuje odejście od nadrzędnego
akcentowania równoprawności oskarżonego i oskarżyciela jako podmiotów rzetelności w procesie
karnym i wyłącznych jej beneficjentów. Podstawowym założeniem jest natomiast realizacja słusznych
interesów wszystkich uczestników postępowania. Postępowanie powinno być więc ukształtowane
w taki sposób, aby zapewnić realizację słusznych interesów uczestników postępowania”, por. P.
Wiliński, Dwa modele rzetelnego procesu karnego, „Państwo i Prawo” 2006, nr 7, s. 40 – 51.
2 Art. 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1904 z późn. zm.
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szeroko rozumianego prawa do obrony3, tym bardziej, że immanentną częścią
prawa do obrony w jego ujęciu materialnym jest możliwość złożenia wyjaśnień
i merytorycznego odniesienia się do przedstawionych przez oskarżyciela zarzutów oraz wypowiedzenia w kwestii winy, bądź to poprzez przyznanie się do
zarzucanych czynów, bądź przez oświadczenie oskarżonego, że jest niewinny.
Można zatem przyjąć, że przyznanie do winy wkomponowane musi być w każde
postępowanie, które spełnia standardy rzetelnego procesu, choć nie zawsze
z przyznaniem do winy muszą się wiązać konkretne konsekwencje procesowe.
Nie sposób przy tym nie zauważyć istotnych dystynkcji, które w zakresie procedur
związanych z guilty plea występują pomiędzy postępowaniami karnymi opartymi
na modelu (czy zbliżonymi do modelu) adversarial oraz modelu inquisitorial.
W pierwszym z tych modeli – tradycyjnie utożsamianym z krajami systemu common law – dysponentami procesu karnego są strony, czyli oskarżyciel
i oskarżony, a sędzia pozostaje bezstronnym arbitrem. Dla przykładu, w procesie
amerykańskim rozprawa rozpoczyna się od odczytania zarzutów aktu oskarżenia
(indictment) i pytania, czy oskarżony przyznaje się do zarzuconych mu czynów.
Jeżeli oskarżony odpowie na to pytanie twierdząco (plea of guilty), sędzia nie
powołuje ławy przysięgłych i przechodzi od razu do wydania wyroku skazującego
i wymiaru kary, zgodnie z przyjmowanym co najmniej od orzeczenia w sprawie
Kercheval v. United States dogmatem, iż guilty plea jest już samo w sobie skazaniem, rozstrzygnięciem o winie4. W tym ujęciu postępowanie karne jest skrajnie
kontradyktoryjne, a przyznanie do winy przesądza kwestię przypisania odpowiedzialności karnej5. Z guilty plea skorelowana jest instytucja plea bargaining,
której istotą są – ujmując tę kwestię ogólnie – negocjacje między oskarżycielem
a oskarżonym lub jego obrońcą, prowadzące do uzyskania przyznania do winy za
cenę pewnych ustępstw ze strony wymiaru sprawiedliwości6. Przedmiotem plea
bargaining może być wymiar kary, wycofanie części zarzutów lub ich złagodzenie
w zamian za przyznanie do winy, a oprócz tego także przyznanie określonych
3 P. Wiliński, H. Kuczyńska, Rzetelny proces karny w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych [w:] Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych,
red. P. Wiliński, Warszawa 2009, s. 201.
4 W sprawie tej Sąd Najwyższy USA. przyjął, że przyznanie do winy jest samo w sobie
skazaniem. Podobnie jak werdykt ławy przysięgłych jest jednoznaczne i rozstrzygające o winie
oskarżonego. Sąd nie potrzebuje niczego więcej, pozostaje mu jedynie przypisać w wyroku odpowiedzialność i wydać rozstrzygnięcie o karze: ‘[a plea of guilty] is itself a conviction. Like a verdict
of a jury it is conclusive. More is not required; the court has nothing to do but give judgement and
sentence’, por. Kercheval v. United States, 274 U.S. 220 (1927).
5 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, s. 99.
6 D. Walczanow, Instytucja plea bargaining Wybrane zagadnienia, „Palestra” 2001, nr 1-2,
s. 17.
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faktów, zrzeczenie prawa do wniesienia środka odwoławczego, czy też udzielenie
informacji niezbędnych dla innego postępowania7.
Instytucje guilty plea oraz plea bargaining zajmują w systemie common law
miejsce szczególne. Jak wskazuje się w literaturze „od końca XIX wieku aż do dziś
większość spraw w niższych sądach karnych kończy się w drodze plea bargaining.
Choć popularny wizerunek wymiaru sprawiedliwości to publiczny proces przed
ławą przysięgłych, w którym oskarżony uznawany jest za niewinnego dopóki
nie udowodni mu się winy ponad wszelką wątpliwość, zupełnie inny proces
stanowi dziś podstawę amerykańskich sądów”8. Potwierdzają to również dane
statystyczne. W 2003 roku 95% spraw przed Federalnym Sądem Okręgowym
(Federal District Court) zostało zakończonych przyznaniem do winy (guilty plea)9,
a przy tym między 90 – 95% wszystkich spraw federalnych i stanowych zostało
rozstrzygniętych na skutek zastosowania instytucji plea bargaining10. Podobnie
w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2014 roku 90% oskarżonych przed Sądem Koronnym
(Crown Court) przyznało się do winy11. Pokazuje to, że dla modelu postępowania
karnego w krajach należących do sfery wpływów common law instytucje guilty
plea i plea bargaining mają znaczenie fundamentalne.
Przyznanie do winy zajmuje również ważne miejsce w procedurach karnych
opartych na modelu inquisitorial czy rozwiązaniach pośrednich (mieszanych)
występujących w systemie kontynentalnym. Istnieje wyraźna tendencja, by –
przynajmniej w odniesieniu do czynów zabronionych o niższym stopniu społecznej szkodliwości – wprowadzić do procesu karnego elementy plea bargaining12,
co znajduje odzwierciedlenie między innymi w konsensualnych sposobach
zakończenia procesu. Powyższe potwierdza szczególną doniosłość przyznania do
winy, niezależnie od tego, czy jako punkt odniesienia przyjmie się postępowanie
7 M. Scharf, Trading Justice for Efficiency. Plea-Bargaining and International Tribunals,
„Journal of International Criminal Justice” 2004, nr 2, s. 1007. Zob. też M. Feeley, Plea bargaining
and the structure of the criminal proces, „The Justice System Journal” 1982, t. 7, s. 338.
8 M. Vogel, Coercion to Compromise. Plea Bargaining, the Courts, and the Making of Political
Authority, OUP 2007, s. 4: ‘by the late nineteenth century and continuing to this day, most cases in
the lower criminal courts have been resolved through plea bargaining. Although our popular image
of justice is of a jury trial with defendant presumed innocent until proven guilty, a very different
proces has been the mainstay of the American courts”.
9 L. Devers, Plea and Charge Bargaining. Research Summary, 2011, s. 1,
https://www.bja.gov/Publications/PleaBargainingResearchSummary.pdf, (dostęp: 10.02.2018).
10 Tamże.
11 Crown Court Sentencing Survey Annual Publication. January – December 2014. England
and Wales, http://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/CCS-Annual-2014.pdf,
(dostęp: 10.02.2018).
12 M. Scharf, Trading Justice for Efficiency…, s. 1070.
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karne ukształtowane pod wpływem modelu adversarial czy inquisitorial13. Nie
budzi to szczególnego zdziwienia, jako że przyznanie do winy – jeśli połączone
jest ze skruchą i przeprosinami prowadzić może do pojednania ofiary ze sprawcą,
co z kolei stanowi najpełniejszą realizację celów postępowania karnego. Niemniej
jednak może rodzić wątpliwości, czy konkretny model ukształtowania procedury
skłania oskarżonego do podejmowania zachowań motywowanych wyłącznie
poczuciem winy i chęcią pojednania się z pokrzywdzonym, czy też przyznanie
do winy wynika z innych, czysto oportunistycznych względów.
Celem niniejszej pracy nie jest jednak analiza unormowań dotyczących guilty
plea pod kątem sposobu, w jaki kształtują one proces decyzyjny oskarżonego14,
lecz spojrzenie na owe unormowania z perspektywy standardów rzetelnego
procesu. Zgodnie z nakreślonym w tytule przedmiotem rozważań, dalsze uwagi
zostaną ograniczone do problematyki przyznania do winy w postępowaniach
przed międzynarodowymi trybunałami karnymi: stałym Międzynarodowym
Trybunałem Karnym w Hadze15 oraz trybunałami dla byłej Jugosławii16 oraz
Rwandy17. Nawiązując do rozróżnienia postulowanego w literaturze przez P.
13 Tamże.
14 W tym zakresie należy jednak odesłać do bogatej literatury przedmiotu: A. Alschuler,
The Prosecutor’s Role in the Plea Bargaining, „University of Chicago Law Review”1968, t. 36, s.
50 – 112; Tenże, The Supreme Court, The Defense Attorney, and the Guilty Plea, „University of
Colorado Law Review” 1975, t. 47, s. 1 – 71; Tenże, Plea Bargaining and Its History, „Columbia
Law Review” 1979, t. 79, s. 1-43; Tenże, The Changing Plea Bargaining Debate, „California Law
Review” 1981, t. 69, s. 652 – 730; Tenże, Implementing the Criminal Defendant’s Right to Trial:
Alternatives to the Plea Bargaining System, „The University of Chicago Law Review” 1983, t. 50,
s. 931 – 1050; S. Bibas, Plea bargaining outside the shadow of trial, „Harvard Law Review” 2004,
t. 117, s. 2469 – 2547; Tenże, Regulating the Plea-Bargaining Market: From Caveat Emptor to
Consumer Protection, „California Law Review” 2011, t. 99, s. 1117 – 1161; Tenże, Incompetent
plea bargaining and extrajudicial reforms, „Harvard Law Review” 2012, t. 126, s. 150 – 174; C.
Brunk, The Problem of Voluntarines and Coercion in the Negotiated Plea, „Law & Society Review”
1979, t. 13, s. 527 – 553; G. Dix, Mistake, Ignorance, Expectation of Benefit, and the Modern Law
of Confesions, „Washington University Law Review” 1975, t. 2, s. 276 – 360; J. Langbein, Torture
and Plea bargaining, „The University of Chicago Law Review” 1978, t. 46, s. 3 – 22.
15 Międzynarodowy Trybunał Karny (ang. International Criminal Court, ICC) utworzony na
mocy Traktatu Rzymskiego, przyjętego na Konferencji Dyplomatycznej Narodów Zjednoczonych
w Rzymie, która odbyła się w dniach od 15 czerwca do 17 lipca 1998 r, dalej jako MTK.
16 Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (ang. International Criminal
Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) utworzony przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji nr 808 z dnia 22 lutego 1993 r. (SC/Res/ 22.02.1993)
oraz rezolucji nr 827 z dnia 25 maja 1993 r. (SC/Res/25.05.1993), dalej jako: MTKJ lub Trybunał
Jugosłowiański.
17 Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (ang. International Criminal Tribunal
for Rwanda, ICTR) utworzony przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
na mocy rezolucji nr 955 z dnia 8 listopada 1995 r. (SC/Res/08.11.1995), dalej jako: MTKR lub
Trybunał Rwandyjski.
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Wilińskiego można przyjąć, że dalsze rozważania dotyczyć będą wzajemnych
relacji guilty plea i plea bargaining oraz standardów rzetelnego procesu w modelu
haskim18. Na tę kwestię spojrzeć można co najmniej w dwóch perspektywach.
W pierwszej kolejności można popatrzeć na unormowania dotyczące przyznania
do winy przez pryzmat zagrożeń, które mogą nieść dla rzetelnego procesu karnego, w szczególności praktycznej realizacji szeroko pojętego prawa do obrony.
Dalej jednak, rozpatrzyć należy również konsekwencje mechanizmów gwarancyjnych, które wprowadzono do przepisów dotyczących procedury w razie
przyznania oskarżonego do winy, a które przynajmniej prima facie zdają się
gwarantować, czy wręcz wzmacniać rzetelność procesu karnego.

II. Przyznanie do winy w postępowaniu przed MTKJ
i MTKR
Z brzmienia art. 20 ust. 3 Statutu MTKJ i art. 19 ust. 3 Statutu MTKR19 wynika,
że Izba Orzekająca powinna przeczytać każdemu oskarżonemu akt oskarżenia,
stwierdzić czy prawa oskarżonego były i są respektowane, upewnić się, że rozumie on treść aktu oskarżenia, po czym polecić aby oskarżony wypowiedział się
co do tego, czy przyznaje się do winy. Postanowienia te są doprecyzowane na
poziomie Reguł Procesowych i Dowodowych każdego z Trybunałów20.
Reguła 62 RPD-MTKJ przewiduje, że Izba Orzekająca lub Sędzia powinni
przeczytać oskarżonemu akt oskarżenia lub polecić przeczytanie mu aktu oskarżenia w języku, który jest dla oskarżonego w pełni zrozumiały i upewnić się,
że oskarżony rozumie treść aktu oskarżenia. Ponadto, należy poinformować
18 P. Wiliński, Dwa modele…, s. 41.
19 Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ang. ICTY Statute) został przyjęty rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 827 z dnia 25 maja 1993 r. (SC/
Res/25.05.1993), a następnie był wielokrotnie nowelizowany kolejnymi rezolucjami: rezolucją
nr 1166 z 13 maja 1998 r., rezolucją nr 1329 z 30 listopada 2000 r., rezolucją nr 1411 z 17 maja
2002 r., rezolucją nr 1431 z 14 sierpnia 2002 r., rezolucją nr 1482 z 19 maja 2003 r., rezolucją nr
1597 z 20 kwietnia 2005 r. Z kolei Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy
(ang. ICTR Statute) został przyjęty rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 955 z dnia 8 listopada
1999 r. i nowelizowany m.in. rezolucją nr 1165 z 30 kwietnia 1998 r., rezolucją nr 1329 z 20 listopada 2000 r., rezolucją nr 1411 z 17 maja 2002 r., rezolucją nr 1431 z 14 sierpnia 2002 r., dalej
odpowiednio Statut MTKJ oraz Statut MTKR.
20 Reguły Procesowe i Dowodowe MTKJ (ang. Rules of Procedure and Evidence) przyjęte
11 lutego 1994 r. z późn. zm., dostępne na http://www.icty.org/en/documents/rules-procedure-evidence (dostęp: 11.02.2018), dalej jako RPD-MTKJ. Reguły Procesowe i Dowodowe MTKR (ang.
Rules of Procedure and Evidence) przyjęte 29 czerwca 1995 r. z późn. zm., http://unictr.unmict.
org/en/documents/rules-procedure-and-evidence (dostęp: 11.02.2018), dalej jako RPD-MTKR.
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oskarżonego, że w ciągu 30 dni od pierwszego pojawienia się przed Trybunałem będzie on wezwany do złożenia ustnego oświadczenia o przyznaniu lub
odmowie przyznania do popełnienia jednej lub więcej zbrodni, jednak może też
wypowiedzieć się w tej kwestii od razu. Jeżeli oskarżony nie przyzna się do winy
albo odmówi wypowiedzi w tym zakresie (co traktuje się jako równoważne z brakiem przyznania do winy), wyznaczana jest data rozpoczęcia procesu.. Reguły
Procesowe i Dowodowe Trybunału Rwandyjskiego nie przewidują terminu
trzydziestu dni, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że Izba Orzekająca lub
Sędzia powinni wezwać oskarżonego do złożenia oświadczenia w przedmiocie
przyznania się do winy w odniesieniu do każdego z przedstawionych zarzutów,
a jeżeli oskarżony tego nie uczyni, powinni w jego imieniu uznać, że oskarżony
nie przyznaje się do winy.
W odniesieniu do sądowej weryfikacji ważności (zatwierdzenia) przyznania
do winy unormowania obu Trybunałów są natomiast takie same. Po pierwsze,
ocena ważności guilty plea dokonywana jest zawsze przez Izbę Orzekającą, a nie
przez pojedynczego sędziego21. Po drugie, kryteria ważności przyznania do winy
są identyczne: dobrowolne (voluntary) oraz świadome (informed) i niesprzeczne,
jednoznaczne (unequivocal) przyznanie do winy mające wystarczające podstawy
faktyczne (sufficient factual basis). Jeżeli Izba Orzekająca uzna, że przesłanki te
zostały w danej sprawie spełnione, wyznaczana jest data posiedzenia w sprawie
wymiaru kary22. Należy podkreślić, że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych,
w przypadku zatwierdzenia przyznania do winy przed MTKJ lub MTKR nie prowadzi się już postępowania meriti, lecz przechodzi bezpośrednio do wymiaru kary.
Dopuszczalność instytucji plea bargaining wynika wprost z RPD-MTKJ oraz
RPD-MTKR, które przewidują, że prokurator i obrona mogą uzgodnić, iż po przyznaniu oskarżonego do jednego lub więcej z przedstawionych zarzutów, prokurator podejmie jedną lub więcej z następujących czynności: zwróci się z wnioskiem
o zmianę aktu oskarżonego w związku z zawartym porozumieniem, wniesie
o wymierzenie konkretnej kary lub kary mieszczącej się w przedziale ustalonym
przez strony porozumienia lub nie będzie sprzeciwiał się temu, że oskarżony
wnioskuje o wymierzenie mu określonej kary (mieszczącej się w uzgodnionym
zakresie)23. Co do zasady, plea agreements24 powinny zostać przedłożone Izbie
21 Reguła 62 (A) (vi) (b) RPD-MTKJ; Reguła 62 (A) (v) (a) RPD-MTKR.
22 Reguła 62 bis RPD-MTKJ; Reguła 62 (B) RPD-MTKR.
23 Reguła 62 ter (A) RPD-MTK; Reguła 62 bis (A) RPD-MTKR.
24 Plea agreement to pisemne porozumienie między właściwym organem (z reguły Prokuratorem) a oskarżonym (i jego obrońcą), w którym wskazane są konkretne ustępstwa ze strony organu
oraz obustronne warunki, które muszą zostać spełnione, aby oskarżony przyznał się do winy.
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Orzekającej MTKJ lub MTKR, jednakże z ważnych powodów Izba Orzekająca
może zadecydować o ich rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym25. Ponadto,
Izba Orzekająca nigdy nie jest związana porozumieniem zawartym między
prokuratorem a obroną26. Możliwość modyfikacji zawartego w akcie oskarżenia
stanu faktycznego oraz powołania lub wycofania określonych dowodów wynika
natomiast z tego, jak na gruncie unormowań MTKJ i MTKR rozumiane są
wystarczające podstawy faktyczne dla przyznania do winy, a mianowicie opierają
się one na niezależnych (obiektywnych) środkach dowodowych lub braku jakiejkolwiek sprzeczności między stronami co do faktów relewantnych dla sprawy
(fakty niesporne)27. Takie rozumienie wystarczających podstaw faktycznych
pozwala na to, by procedurą plea bargaining objąć nie tylko kwalifikację prawną
zarzucanych czynów oraz rekomendację dotyczącą rozstrzygnięcia o karze, ale
również konkretne fakty i dowody.

III. Przyznanie do winy w postępowaniu przed mtk
Nieco inaczej ukształtowana została procedura związana z przyznaniem do winy
przed MTK. Jak wynika z art. 64 ust. 8 pkt a Statutu Rzymskiego28, rozprawa
rozpoczyna się od odczytania oskarżonemu zarzutów zatwierdzonych uprzednio
przez Izbę Przygotowawczą. Izba Orzekająca upewnia się następnie, czy oskarżony rozumie treść zarzutów oskarżenia, a następnie umożliwia oskarżonemu
wypowiedzenie się w kwestii winy albo przez przyznanie się do winy w trybie
artykułu 65 Statutu MTK, albo przez stwierdzenie, że jest niewinny. Cechą
charakterystyczną tej regulacji jest to, że oskarżony nie składa oświadczenia co
do przyznania do winy w czasie pierwszego stawiennictwa przed sędzią (first
appearance before a judge) ani w postępowaniu przed Izbą Przygotowawczą
MTK, lecz dopiero przy otwarciu rozprawy przed Izbą Orzekającą. W konsekwencji, z uwagi na strukturę postępowania przed MTK, oskarżony proszony jest
o wypowiedzenie się co do przyznania do winy w zakresie stawianych zarzutów
już po tym, gdy Izba Przygotowawcza uznała, wydając na podstawie art. 61 ust.
7 pkt a Statutu MTK decyzję o zatwierdzeniu zarzutów, iż istnieją wystarczające
dowody dla przyjęcia, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż oskarżony popełnił
25 Reguła 62 ter (C) RPD-MTKJ; Reguła 62 bis (C) RPD-MTKR.
26 Reguła 62 ter (B) RPD-MTKJ; Reguła 62 bis (B) RPD-MTKR.
27 Reguła 62 bis RPD-MTKJ; Reguła 62 (B) RPD-MTKR.
28 Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17
lipca 1998 r., Dz. U. z 2003 r., nr 78, poz. 708, dalej jako: Statut MTK lub Statut Rzymski.

166 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

wszystkie z zarzucanych mu zbrodni. Co istotne, nie ma możliwości przyjęcia
guilty plea co do zarzutów, które formalnie nie zostały zatwierdzone przez Izbę
Przygotowawczą, co wynika z art. 61 ust. 9 Statutu Rzymskiego.
Na gruncie art. 65 Statutu MTK Izba Orzekająca jawi się jako neutralny, bezstronny arbiter wyposażony w kluczowe dla dalszego przebiegu postepowania
kompetencje, co wynika z co najmniej kilku okoliczności. Po pierwsze, żadne
porozumienia pomiędzy Prokuratorem a obroną dotyczące zmiany zarzutów
oskarżenia, przyznania się do winy lub wymiaru kary, nie wiążą Trybunału
(vide art. 65 ust. 5 Statutu Rzymskiego). Tym samym, Izba Orzekająca MTK nie
jest związana nawet skutecznym (ważnym) przyznaniem oskarżonego. Należy
przy tym nadmienić, że w postępowaniu przed MTK nie działa proste przełożenie „valid guilty plea – conviction” przyjmowane przed trybunałami ad hoc,
a zakorzenione w prawie anglosaskim, a zatem pomimo przyznania do winy,
Izba Orzekająca może prowadzić pełne postępowanie meriti.
Sądowa weryfikacja guilty plea dokonywana jest na podstawie konkretnych
kryteriów, mianowicie Izba Orzekająca MTK ustala, czy oskarżony rozumie
znaczenie i konsekwencje przyznania się do winy, dalej czy przyznanie się oskarżonego do winy jest dobrowolne i czy zostało poprzedzone wystarczającymi
konsultacjami z obrońcą, a także czy znajduje oparcie w okolicznościach faktycznych sprawy zawartych w opisie zarzutów przedstawionych przez Prokuratora
i przyznanych przez oskarżonego; wszelkich materiałach przedstawionych przez
Prokuratora uzupełniających zarzuty oskarżenia i uznanych przez oskarżonego;
i wszelkich innych dowodach, takich jak zeznania świadków, przedstawionych
przez Prokuratora lub oskarżonego (vide art. 65 ust. 1 Statutu Rzymskiego).
Jeżeli wszystkie te przesłanki zostały spełnione, Izba Orzekająca, stosownie do treści art. 65 ust. 2 Statutu MTK, uznaje przyznanie się do winy, wraz
ze wszystkimi przedstawionymi dodatkowymi dowodami, za potwierdzenie
wszystkich istotnych faktów wymaganych do udowodnienia zbrodni, do której
odnosi się przyznanie się do winy, i może skazać oskarżonego za tę zbrodnię.
Jednakże, jeżeli przesłanki te nie zostały w okolicznościach konkretnej sprawy
spełnione, Izba Orzekająca zobowiązana jest uznać przyznanie do winy za niebyłe
i zarządzić dalsze prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym, przy czym może
przekazać sprawę innemu składowi Izby Orzekającej, co wynika z art. 65 ust.
3 Statutu Rzymskiego. Na tym jednak nie wyczerpują się kompetencje MTK,
zgodnie bowiem z art. 65 ust. 4 Statutu MTK, jeśli w opinii Izby Orzekającej
interes wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności interes pokrzywdzonych,
wymaga pełniejszego przedstawienia okoliczności sprawy, Izba Orzekająca może
(i) zwrócić się do Prokuratora o przedstawienie dodatkowych dowodów, łącznie
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z zeznaniami świadków; lub (ii) zarządzić dalsze prowadzenie rozprawy w trybie
zwyczajnym. W drugiej sytuacji uznaje się przyznanie się do winy za niebyłe, zaś
Izba Orzekająca rozpoznająca daną sprawę może ją przekazać innemu składowi
(innej Izbie Orzekającej).

IV. Przyznanie do winy przed MTKJ, MTKR i MTK
a zasada rzetelnego procesu karnego
Mając na uwadze nakreślone wyżej pokrótce przepisy Statutów MTKJ, MTKR
oraz MTK dotyczące postępowania w razie przyznania do winy należy się zastanowić czy, a jeśli tak to, jakie zagrożenia dla realizacji idei rzetelnego procesu
może nieść za sobą praktyczna aplikacja powyższych przepisów oraz jakie gwarancje zasady rzetelnego procesu zostały w nich przewidziane. Truizmem jest
stwierdzenie, że nieodłącznym elementem rzetelnego procesu karnego (i to
zarówno w „modelu haskim”, jak i „modelu strasburskim”) jest zagwarantowanie
oskarżonemu prawa do obrony. Jak wskazują H. Kuczyńska i P. Wiliński, „prawo
do obrony w postępowaniu przed trybunałami rozumiane jest w sposób zbliżony
do przyjmowanego w systemie common law. Najszerzej rozwinięte jest ono na
etapie postępowania sądowego. Realizacja prawa do obrony służy nie tylko
zapewnieniu oskarżonemu należytych warunków odpierania zarzutów. Z punktu
widzenia prawa karnego międzynarodowego stanowi także dowód, że możliwe
jest pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy naruszeń prawa humanitarnego
na forum międzynarodowym w warunkach znanych i wypracowanych w systemach krajowych. Staje się więc w pewnym stopniu potwierdzeniem skuteczności
całego nowo tworzonego systemu prawa karnego”29.
Na tak ujęte prawo do obrony składa się cała wiązka uprawnień zarówno
materialnych, jak i procesowych, z którymi skorelowane są obowiązki, w tym
o charakterze informacyjnym, spoczywające na Trybunale, Prokuratorze oraz
obrońcy. Do uprawnień oskarżonego należą prawo do dysponowania odpowiednim czasem i warunkami do przygotowania obrony, prawo do osobistej obrony,
prawo do ujawnienia dowodów niewinności, inicjatywa dowodowa, prawo do
składania oświadczeń na swoją obronę ustnie i na piśmie, prawo do kontroli decyzji procesowych (w tym do wniesienia apelacji), prawo do skorzystania z pomocy

29 P. Wiliński, H. Kuczyńska, Rzetelny proces karny…, s. 198.
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obrońcy czy wreszcie prawo do przyznania się do winy30. W praktyce, skorzystanie przez oskarżonego z ostatniego z wymienionych powyżej uprawnień pociąga
za sobą istotne konsekwencje dla możliwości realizacji wszystkich pozostałych.
I tak, w postępowaniach przed Trybunałami Jugosłowiańskim i Rwandyjskim
z uwagi na przyjęcie amerykańskiego modelu, w którym skuteczne przyznanie
do winy jednoznacznie przesądza kwestię odpowiedzialności karnej oskarżonego,
przez co nie przeprowadza się już rozprawy co do podstaw odpowiedzialności,
przechodząc do posiedzenia w kwestii wymiaru kary, fakt zaakceptowania przez
Izbę Orzekającą guilty plea implikuje utratę przez oskarżonego co absolutnie
oczywiste: prawa do odmowy przyznania się do winy, prawa do milczenia i korzyści wynikających z domniemania niewinności, ale również prawa do jawnego
procesu przed Izbą Orzekającą i osobistego uczestnictwa w rozprawie, prawa do
obrony, w tym prawa do przedstawienia dowodów swojej niewinności oraz do
przesłuchania krzyżowego świadków oskarżenia, prawa do wniesienia apelacji
od rozstrzygnięcia o winie i zaskarżenia jakiegokolwiek innego rozstrzygnięcia
wydanego w toku postępowania przygotowawczego oraz rozprawy31.
Można twierdzić, że zatwierdzone przez Izbę Orzekającą przyznanie do
winy stanowi oświadczenie oskarżonego, który w pełni świadomie i dobrowolnie decyduje o zrzeczeniu się wyżej wymienionych uprawnień, a zatem z jego
30 Tamże, s.198 – 205. Zob. także M. Płachta, Prawo do obrony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, „Palestra” 2002, nr 9-10, s. 48 – 62; P. Wiliński, Prawo do obrony w postępowaniu
przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
2005, z. 1, s. 109 – 121; E. Grzęda, Wybrane problemy realizacji formalnego aspektu prawa do
obrony w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, „Internetowy Przegląd
Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 3, s. 118 – 137.
31 Sentencing Judgement, Prosecutor v. Stevan Todorović, Case No. IT-95-9/1-S, 31 lipca
2001 r., s. 4, przypis 8; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Duško Sikirica, Damir Došen, Dragan
Kolundžija, Case No. IT-95-8-S, 13 listopada 2001 r., s. 5, przypis 9; Plea Agreement, Prosecutor
v. Biljana Plavsić, Case No. IT-00-39&40-PT, 30 września 2002 r., par. 10; Sentencing Judgement,
Prosecutor v. Milan Simić, Case No. IT-95-9/2-S, 17 października 2002 r., s. 6, przypis 30; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Momir Nikolić, Case No. IT-02-60/1-S, 2 grudnia 2003 r., par. 18;
Sentencing Judgement, Prosecutor v. Dragan Obrenović, Case No. IT-02-60/2-S, 10 grudnia 2003
r., par. 15; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Darko Mrđa, Case No. IT-02-59-S, 31 marca 2004
r., par. 4; Plea Agreement, Prosecutor v. Predrag Banović, Case No. IT-02-65-PT, 2 czerwca 2003
r., par. 15; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Miodrag Jokić, Case No. IT-01-42/1-S, 18 marca
2004 r., s. 3, przypis 14; Plea Agreement, Prosecutor v. Miroslav Deronjić, Case No. IT-02-61-PT,
29 września 2003 r., par. 13; Plea Agreement, Prosecutor v. Ranko Češić, Case No. IT-95-10/1-PT,
7 października 2003 r., par. 18; Plea Agreement, Prosecutor v. Milan Babić, Case No. IT-03-72-I,
22 stycznia 2004 r., par. 16; Plea Agreement, Prosecutor v. Miroslav Bralo, Case No. IT-95-17-PT,
18 lipca 2005 r., par. 10; Plea Agreement, Prosecutor v. Ivica Rajić, Case No. IT-95-12-PT, 25
października 2005 r., par. 3. W zakresie analizy postanowień plea agreements zob. szerzej A.
Nieprzecka, Porozumienia procesowe w praktyce trybunałów ad hoc – uwagi krytyczne, złożone
do druku w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych.
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perspektywy nie dochodzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu. Wskazać
jednak należy na kilka aspektów. Przede wszystkim, praktyka orzecznicza trybunałów ad hoc wskazuje, że świadomość i dobrowolność przyznania do winy
może budzić wątpliwości, by przywołać chociażby sprawę Dražena Erdemovicia.
Pierwsze przyznanie do winy Dražena Erdemovicia miało miejsce 31 maja 1996
r., kiedy przyznał się on do zabójstwa jako zbrodni przeciwko ludzkości. Izba
Odwoławcza MTKJ wyrokiem z dnia 7 października 1997 r. uchyliła jednak
wyrok Izby Orzekającej z dnia 29 listopada 1996 r., który oparty był na tym
przyznaniu do winy. Izba Odwoławcza uznała, że Erdemović nie był świadomy
całokształtu konsekwencji przyznania do winy i w sposób nieracjonalny przyznał
się do popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości, a nie zbrodni wojennej, pomimo
że zazwyczaj wymiar kary za zbrodnie wojenne jest łagodniejszy. Po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania innemu składowi Izby Orzekającej 14
stycznia 1998 r. Dražen Erdemović raz jeszcze przyznał się do winy (re-plea),
tym razem jednak do popełnienia zbrodni wojennej zabójstwa32.
Niezależnie od powyższego, aprioryczne założenie, iż dobrowolność guilty
plea oparta na uprzednim szczegółowym poinformowaniu o liczbie, zakresie
i naturze stawianych zarzutów wyłącza ewentualne naruszenie prawa do rzetelnego procesu, samo w sobie wydaje się co najmniej wątpliwe. Wątpliwości
te można zobrazować za pomocą przykładu. Oskarżony, prawidłowo poinformowany o zarzutach oskarżenia i grożącej mu za popełnienie zarzucanych
czynów karze dożywotniego pozbawienia wolności, decyduje się przyznać do
winy w oparciu o jednoznaczne zapewnienie ze strony obrońcy, że najprawdopodobniej w przypadku guilty plea Izba Orzekająca nie wymierzy mu kary
maksymalnej, lecz zgodnie z wnioskiem objętym plea agreement wymierzy karę
łagodniejszą. Izba Orzekająca zatwierdza przyznanie do winy, a następnie – jako
niezwiązana wnioskiem co do wysokości kary ani ustaleniami Prokuratora
i obrony dotyczącymi wymiaru kary – skazuje oskarżonego na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Choć można by nadal twierdzić, że w opisywanym
32 Zob. Sentencing Judgement, Prosecutor v. Dražen Erdemović, Case No. IT-96-22-T, 29
listopada 1996 r.; Judgement, Prosecutor v. Dražen Erdemović, Case No. IT-96-22-A, 7 października 1997 r.; Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Prosecutor v. Dražen
Erdemović, Case No. IT-96-22-A, 7 października 1997 r.; Separate and Disenting Opinion of Judge
Casese, Prosecutor v. Dražen Erdemović, Case No. IT-96-22-A, 7 października 1997 r.; Separate
and Disenting Opinion of Judge Li, Prosecutor v. Dražen Erdemović, Case No. IT-96-22-A, 7
października 1997 r.; Separate and Disenting Opinion of Judge Stephen, Prosecutor v. Dražen
Erdemović, Case No. IT-96-22-A, 7 października 1997 r.; Sentencing Judgement, Prosecutor v.
Dražen Erdemović, Case No. IT-96-22-Tbis, 5 marca 1998 r.
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przypadku wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności przy ogólnej
zasadzie braku związania Izby Orzekającej postanowieniami plea agreements
objęte było ryzykiem, które oskarżony dobrowolnie przyjął i zaakceptował, to
jednak nie sposób pominąć konsekwencji, do których w takim przypadku prowadziłyby nieuchronnie unormowania Statutu MTKJ i Statutu MTKR.
Z uwagi na brak postępowania meriti oskarżony, który decyduje się na przyznanie do winy nie ma możliwości obrony merytorycznej w czasie rozprawy,
gdyż tej wówczas w ogóle się nie przeprowadza, a strony ograniczają się do
przedstawienia okoliczności, które wpływają na wymiar kary (aggravating oraz
mitigating circumstances). Brak rozpoznania sprawy meriti przez Izbę Orzekającą
przekłada się dalej także na płaszczyznę postępowania odwoławczego. Jak wskazano powyżej, w przypadku guilty plea oskarżony traci uprawnienie do zaskarżania decyzji procesowych wydawanych w toku rozprawy. Znacząco zawężona
jest jednak również podstawa zaskarżenia wyroku w apelacji. W zasadzie, nie
można oprzeć apelacji na podstawie błędu w ustaleniach faktycznych, ponieważ
Izba Orzekająca nie przyjmuje żadnych własnych ustaleń opierając się w przeważającej części na faktach bezspornych, uprzednio uzgodnionych przez strony33.
Konsekwentnie, trudno również zarzucić naruszenie przepisów postępowania
przy dokonywaniu ustaleń, bowiem jak wskazano wyżej kwestia odpowiedzialności karnej jest przesądzana na podstawie ważnego, tj. zatwierdzonego przez
Izbę Orzekającą przyznania do winy, wnioski stron dotyczą natomiast kwestii
związanych z wymiarem kary. Tym samym, na etapie postępowania odwoławczego oskarżonemu pozostają w zasadzie dwie główne podstawy apelacyjne.
Może on powoływać się na nieuwzględnienie lub niedostateczne uwzględnienie
33 Wskazuje na to analiza postanowień plea agreements zawartych w postępowaniach przed
MTKJ oraz MTKR oraz dalszego przebiegu tych postępowań. Zob. Plea Agreement, Prosecutor
v. Biljana Plavsić, Case No. IT-00-39&40-PT, 30 września 2002 r., par. 8; Sentencing Judgement,
Prosecutor v. Milan Simić, Case No. IT-95-9/2-S, 17 października 2002 r., par. 9; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Momir Nikolić, Case No. IT-02-60/1-S, 2 grudnia 2003 r., par. 27; Sentencing
Judgement, Prosecutor v. Dragan Obrenović, Case No. IT-02-60/2-S, 10 grudnia 2003 r., par. 12;
Plea Agreement, Prosecutor v. Predrag Banović, Case No. IT-02-65-PT, 2 czerwca 2003 r., par. 11;
Plea Agreement, Prosecutor v. Miroslav Deronjić, Case No. IT-02-61-PT, 29 września 2003 r., par.
4; Plea Agreement, Prosecutor v. Ranko Češić, Case No. IT-95-10/1-PT, 7 października 2003 r., par.
9; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Dragan Nikolić, Case No. IT-94-2-S, 18 grudnia 2003 r.,
par. 3; Plea Agreement, Prosecutor v. Milan Babić, Case No. IT-03-72-I, 22 stycznia 2004 r., par.6;
Sentencing Judgement, Prosecutor v. Miodrag Jokić, Case No. IT-01-42/1-S, 18 marca 2004 r., par.
7 – 8; Plea Agreement, Prosecutor v. Miroslav Bralo, Case No. IT-95-17-PT, 18 lipca 2005 r., par.
4; Plea Agreement, Prosecutor v. Ivica Rajić, Case No. IT-95-12-PT, 25 października 2005 r., par.
5; Plea Agreement, Prosecutor v. Dragan Zelenović, Case No. IT-96-23/2-PT, 16 stycznia 2007 r., s.
2; Sentencing Judgement, Prosecutor v. Michel Bagaragaza, Case No. ICTR-05-86-S, 17 listopada
2009 r., par. 10.
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przyznania do winy jako okoliczności wpływającej na łagodniejszy wymiar kary
albo próbować podważyć skuteczność przyznania do winy, poprzez zakwestionowanie spełnienia przesłanek jego ważności, mianowicie dobrowolności,
świadomości, niesprzeczności (jednoznaczności) lub wystarczających podstaw
faktycznych.
W orzecznictwie trybunałów ad hoc bez trudu znaleźć można przykłady
powoływania przez oskarżonych na powyższe podstawy apelacyjne. Jean Kambanda wskazywał w swojej apelacji między innymi, iż nie został wszechstronnie
poinformowany przez swojego obrońcę o konsekwencjach guilty plea, jak też,
że Izba Orzekająca nie dopełniła spoczywającego na niej obowiązku informacyjnego, albowiem powinna wskazać oskarżonemu wyraźnie, że z uwagi na
wagę przypisanych zbrodni (m.in. ludobójstwa), plea agreement nie stanowi
okoliczności łagodzącej, a w efekcie w przypadku przyznania do winy jedyną
możliwą do orzeczenia karą będzie kara dożywotniego pozbawienia wolności34.
Izba Odwoławcza MTKR nie podzieliła tej argumentacji wskazując, że w świetle
transkrypcji posiedzenia nie ulega wątpliwości, iż Jean Kambanda zdawał sobie
sprawę, iż maksymalną grożącą mu karę stanowiła kara dożywotniego pozbawienia wolności, a możliwość orzeczenia tej kary zaakceptował potwierdzając
znajomość konsekwencji guilty plea35. Ostatecznie zatem, w sprawie Jeana Kambandy próba wzruszenia orzeczenia w oparciu o zarzut nieważności przyznania
do winy okazała się nieskuteczna.
Należy przy tym nadmienić, że w postępowaniach przed MTKJ oraz MTKR
oskarżeni nie mogą odwoływać się do konstrukcji związanej z nienależytym
wykonywaniem obowiązków przez pełnomocnika, tj. do ugruntowanego w judykaturze amerykańskiej standardu Strickland. Zgodnie z tym standardem, skarga
skazanego może doprowadzić do uchylenia wyroku jeśli wykaże on, że zachowanie obrońcy było obiektywnie nieprawidłowe, a wadliwe wykonanie przez niego
obowiązków pozbawiło oskarżonego prawa do rzetelnego procesu36. W świetle standardu Strickland należy najpierw ustalić, że zachowanie obrońcy było
nieprawidłowe, to znaczy nie mieściło się w ramach obiektywnego standardu
racjonalnego postępowania właściwego pełnomocnikom profesjonalnych, a dalej
wykazać wysokie prawdopodobieństwo, że wynik postępowania karnego byłby
34 Zob. Judgement and Sentence, Prosecutor v. Jean Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, 4
września 1998 r., par. 67 – 68.
35 Tamże, par. 76.
36 Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984): “A convicted defendant’s claim that counsel’s
asistance was so defective as to require reversal of a conviction or setting aside of a death sentence
requires that the defendant show, first, that counsel’s performance was deficient and, second, that
the deficient performance prejudiced the defense so as to deprive the defendant of a fair trial”.
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inny gdyby nie uchybienia obrońcy. Konstrukcja ta stanowi istotny mechanizm
gwarancyjny, który znajduje zastosowanie również do postępowań zakończonych
w drodze guilty plea37. W tym ostatnim przypadku pozwala ona na wzruszenie
orzeczenia w oparciu o zarzut niekompetencji obrońcy i w rezultacie, „cofnięcie”
postępowania do momentu, gdy oskarżony podejmował decyzję w przedmiocie
przyznania do winy.
Jak wskazano powyżej, w judykaturze MTKJ i MTKR nigdy nie odwołano
się do tego rodzaju mechanizmu gwarancyjnego, rezygnując – jak się wydaje –
z istotnego komponentu, który w prawie Stanów Zjednoczonych wzmacnia realizację idei rzetelnego procesu karnego. Na standard Strickland można bowiem
popatrzeć jako na mechanizm „ostatniej szansy”, do którego oskarżony może
się odwołać w sytuacji, gdy formalnie nie jest w stanie podważyć skuteczności
przyznania do winy, które jednak nie zostało dokonane z pełnym rozmysłem,
a to z uwagi na uchybienia obrońcy na wcześniejszym etapie. Na kanwie przywołanego wcześniej przykładu można by argumentować, że żaden oskarżony
wiedząc, iż w wyniku przyznania do winy nie otrzyma żadnych wymiernych
korzyści w postaci łagodniejszego wymiaru kary, czyli innymi słowy, że po guilty
plea otrzyma taką samą karę, jaka zostałby mu wymierzona przy najbardziej niekorzystnym dla niego przebiegu procesu (karę maksymalną), nie zrezygnowałby
z uprawnień gwarancyjnych, z których mógłby skorzystać w toku rozprawy.
Byłoby to bowiem zachowanie skrajnie nieracjonalne38.
Rzecz jasna okoliczność, że w postępowaniach przed trybunałami ad hoc,
jak również przed MTK nie przewidziano mechanizmu gwarancyjnego przypominającego standard Strickland nie przesądza jeszcze, że unormowania dotyczące guilty plea nie spełniają wymogów rzetelnego procesu karnego. Statuty
MTKJ, MTKR i MTK zawierają szereg przepisów nakierowanych na zapewnienie „realizacji słusznych interesów uczestników postępowania”, a więc na
realizację istoty rzetelnego procesu w „modelu haskim”39. Zacząć należy od
tego, że przesłanki ważności przyznania do winy (jego zatwierdzenia przez Izbę
Orzekającą) są ściśle związane z ideą fair trial. Innymi słowy, nie mogłoby być
mowy o rzetelnym procesie karnym w wypadku, gdyby procedura dopuszczała
niedobrowolne przyznanie do winy albo przyznanie oskarżonego, który nie został
37 Zob. A. Alschuler, The Defense Attorney’s Role in Plea Bargaining, „Yale Law Journal”
1974, t. 84, nr 6, s. 1179 – 1314; A. Alchuler, The Supreme Court…, s. 1 – 71. W literaturze polskiej, zob. A. Nieprzecka, Nienależyte wykonanie obowiązków obrońcy w ramach plea bargaining
w orzecznictwie Sądu Najwyższego USA, „Palestra” 2017, nr 10, s. 18 – 23.
38 Por. W. Stuntz, Waiving Rights in Criminal Procedure, „Virginia Law Review” 1989, t. 75,
nr 4, s. 763.
39 P. Wiliński, Dwa modele…, s. 47.
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poinformowany o stawianych mu zarzutach40. W konsekwencji można przyjąć,
że kryteria sądowej weryfikacji guilty plea odzwierciedlają warunki minimalne
rzetelnego procesu karnego. Dodatkowo, z perspektywy gwarancji procesowych
oskarżonego pozytywnie należy też ocenić możliwość przekazania sprawy do
rozpoznania innej Izbie Orzekającej w przypadku uznania przyznania do winy
za niebyłe na podstawie art. 65 ust. 3 lub ust. 4 Statutu MTK.
Inny mechanizm, który na poziomie rzetelności procesu karnego należy bez
jakichkolwiek wątpliwości uznać za właściwy, przewidziany został w art. 65 ust.
4 Statutu MTK. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w opinii Izby Orzekającej MTK
interes wymiaru sprawiedliwości, w szczególności interes pokrzywdzonych,
wymaga pełniejszego przedstawienia okoliczności sprawy, Izba Orzekająca MTK
może zwrócić się do Prokuratora o przedstawienie dodatkowych dowodów lub
zarządzić dalsze prowadzenie rozprawy w trybie zwyczajnym. Mając na uwadze, że w tzw. „modelu haskim” rzetelny proces karny sprowadza się nie tyle
do równouprawnienia oskarżonego i Prokuratora, lecz polegać ma na realizacji
słusznych interesów stron, procedury związane z przyznaniem do winy nie
powinny pomijać pokrzywdzonych. W tym sensie, art. 65 ust. 4 Statutu Rzymskiego stanowi „wentyl bezpieczeństwa”, który pozwala Izbie Orzekającej MTK
kontynuować postępowanie w trybie zwyczajnym lub żądać od Prokuratora
dodatkowych dowodów pomimo braku podstaw do odmowy zatwierdzenia
guilty plea. Statuty MTKJ oraz MTKR ani Reguły Procesowe i Dowodowe tych
Trybunałów nie przewidywały analogicznego rozwiązania, co ex post ocenić
należy negatywnie.
Należy też zwrócić uwagę na szczegóły tej regulacji, mianowicie wyraźne
postanowienie, zgodnie z którym jeśli Izba Orzekająca zdecyduje się prowadzić
postępowanie w zwyczajnym trybie, przyznanie do winy uważa się za niebyłe,
a sprawę można przekazać innemu składowi Izby Orzekającej MTK. Trudno nie
dostrzec w tym unormowaniu przejawów realizacji zasady rzetelnego procesu.
Jeśli Izba Orzekająca decyduje się prowadzić postępowanie w trybie zwyczajnym,
tj. w warunkach pełnej, kontradyktoryjnej rozprawy, to tym samym oskarżonemu
powinny przysługiwać w jej toku wszystkie uprawnienia o charakterze gwarancyjnym. Tym samym, mimo przyznania do winy należy dalsze postępowanie
prowadzić tak, jakby nie miało ono miejsca. Jest to założenie o charakterze systemowym. W praktyce jednak Izba Orzekająca, która odebrała od konkretnego
oskarżonego przyznanie do winy, mogłaby nie być w stanie rozpoznać sprawy
40 Separate and Disenting Opinion of Judge Casese, Prosecutor v. Dražen Erdemović, Case
No. IT-96-22-A, 7 października 1997 r., par. 9 – 10.
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w dalszym ciągu w postępowaniu zwyczajnym, z pominięciem okoliczności
związanych z przyznaniem do winy. Stąd też wynika możliwość przekazania
sprawy do rozpoznania innej Izbie Orzekającej, która przynajmniej w założeniu nie powinna być w swoim osądzie „obciążona” wcześniejszą guilty plea.
Wyakcentować należy także możliwość żądania przedstawienia dodatkowych
dowodów, w tym zeznań świadków, wyłącznie od Prokuratora na podstawie art.
65 ust. 4 pkt a Statutu MTK. Nie sposób nie zauważyć również i w tym aspekcie
odzwierciedlenia zasady rzetelnego procesu, mianowicie prawa do ochrony
przed przymusem składania wyjaśnień, a także braku obowiązku dowodzenia
swojej niewinności.

V. Podsumowanie
W świetle przedstawionych wyżej uwag, ocena unormowań związanych z przyznaniem oskarżonego do winy w postępowaniach przed międzynarodowymi
trybunałami karnymi przez pryzmat zasad rzetelnego procesu nie może być
jednoznaczna. W naszkicowanych przepisach dostrzec można szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym – z jednej strony powszechnie przyjmowane
również w porządkach krajowych przesłanki sądowej weryfikacji przyznania do
winy41, z drugiej rozwiązania nietypowe – jak te przewidziane w art. 65 ust. 4
Statutu MTK, których wprowadzenie można by postulować również na poziomie
krajowym. Jednocześnie jednak skrócone procedury skorelowane z guilty plea
wywoływać mogą istotne wątpliwości z perspektywy idei rzetelnego procesu
karnego.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia regulacje Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Trybunału Jugosłowiańskiego oraz Trybunału Rwandyjskiego dotyczące przyznanie do winy
(guilty plea) oraz instytucji plea bargaining na tle zasady rzetelnego procesu, w tym
zarówno zagrożeń dla tej zasady oraz instytucji procesowych mających na celu jej zagwarantowanie. Jako największe zagrożenie Autorka postrzega założenie, że zatwierdzone
przez Izbę Orzekającą przyznanie do winy przesądza o przypisaniu odpowiedzialności
karnej. Jako instytucje realizujące zasady rzetelnego procesu rozpatrywane są przede
wszystkim przesłanki sądowej weryfikacji ważności przyznania do winy oraz zawarta
w art. 65 ust. 4 Statutu Rzymskiego klauzulę „interesu wymiaru sprawiedliwości”.
SŁOWA KLUCZOWE: rzetelny proces, przyznanie do winy, Międzynarodowy Trybunał
Karny, Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy.
Summary
The paper presents the regulations of International Criminal Court, as well as Yugoslavian and Rwandan Tribunals concerning guilty pleas in the light of the principle of
fair trial, including the hazard to this principle and the procedural guarantees aiming to
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strengthen the realization of this principle. As the main threat the Author considers the
assumption that the guilty plea confirmed by the Trial Chamber is itself a conviction. As
the institutions embodying the fair trial the Author discusses mainly the conditions of
judicial verification of the guilty plea’s validity and the clause “in the interest of justice”
included in Article 65 (4) of the Rome Statute.
KEY WORDS: fair trial, guilty plea, International Criminal Court, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda
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Łukasz Chyla

The Rise of Hardship Clause
in International Contract Law
Wzrost znaczenia klauzuli hardship w międzynarodowym prawie kontraktów

I. Introduction
The phenomenon of rapid development of economic trade, being from time
to time shaken by serious financial crises in the world, led to an increase in
interest in the issue of changing circumstances into contractual obligations over
time1. These obligations, in the modern economic climate, are often subjected
to serious and deep shocks, caused by economic turmoil and social changes2.
In the international commercial law, the essence of the contractual state of the
parties is best expressed by the basic principle of business marketing - pacta sunt
servanda- (“sanctity of contracts”). This principle, together with the principle
of good faith, aims to stabilize the terms of cooperation and ensure the security
of economic turnover, enabling rational conducting business activity and constructive distribution of economic risk3.
The progressive dynamics of the development of world trade contacts, however, leads to the increasing sensitivity of markets in the event of unforeseen
changes in socio-economic relations, which may negatively affect contractual
obligations, in particular, the situation of a party seriously affected by the negative effects of these changes in circumstances4. Such situations would affect
1 E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus- współczesne zastosowania, Gdańskie Studia
Prawnicze (2010), tom XXIV, p. 177.
2 J. Rajski, Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic
stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 3, p. 4.
3 J. Rajski, Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic
stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 3, p. 4.
4 J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych w międzynarodowym obrocie
gospodarczym, Przegląd Prawa Handlowego 1999, nr 3, p. 1.
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the contractual balance of the parties and lead to undermine the principle of
contractual equilibrium.
The tendency, gaining an advantage in international contractual practice (also
in foreign legislative solutions) is a departure from a rigorous understanding of
this principle, due to the risk of obtaining socially unjust and undesirable effects.
In the case of some radical changes the well-known remedy still remains the rebus
sic stantibus clause (together with its substitutes in different countries), which
aims to not only protect the party that has been affected by the circumstances,
but also to ensure commercial stability by keeping the contracts in place. However, the often-encountered lack of such a clause in a given country, its narrow
boundaries and, above all, the significant heterogeneity of solutions applied
by individual legal systems in this area is a serious challenge for the security
and certainty of global trade. To meet these challenges, the latest international
contract practice has developed some unique and autonomous solutions, in
particular the so-called hardship clause. It is a response to unforeseen changes
in circumstances, while maintaining - unlike the force mejeure clauses - the most
important aspects of the contract in force, in order to fully fulfill its sense in
the new reality5. Therefore, the hardship clause is primarily aimed at balancing
the rights and obligations of contractors, as well as adequately spreading the
economic risk on both sides.

II. The problem with variety of rebus sic stantibus
clauses
In the world, we basically distinguish three models of approach to the issue of
the rebus sic stantibus clause6. The first of these relies on the full, code-based
regulation of the rebus sic stantibus clause. Such a solution operates in Poland
(article 357(1) of the Civil Code), Italy (article 1467 of the Civil Code), Greece
and Portugal and is the least frequently encountered7.
5 G. Gorczyński, Force majeure i hardship [w:] Popiołek W. red. Międzynarodowe prawo
handlowe. System Prawa Handlowego 2013, Tom 9, Warszawa: C.H. Beck, p. 651.
6 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of
Referrence (DCFR), Outline Edition, prepared by the Study Group o a European Civil Code and the
Research Group on EC Private Group, Christian von Bar (edit.), Monachium 2009, p. 232-233; A.
Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic stantibus. Warszawa
(2014), C. H. Beck., p. 44.
7 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 60, A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, p. 44.
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Article 3571 of the Polish Civil Code:
§ 1. If owing to an extraordinary change of circumstances, the performance
of an obligation would entail excessive difficulties or would threaten one of the
parties with a glaring loss, which the parties did not predict at the moment of the
conclusion of the contract, a court of law may, having weighed the parties’ interests,
according to the principles of community coexistence, determine the manner of
the obligation’s performance, the amount of the obligation or it may even rule on
termination of the contract. When terminating the contract, a court of law may,
where necessary, rule on the settlements between the parties, bearing the principles
set out in the preceding sentence in mind.
The second model shapes the so-called “substitutes of the rebus sic stantibus
clause”8, based on well-established solutions of judicature and case law (American law, English law, German law, Austrian law, and Swiss law) 9. The third
model includes systems basically rejecting the idea of the rebus sic stantibus
clause (like in France and Belgium)10. In France, this is due to an extremely
rigorous approach to art. 1134 of the Napoleonic Code (the French equivalent
of the principle pacta sunt servanda11) and results in the inability to modify the
contract before the court12. The only solution of this type functions in contracts
of an administrative nature as an institution of the so-called “Imprevision”
(French: “unpredictability”) 13.
Among the substitutes of rebus sic stantibus clause, we distinguish: “doctrine
of frustration of contract”14 (English law), “commercial impracticability”15, (in
US law), “Wegfalls der Geschäftsgrundlage” 16 (termination of the contract basis)
under German law, “jijo henko no gensoku” 17 in Japanese law, and many similar
institutions in various jurisdictions, most of very different nature18.
8 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 61.
9 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, p. 20.
10 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, p. 48.
11 Ibidem… p. 48.
12 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 62.
13 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 62, M. Sośniak, Umowy obligacyjne we francuskim
prawie cywilnym i handlowym (zagadnienia ogólne), Warszawa 1985, p. 75- 77.
14 A. Szumański, Renegocjacja…, p. 151- 164. E. Bagińska, Klauzula rebus sic stantibus współczesne zastosowania, Gdańskie Studia Prawnicze (2010), Vol. XXIV p. 178, also: A. Olejniczak,
Problematyka umów długoterminowych w świetle prawa angielskiego, „Problemy Prawne Handlu
Zagranicznego” 1990, Vol.15, p. 130-137., T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie
zobowiązania, Warszawa 1982, p. 18-24.
15 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 62, A. Szumański, Renegocjacja…, p. 164.
16 A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, p. 20, A. Szumański, Renegocjacja…, p. 193.
17 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 63, A. Szumański, Renegocjacja…, p. 213.
18 Ibidem…, p. 32; A. Brzozowski, Wpływ zmiany…, p. 31- 33.
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One can distinguish between constructions referring to the construct of inability
to provide, constructions derived from force majeure, as well as institutions derived
from the principle of good faith as a general clause19. Many of them originate simultaneously from more than one legal structure (e.g. American “impracticability”).
Individual institutions also differ in terms of application premises. First of
all, when it comes to the criterium of “uniqueness” of circumstances, we can
speak of a “special” change (Italy), “radical” change (England), “extraordinary”
change (Poland) or “social catastrophe” (Switzerland). However, in the context
of American law, the premise of uniqueness remains irrelevant20.
Secondly, there are different grounds for referring to the rebus sic stantibus clause: ‘impracticability’ (American law), ‘excessive difficulty in providing
a benefit’ (French law), “disappearance of the contractual basis” (German law),
‘frustration of the contractual basis’ (English law), “threat of a glaring loss”
(Polish law). Thirdly, there are also different approaches to the “unpredictability
criterion” and the “criterion of fault”.
Legal systems are also characterized by a different approach to legal effects
caused by the fulfillment of the conditions of the rebus sic stantibus clause and
its substitutes. The most common effects may include periodic release of the
party from the obligation, automatic termination of the contract or even modification of the contract by the court - all of these options are sometimes used
alternatively, or within an internally- defined hierarchy21.
Analysis of the above solutions in particular legal systems leads to the conclusion that the legal protection of a party affected by a change in circumstances
in the framework of the rebus sic stantibus clause (or its substitutes) is extremely
diverse, which in my opinion should be assessed negatively.
The presented scale and scope of discrepancies questions the certainty of
economic and legal turnover (especially in the context of the economic boom
and rise of international transactions). This leads to the conclusion that, any
model of rebus sic stantibus clause- at least on the national level- has ceased to
fulfill the important role of the repartition of the economic contract risk.
Moreover, even the attempts made at an international convention law level are
not enough. For example, the Vienna Convention22 included in its art. 79 (in the
19 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 65.
20 Ibidem…, p. 68.
21 Ibidem…, p. 69.
22 The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG;
the Vienna Convention), available at: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/
V1056997-CISG-e-book.pdf.
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chapter “Exemptions”) an institution referring to the neutral term impediment
(obstacle), which is in effect a compromise between the Anglo-Saxon principle of
strict liability, and the continental principle of contractual liability based on fault
(fault liability)23. However, it is based more on the force majeure concept and if
certain conditions are met, it only allows the debtor to be released from liability,
but it does not imply the possibility of modifying the terms of the contract.
Therefore, it is worth asking a question about the need for a universal model
of protection for a party affected by adverse effects of a change in circumstances that would adequately lead to satisfying the growing needs of practice and
international trade in this area. To address these challenges, the latest international contract practice has evolved the so-called adaptation clauses, the most
important of which are hardship clause clauses.

III. The concept of Hardship
The hardship clause has recently gained international recognition in the form
of model clauses incorporated into the contract, which can be found, inter alia,
in the UNIDROIT Principles, ICC Rules (Rules of the International Chamber
of Commerce) and FIDIC Principles (Rules of International Federation of
Consulting Engineers). There is also a clear tendency for the parties to use the
so-called “tailor-made” clauses, which aims to adapt the given clause to the
specificity of the given contract and its language24. A more detailed analysis
of the hardship clause helps to understand the key role it plays in modern
economic circulation in the process of making the so-called repartition of
economic risk.
The term hardship is generally understood as events independent of the will
of the parties which they also did not anticipate at the time the contract was
concluded and which lead to a change in the contractual balance to the extent
that the performance becomes a particular nuisance for at least one of them25.
Hardship applies to circumstances that are both unpredictable and inevitable. In contrast, to force majeure, these events do not completely prevent
the fulfillment of the obligation, but constitute a serious nuisance, impracticality and the general lack of the economic sense of the original contractual
23 A. Szumański, Ochrona prawna…, p. 64.
24 G. Gorczyński, Force majeure i hardship…, p. 661.
25 Lorenz & Partners, Comparison of commonly used Hardship and Force Majeure Clauses.
Newsletter 2014, No 119, p.4.
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relationship26. A hardship clause is therefore usually understood as a clause
incorporated into a contract under which a party affected by particular circumstances (after the conclusion of a contract) may request a renegotiation
process if those circumstances materially affected the original contractual
balance and equilibrium27.
The hardship clause, which is the product of international contractual practice, belongs to the category of contractual renegotiation, while the hardship
institution falls under the category of normative renegotiation28. Thus, while the
content of hardship clause is each time determined by the parties to the particular contract, the hardship institution is reflected in the norms of international
law, so-called lex mercatoria (ICC Rules, articles 6.2.1-6.2.3 of the UNIDROIT
Principles).
Hardship clause consists of determination of circumstances under which the
party can rely on the occurrence of hardship (premises), as well as determining
the legal consequences of occurrence of such a factual state. The preamble can
be used as an optional element, in which the parties declare their will to act in
good faith and uphold the original legal relationship as well as the general will
to continue mutual cooperation.
The “circumstances” activating hardship shall be evaluated based on the criterion of substantial change (substantial hardship) comparing to the initial time
the contract was made. An extremely important role is played by the definition
of the framework of substantial hardship so that it include as much as possible
actual states threatening the integrity of the contractual relationship created
between them and would not be subject to any interpretation problems29.
In addition, the circumstances shall occur beyond the control of any contracting party. This means that the change of circumstances should be independent of
the sphere of action of the parties to the contract. However, the degree of independence is usually different in particular clauses30. In contractual practice there are
both radical clauses according to which the change cannot have any connection
with the parties to the contract, as well as more liberal exemptions, according
to which the party just cannot be at fault by causing the said circumstances.
26 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne w obrocie
gospodarczym. Klauzule umowne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1991, No 1-4, 9-11.
27 I. Schwenzer, Force Majeure and hardship in International Sales Contracts Victoria University of Wellington Law Review 2008 Vol. 39, p. 712.
28 A. Szumański, Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Studium
prawnoporównawcze Kraków, 1994, p. 117.
29 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności…, p. 316.
30 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności…, p. 314.

Artykuł prawniczy | 185

Another commonly used criterion is the criterion of unforeseeability, which
however should not be understood as the absolute inability to predict the occurrence of the given circumstances, but rather as the factual failure to take these
circumstances into account when concluding the contract. These may also be
circumstances that have already occurred, but have not been sensibly recognized
by the parties31.
It should be noted, that all the criteria discussed are neither absolute nor
unconditional. Some circumstances, although generally recognized by the parties (eg crisis, systematic increase or decrease in prices of a given raw material),
can become overwhelming while, their scope, size and timing could exceed the
rational images of the parties32.
In practice, the parties have the habit of indicating a significant change in
circumstances by identifying the subject to which the change in conditions
applies or by indicating the underlying nature of the changes33. In the first case,
the parties recognize the circumstances of the hardship clause in a general or
detailed manner. The general ones, therefore, contain an abstractly defined set
of situations, the advantage of which is the significant flexibility of the contractual relationship between the parties. The disadvantage of this solution is the
immanent need for interpretation, introducing a dose of uncertainty regarding
the qualification of a given factual state as a hardship. On the other hand, the
inclusion of a clause in a too detailed way by enumerative listing of event categories, may result in the omission of certain circumstances. Hence, the adoption of
mixed constructions becomes an increasingly popular practice in international
trade, gaining the approval of doctrine34.
The “consequences” of the hardship clause generally include the objectives
of conducting negotiations within the framework of a given clause. Usually, two
basic objectives are distinguished: restoration of contractual balance (“objective
criterion”) and equalization of contractual injustice (“subjective criterion”).
Sometimes, a mixed, objectively-subjective criteria are used by the parties35,
who refer to the principles of good faith, as well as the principles of loyalty and
equity36.
31 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności…, p. 316.
32 A. Szumański, Renegocjacja umów…, p. 121-122.
33 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności…, p. 314.
34 J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych… p. 3; A. Brzozowski, Wpływ
zmiany okoliczności…, p. 315.
35 A. Szumański, Renegocjacja umów…, p. 122.
36 J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych…, p. 3.
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The circumstances and consequences of the hardship clause determined in
this way lead to strictly defined legal consequences, most often in the form of
an obligation to commence renegotiation process (in good faith). If one party
lacks the will to achieve consensus or negotiate without due diligence, the other
one might be entitled to compensation claims37.
What is also important, the parties are free to shape the content of the hardship clause - in international contract practice, the most frequently encountered
hardship clauses are aimed at eliminating all inaccuracies38. The parties may
provide a specific way to verify the occurrence of the circumstances, as well as
the obligation to notify such an event without undue delay on pain of specific
sanctions39.
A common solution in international practice is suspension of contract performance for the duration of negotiations, and in the case of failure to reach
a consensus - even termination of the contract. The parties often also request the
intervention of a third party who in the case of fruitless renegotiations will take
the form of a peacemaker and propose modification of the contract (conciliation
clauses) or even modify the contract by binding decision (arbitration clauses)40.

IV. Institution of Hardship in International Model Law
Recognition of the significance of the role that hardship clauses perform in
international trade was reflected in the UNIDROIT Principles of International
Trade Contracts41. Provisions containing detailed regulation of the model hardship clause can be found in articles 6.2.1, 6.2.2. and 6.2.3.
Article 6.2.1 indicates the general principle of binding contractual power,
stating that even if due to the occurrence of certain circumstances the performance of the obligation would be onerous, the debtor is bound to perform its
obligations. The official Explanation to this article emphasizes that the obligation
needs to be performed even if the party would suffer heavy losses instead of
expected profits. However, once supervening circumstances are such that they

37 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności…, p. 323.
38 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania umowne w obrocie gospodarczym. Klauzule umowne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1991, No 5, 41-42.
39 J. Rajski, Klauzule hardship w kontraktach zawieranych…, p. 3.
40 A. Szumański, Renegocjacja umów…, p. 122-123.
41 G. Gorczyński, Force majeure i hardship…, p. 676-686.
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lead to a fundamental alteration of the equilibrium of the contract, they create
an exceptional situation referred to in the Principles as “hardship”.
Article 6.2.2 defines hardship as the occurrence of events that seriously
change the contractual balance by increasing the cost of performance of the
obligation or the value of the other party’s benefits decreases, provided that
a total of four additional premises take place. First of all, these events would
have to become known or become known to the disadvantaged party only after
the conclusion of the contract. Secondly, they could not reasonably be taken into
account by this party when entering into a contract. Finally, the events ought
to be beyond party’s control and the risk of the events was not assumed by the
disadvantages party.
Article 6.2.3 describes the legal effects of hardship. The most important
right of the party affected by the discussed circumstances is the right to request
the initiation of renegotiations, notified without undue delay and on a specific
ground. At the same time, it does not automatically entitle the party to withhold
performance (suspension may only take place under absolutely exceptional
circumstances). It is only when the parties fail to reach a consensus within
a reasonable time, that any of them may request the court to resolve the dispute.
If the court considers that the conditions justifying the existence of a hardship
are fulfilled, he may, if he considers it reasonable, order the termination of the
contract under certain conditions or adapt it to new circumstances in order to
restore the contractual balance and equilibrium.
Comment to the art. 6.2.3 provides a number of explanations for a better
understanding of the legal consequences of hardship institution. That the court
may direct the parties to further negotiations, or keep the contract in force if it
deems it appropriate. The comment emphasizes the role of the principle of good
faith (Article 1.7) and the duty of co-operation between the parties (Article 5.3),
which bind the parties both in the matter of requesting renegotiation and their
reliable conduct. According to the Comment, disadvantaged party must honestly
believe that a case of hardship actually exists and not request renegotiations
as a purely tactical manoeuvre. Then, once the request has been made, both
parties must conduct the renegotiations in a constructive manner, in particular
by “refraining from any form of obstruction and by providing all the necessary
information”. Paying attention to the general nature of hardship under the UNIDROIT Principles, it is recommended that the parties adapt their own hardship
clause to fully reflect the individual needs of the contracts of a given category.
Another extremely important example of the hardship being attached to
the so-called lex mercatoria is its presence as a model clause in the ICC Rules.
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Introduced for the first time in 1985, they contained in the original word a model
clause, which could be used by the parties to the contract, freely incorporating
it into their contract one of the 4 proposed solutions. Under the latest hardship
model clause (introduced in 2003) only two options are available to the parties:
renegotiation, and in case of failure, termination of the contract to which the
party referring to the hardship clause is entitled. It is believed, that the latter
one puts parties under pressure, influencing the effectiveness of renegotiation
process.
The concept of hardship has even found its place within the framework of
the European Civil Code and Principles of European Contract Law (PECL)42. The
PECL principles serve as a classic example of the so-called “Model law”, which
encompass a range of important private law institutions, enriched with introductory principles and notes. It is recognized that the constructions included in the
PECL Principles precede their counterparts from individual countries and serve
as a model for European legislators, because of their flexibility and timeliness
so needed in the era of dynamic economic turnover43. The issue of the change
of circumstances is regulated under Article 6: 111 (Change of Circumstances)
of the PECL44:
(1) A party is bound to fulfil its obligations even if performance has become
more onerous, whether because the cost of performance has increased
or because the value of the performance it receives has diminished.
(2) If, however, performance of the contract becomes excessively onerous
because of a change of circumstances, the parties are bound to enter
into negotiations with a view to adapting the contract or terminating it,
provided that:
(a) the change of circumstances occurred after the time of conclusion of
the contract,
(b) the possibility of a change of circumstances was not one which could
reasonably have been taken into account at the time of conclusion of
the contract, and
(c) the risk of the change of circumstances is not one which, according
to the contract, the party affected should be required to bear.
42 O. Lando, H. Beale, Principles of European Contract Law, Part I and II prepared by The
Commission of European Contract Law.
43 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania [in:] Olejniczak A. red.
Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego (2014). Vol. 6, Warszawa: C.H. Beck,
p. 1326.
44 M.A. Zachariasiewicz, J. Bełdowski, Zasady europejskiego prawa umów, KPP 2004, No 3,
p. 857- 859.
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(3) If the parties fail to reach agreement within a reasonable period, the
court may:
(a) terminate the contract at a date and on terms to be determined by
the court; or
(b) adapt the contract in order to distribute between the parties in a just
and equitable manner the losses and gains resulting from the change
of circumstances.
In either case, the court may award damages for the loss suffered through
a party refusing to negotiate or breaking off negotiations contrary to good faith
and fair dealing.
First of all, this includes both the pacta sunt servanda principle as the basic
safeguard of the certainty of economic turnover, as well as the rebus sic stantibus
clause as a kind of reaction of the legal system to an exceptional situation, exceeding the scope of the usual contractual risk. Second, it introduces the so-called
“double adaptation mechanism”, meaning that the parties are obliged to negotiate in the first place45. It is only in the event of a failure to reach a consensus,
that the court may modify or terminate the contract. In addition, it introduces
a number of clear, objective and flexible premises at the same time - as the criterion of “objective unpredictability” or replacing the “extraordinary nature of
circumstances” by the universal notion of exceeding the usual contractual risk.

V. Conclusion
To sum up the above considerations, first of all, we should pay attention to the
problem of the unique, grossly heterogeneous national solutions in the approach
to the institution of rebus sic stantibus clause. It should be emphasized that this
heterogeneity does not reflect the needs of the dynamics of economic development or international contractual practice, which therefore leads to a clear
tendency for the parties to regulate the discussed issue in the form of model or
“tailor-made” contractual adaptation and renegotiation clauses.
Reflections on the impact of changes in circumstances on contractual obligations in international trade turn special attention to dynamically developing
hardship adaptation clauses. It is worth noting the common tendency to replace
the dogmatic concept of an “irrebuttable static agreement” with a different
45 A. Brzozowski, Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic stantibus,
Warszawa (2014), C. H. Beck., p. 235.
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vision, namely the contract of “flexible evolving contract”46, the conditions of
which “mature” together with the change of external circumstances, in order
to fully reflect the parties’ primary intentions in terms of economic goals and
contractual equilibrium. This contains both many advantages and potential
threats for the certainty of economic turnover - hence the careful approach to
the issue is recommended by the doctrine47.
The experience of international contractual practice shows the positive
impact of the hardship clauses and hardship institutions on keeping the contract
in force as a result of renegotiations, especially under the threat of modification
or even the expiry of the legal relationship between the parties48. It is pointed out
that the classical conception of the sanctity of contracts - pacta sunt servanda,
does not adequately reflect the realities of the dynamics of economic and social
changes and the development of global contractual practice - especially in the
area of p articularly sensitive and sensitive long-term contracts. Therefore, some
authors see birth of a new legal concept, namely the phenomenon of a potentially
evolving contract, the conclusion of which does not prejudge the final content
of the legal relationship binding the parties49. Summa summarum, the modern
hardship clauses allow, to reduce the sensitivity of contractual obligations to the
negative impact of external, unpredictable circumstances, in fact strengthening
and protecting the contractual relationship of the parties.
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Streszczenie
W praktyce międzynarodowego obrotu gospodarczego obserwowana jest coraz większa
rola jaką odgrywają rozmaite klauzule umowne o charakterze adaptacyjnym, których
celem jest przystosować stosunek umowny do szczególnej zmiany okoliczności. Wśród
nich szczególne piętno odcisnęły klauzule hardship, mające za zadanie w rozmaity sposób
chronić stronę umowy dotkniętą zmianą okoliczności, kierując się przy tym zasadami
słuszności, sprawiedliwości oraz równowagi kontraktowej. Łagodzą one tym samym
klasyczną zasadę związania stron postanowieniami stosunku obligacyjnego- „pacta
sunt servanda”, wprowadzając w życie nową koncepcję umowy otwartej, nieustannie
ewoluującej w celu odzwierciedlenia celu, w jaki zawiązany został stosunek umowny
między stronami. Zakres znaczeniowy klauzul typu hardship w poszczególnych typach
kontraktów, ich szczegółowa interpretacja, a także potencjalna kolizja w obliczu coraz
szerszego zastosowania stanowią obecnie jeden z najbardziej aktualnych problemów
międzynarodowego prawa gospodarczego na świecie.
SŁOWA KLUCZOWE: klauzula hardship, szczególna zmiana okoliczności.
Summary
In legal practice of international economic turnover the role of adaptation as well as
renegotiation clauses is constantly rising. This is due to the fact that for parties, especially
those involved in longer term complex contracts, those circumstances (yet increased
with globalization process) are one of the major problems. The most significant of
these clauses the hardship clauses, which successfully serve the purpose to protect the
party to the contract affected by unforeseeable changed circumstances and therefore, to
effectively preserve the equilibrium of the contract between the parties. By doing so, the
clauses mitigate the negative impact of the rule of the sanity of contracts and promote
the latest concept of the contract which is continuously evolving. The interpretation
problems, the exact scope of hardship clause in particular types of contract, as well
as potential conflict between two types of clauses redefined one of the most accurate
issues in today’s global economic turnover.
KEY WORDS: hardship clause, extraordinary change of circumstances.
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Bartłomiej Pyka

Obowiązek kontraktowania w prawie
przewozowym
Obligation to contract in Carriage law

Wstęp
Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy funkcjonowania obowiązku
kontraktowania w prawie przewozowym. Każdy z rozdziałów odnosi się do
udzielenia odpowiedzi na odrębne pytanie, w pierwszej kolejności po omówieniu
cech konstytutywnych dla przepisów przewidujących przymus zawarcia umowy
chcę wykazać istnienie takiego przymusu w art. 3 prawa przewozowego [dalej:
pr.przew]. Kolejny rozdział odnosi się natomiast do wskazania wadliwości oraz
niejasności w zakresie formułowania wyjątków od rozpoznanego obowiązku
kontraktowania. Ostatnia część artykułu przedstawia możliwe sankcje związane
z naruszeniem obowiązku zawarcia umowy, ze wskazaniem ich niepraktyczności oraz propozycją przeniesienia kwestii odpowiedzialności za naruszenie art.
3 pr.przew. z płaszczyzny cywilnoprawnej na płaszczyznę publicznoprawną.
Najważniejszym zadaniem artykułu jest podkreślenie istnienia obowiązku kontraktowania w prawie przewozowym oraz zniweczenia jego jurydycznego sensu
poprzez nieprecyzyjne, a często nietrafne, sposoby określenia wyjątków od tegoż
obowiązku, a także poprzez nieskuteczne i oderwane od praktyki ujęcia egzekucji
przymusu zawarcia umów przewozowych.
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I. Obowiązek kontraktowania w prawie
przewozowym – wyjątek od cywilnoprawnej
swobody umów, sens obowiązku zawarcia umowy,
cechy konstytutywne regulacji nakładających
obowiązek zawarcia umowy w kontekście art. 3
prawa przewozowego, przymus kontraktowania
o podłożu publicznoprawnym w kontekście art. 9
prawa przewozowego
Możliwość odmowy zawarcia umowy najlepiej oddana została poprzez wprowadzony przez M. Sośniaka podział znaczenia swobody umów, który wskazuje na
pierwszy aspekt pozytywny swobody umów, to jest wolność stron do zawierania
umów, o ile nie naruszają wskazanych w 3531 k.c. przeszkód zawarcia umowy,
a także, drugi aspekt negatywny odwołujący się do zakazu przymuszenia stron do
zawarcia umowy1. Odnosząc się do przeszkód swobody kontraktowania, należy
na potrzeby niniejszej pracy wskazać, iż w kontekście nakazu kontraktowania
sprzeczność z zasadami współżycia społecznego rozumianymi najczęściej jako
zespół powiązanych norm pozaprawnych, ugruntowanych nie uzasadnieniem
jurydycznym, ale aksjologicznym, które to z uwagi na swoją powszechną akceptowalność w społeczeństwie stanowią pewne utarte wzorce zachowania w grupie,
nie może w praktyce stanowić źródło nakazu zawarcia umowy2. Zasady współżycia społecznego stanowią barierę wolności kształtowania umów będących
wyrazem rażącej niewspółmierności obowiązków stron, choćby w takim zakresie
jak niewspółmierne określenie zabezpieczeń (tzw. umowy dławiące czyli przewłaszczenie całego majątku dłużnika na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia
stosunkowo niewielkiego kredytu3) czy rażąco niewspółmierne określanie ryzyka
związanego z powstaniem lub wykonaniem zobowiązania4. Analogicznie rozpatrzeć należy przypadek sprzeczności z naturą danej czynności prawnej, które to
odwołuje się do ograniczenia ukształtowania treści stosunku zobowiązaniowego
w kształcie, który stoi w sprzeczności z wyjściowymi założeniami cechującymi
daną umowę, tytułem przykładu można wskazać, iż sprzecznością z naturą
umowy świadczenia usług jest uzależnienie świadczenia charakterystycznego
1 M. Sośniak, Rozwój historyczny konstrukcji umowy obligacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1986, s. 13.
2 Z. Radwański, (w:) System prawa prywatnego, t. 2 C.H. Beck 2008, s. 237.
3 Wyrok SN z dnia 9 lutego 2012 r., III CSK 181/11, Wyrok SN z dnia 28 października
2010 r., II CSK 218/10.
4 I. Karasek, Granice dopuszczalności ustanawiania zabezpieczeń - nadmierność zabezpieczeń, Transformacje Prawa Prywatnego 2003, s. 65 i nast.
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drugiej strony w formie zapłaty od osiągnięcia określonego rezultatu. Klarownym
wydaje się stanowisko, iż także sprzeczność z właściwością stosunku zobowiązaniowego, również w znikomym stopniu, może stać się wyłomem od zasady
swobody umów, a tym samym podstawą do rozpoznania w danym wypadku
zaistnienia obowiązku kontraktowania. W związku z powyższym zasadnym
zdaje się być twierdzenie, iż nakaz kontraktowania może mieć zastosowanie
tylko w wypadku nakazu ustawowego5.
Świadczenie usług związanych z transportem należy do kategorii związanych
z zaspokajaniem podstawowych potrzeb człowieka, toteż ustawodawca w art.
3 ust. 1 pr.przew. przewiduje, iż w zakresie podanym do wiadomości publicznej przewoźnik jest obowiązany do przewozu osób i rzeczy. Sensem nałożenia
takiego obowiązku jest zagwarantowanie usługi, która warunkuje stabilne funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki i ze względu na swoją charakterystykę
musi cechować się ciągłością, niezawodnością oraz powszechnym dostępem6.
Co ciekawe, analogicznego rozwiązania nie znajdziemy w prawie kolejowym
czy morskim, w których to występują te same podstawy do wprowadzenia obowiązku kontraktowania.
Nawiązując do wyodrębnionych przez doktrynę czterech cech wspólnych
dla przepisów przewidujących przymus kontraktowania należy już na wstępie
wykazać, iż zawierają się one w treści art. 3 pr.przew. Cechy te to:
a) precyzyjne wskazanie adresata,
b) stwierdzenie istnienia skutecznego roszczenia o złożenie oświadczenia
woli,
c) przesłanki aktualizacji owego roszczenia,
d) określenie, choćby nieprecyzyjne, treści potencjalnej umowy7.
Po pierwsze jednoznacznie należy wskazać, iż art. 3 pr.przew. przewiduje
adresata normy to jest wszystkich przewoźników podlegających regulacji prawa
przewozowego. W dalszej kolejności poprzez sformułowanie „jest obowiązany do
przewozu osób i towarów” można zdekodować istnienie skutecznego roszczenia
o złożenie oświadczenia woli. Natomiast analizując zaistnienia jasno określonych
warunków, w wypadku których zaistnienia dojdzie do aktualizacji roszczenia
o złożenie oświadczenia woli, należy wskazać na istniejący spór w zakresie istoty
5 Podobnie W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Wydawnictwo Prawnicze PWN
Sp. z o.o. 1977, s. 49 i nast.
6 M. Stec, Obowiązek kontraktowania w działalności transportowej a zasada wolności
gospodarczej. W Studia z prawa gospodarczego i handlowego : Księga pamiątkowa ku czci prof.
Stanisława Włodyki, Dom Wydawnictw Naukowych 1996, s. 415-416.
7 Red. E. Łętowska, System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna t. 5, C.H.
Beck, 2013, s. 492 i nast.
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ofertowego trybu zawarcia umowy w prawie przewozowym8. Starsze podejście
akcentowane we wczesnych pracach takich autorów jak W. Górski, a także orzecznictwo jeszcze z okresów poprzedzających uchwalenie ustawy nawiązywało do
istnienia oferty o charakterze ad incerta personam, którą to składał przewoźnik,
a oblatem miał być jego kontrahent9. Drugi pogląd przyjmuje stanowisko wprost
odwrotne do pierwszego, a więc to potencjalny klient przewoźnika wykupując
bilet jest oferentem w myśl regulacji k.c. Drugie stanowisko z biegiem czasu
uzyskało dominującą pozycję w orzecznictwie i piśmiennictwie, przedstawianie wszystkich argumentów przemawiających za tym ujęciem, jest na użytek
niniejszej pracy bezprzedmiotowe, jednakże należy podkreślić, iż jeden z owych
argumentów odwołuje się do obowiązku kontraktowania10. Tylko w wypadku
akceptacji konstrukcji w której to oferentem jest podmiot chcący skorzystać
z usługi przewoźnika, a sam przewoźnik jest tylko oblatem znajduje zastosowanie
przewidziany w art. 3 pr.przew. obowiązek zawarcia umowy. Albowiem, gdyby
przyjąć konstrukcję odwrotną odpowiadającą starszemu zapatrywaniu, cel art.
3 pr.przew. nie miałby żadnego zastosowania. Ponadto, na potrzeby omówienia
tegoż tematu, należy dodać, iż ujęcie w myśl którego przewoźnik jest oblatem,
jest poprawne z uwagi na art. 7 pr.przew. przewidujące odstępstwa od obowiązku
kontraktowania. W wypadku zastosowania aktualniejszego stanowiska przepis
ten regulowałby, wyjątkowe wypadki w których przewoźnik, może odrzucić
ofertę swojego kontrahenta, natomiast, gdyby przyjąć, iż to przewoźnik składa
ofertę przewozu to sensem art. 7 pr.przew. byłoby przewidzenie wypadków
prawa do skutecznego odstąpienia od zawartej umowy, co wydaje się być ujęciem
odbiegającym od intencji ustawodawcy11. W związku z powszechnym przyjęciem
w doktrynie i judykaturze drugiego stanowiska, należy wskazać, iż warunkiem
aktualizacji roszczenia o złożenie oświadczenia woli, w formie akceptacji przewoźnika, jest jedynie złożenie przez oferenta stosownej oferty. Wracając więc do
cech łączących normy przewidujące obowiązek kontraktowania, należy wskazać
dodatkowo na określenie minimalnych postanowień umowy, której to dotyczy.
Widoczne jest w art. 3 pr.przew. odwołanie do wcześniejszego art. 2 pr.przew.,
skoro przewoźnik zobowiązany jest do zawarcia umowy w zakresie podanym
do wiadomości publicznej posiłkować się należy treścią cenników, taryf czy też
innych wzorców, których minimalną treść, choć nie w sposób enumeratywny,
8 M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, 2005, s. 127-130.
9 W. Górski, Zagadnienia prawne przewozu osób, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 3/1959, s. 184, wyrok SN z dnia 20.09.1933 sygn. I C 2414/32.
10 J. Gospodarek, Zawarcie umowy przewozu osób, Wydawnictwo Prawnicze 1979, s. 82.
11 M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, 2005, s. 130.
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określa art. 2 pr.przew. W zakres owych informacji wchodzi, zakres działania
przewoźnika, w tym adresy punktów odprawy, a także w wypadku ciągłości
świadczenia usług odpowiednio opublikowany rozkład jazdy. Użyty w tymże
przepisie zwrot „w szczególności” jasno ukazuje, iż zakres działania przewoźnika stanowi katalog otwarty, a jego treść zdeterminowana jest charakterem
świadczonej usługi. Szukając dalszych elementów minimalnych objętej obowiązkiem kontraktowania umowy należy posiłkować się orzecznictwem, które
określa niekiedy szczegółowo elementy informacji takie jak ustalenie rozkładu
jazdy, określenie godzin wykonywania przewozu, podanie tego rozkładu do
publicznej wiadomości, określenie przystanków, na których zgodnie z rozkładem jazdy odbywa się wsiadanie i wysiadanie pasażerów, ustalenie cennika
opłat podanego do publicznej wiadomości, wykonywanie transportu zgodnie
z warunkami określonymi w zezwoleniu12. W związku z treścią art. 2 pr.przew.
możemy jednoznacznie stwierdzić, iż przewidziane w tej gałęzi prawa regulacje
zawierają minimalną treść postanowień co prowadzi do wniosku o spełnianiu
przez art. 3 pr.przew. ostatniej z wcześniej wspomnianych cech warunkujących
rozpoznanie obowiązku kontraktowania. Nie należy kierować się ścisłą wykładnią literalną przepisu art. 3 pr.przew., która to wykładnia wskazywałaby iż zwrot
„jest obowiązany do przewozu osób i rzeczy” odnosi się do wykonania zawartej
już umowy, a nie do obowiązku kontraktowania. W takim ujęciu przepis ten
jawiłby się jako swoiste superfluum ustawowe, nie oddawałby sensu swojemu
funkcjonalnemu znaczeniu, które to stanowi gwarancję realizacji swoistej służby
publicznej jaką jest przewóz ludzi i rzeczy13. W związku z powyższym, należy
uznać, iż regulacje prawa przewozowego stanowią dobitny przykład wyjątku od
swobody umów wyrażonej w art. 3531 k.c.. Oczywiście regulacja ta jako wyjątek,
w myśl zasady exceptiones non sunt extendendae nie może być interpretowana
rozszerzająco, a ponadto przepisy prawa przewozowego określają poprzez art.
7 oraz 8 pr.przew. wyjątki od obowiązku kontraktowania.
W wypadku regulacji obowiązku kontraktowania w prawie przewozowym
należy dokonać także analizy art. 9 pr.przew14. Na podstawie art. 9 ust. 1 pr.przew.
Minister właściwy do spraw transportu może nałożyć na przewoźnika obowiązek
zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, jeżeli jest to niezbędne ze
12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2016 sygn.
III SA/Po 327/16.
13 T. Szanciło, Prawo przewozowe komentarz, C.H. Beck 2008, s. 47-48.
14 O różnicach teoretycznych i historyczny pomiędzy art. 3 i 9 pr.przew. porównaj M. Stec
Obowiązek kontraktowania w działalności transportowej a zasada wolności gospodarczej. W Studia
z prawa gospodarczego i handlowego: Księga pamiątkowa ku czci prof. Stanisława Włodyki, Dom
Wydawnictw Naukowych 1996, s. 423-424.
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względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku
klęski żywiołowej. Chodzi, więc o inne ujęcie źródła obowiązku przewozu, tym
razem już nie ustawowe, lecz oparte na podstawie decyzji administracyjnej.
Literalne brzmienie przepisu przywodzi na myśl regulację art. 3 oraz 8 ust. 1 pkt.
1 pr.przew. Po pierwsze mamy do czynienia z obowiązkiem zawarcia umowy, aczkolwiek art. 9 pr.przew. nazywa ją „umową o wykonanie zadania przewozowego”,
podczas gdy art. 3 wspomina o „obowiązku przewozu osób i rzeczy”. Pomimo
różnic ujęcia przepisu, doktryna wydaje się potwierdzać, iż w zasadzie chodzi
o ten sam zakres pojęciowy, a wskazanie na „wykonanie zadania przewozowego”
nie odsyła do żadnych przepisów szczególnych, a stanowi tylko podkreślenie
umotywowania publicznoprawnego obowiązku kontraktowania15. Natomiast
drugi człon art. 9 ust. 1 pr.przew. koresponduje z przesłankami decyzji o ograniczeniu świadczenia usług ujętej w art. 8 ust. 1 pkt. 1. Szerzej o przesłankach
mowa będzie w rozdziale III artykułu. Uelastycznieniem przepisu ust. 1 jest
natomiast ust. 2 pozwalający nałożenie organom samorządowych jednostek
terytorialnych analogicznego obowiązku na przewoźnika w wypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Warto zwrócić uwagę, iż przepis ten w odróżnieniu
od art. 8 ust. 1 pkt. 2 nie dokonuje rozgraniczenia kompetencji organów, co
pozwala w mojej opinii na przyjęcie stanowiska, opartego na analizie ratio legis
przepisu, iż o właściwości decydować będą miejsce wystąpienia stanu klęski
żywiołowej. Stosowanie analogii do przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 2 czyli uzależnienia właściwości od formy organizacyjno-prawnej przewoźnika uważam za
niezasadne, nie tyle uwagi na negatywną ocenę art. 8 ust. 1 pkt. 2, lecz także
brak doktrynalnych przesłanek do zastosowania wnioskowania per analogiam.
Różnicując podstawy obowiązku kontraktowania, warto zwrócić uwagę na jedną
kluczową odmienność pomiędzy art. 9 pr.przew. a art. 3 pr.przew. Jak wskazuje art. 9 ust. 3 pr.przew. organ nakładający obowiązek ma albo samodzielnie
zapewnić środki finansowe albo wskazać podmiot odpowiedzialny za sfinansowanie realizacji umów przewozowych. Sensem zawierania umów przewozowych
jest uzyskanie wynagrodzenia zgodnie z kodeksową definicją ujętą w art. 744
k.c., który to w realiach ekonomii niemalże zawsze przekraczać będzie zakres
poniesionych kosztów, natomiast w wypadku art. 9 pr.przew. ustawa nakłada na
organ obowiązek pokrycia kosztów jedynie w zakresie poniesionych nakładów,
a potencjalne przysporzenie przekraczające koszty leżeć będzie jedynie w gestii
organu. W związku z powyższym art. 3 pr.przew. wyrażający generalna zasadę
tej gałęzi prawa nie wyklucza, a wręcz nie może wykluczać sensu gospodarczego
15 Ibidem s. 78-79.
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świadczenia usług, natomiast art. 9 pr.przew. z uwagi na swoje publicznoprawne
uzasadnienie odsuwa zarobek na dalszy plan16. Konkludując art. 9 pr.przew.
stanowi wyjątek od zawartej w kodeksie cywilnym swobody umów w postaci
nałożenia obowiązku kontraktowania o charakterze administracyjnoprawnym,
który choć zbliżony jest do art. 3 pr.przew. wykazuje szereg odmienności wynikłych z ratio legis tejże regulacji.

II. Wyjątki od obowiązku kontraktowania w prawie
przewozowym – wyjątki przewidziane w art. 7
prawa przewozowego, ograniczenie świadczenia
usług przewidziane w art. 8 prawa przewozowego,
niejasności i problemy interpretacyjne
Wychodząc od pierwszego z przepisów regulujących wyjątki od art. 3 pr.przew.
to jest art. 7 pr.przew., należy wskazać, iż określa on wprost trzy przesłanki
o charakterze ocennym, w wypadku których przewoźnik zwolniony jest z obowiązku kontraktowania. To jest:
a) zajście okoliczności uniemożliwiających przewóz, których to przewoźnik
nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
b) niezastosowanie się przez klienta do przepisów przewozowych,
c) niemożliwość przewozu z uwagi na fakt, iż przewoźnik nie dysponuje
odpowiednimi środkami oraz urządzeniami transportowymi.
Nie muszą one być oczywiście spełnione kumulatywnie, wystarczy zaistnienie
jednej, dowolnej podstawy odpowiadającej art. 7 pr.przew. do powstania prawnie
doniosłego uprawnienia do odmowy przyjęcia oferty. Z uwagi na węzłowe znaczenie tej regulacji, za stosowne uważam dokonanie choćby pobieżnej analizy
przedstawionych przesłanek zwolnienia z obowiązku kontraktowania. Analizując zwrot „okoliczności uniemożliwiających przewóz, których przewoźnik nie
mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom” należy jednoznacznie stwierdzić, iż
choć dyspozycja ta przywodzi na myśl jurydyczne ujęcie „siły wyższej” przepis
ten nie może być jedynie doń zawężony17. Wykładnia ta, uwzględniając, iż art.
65 ust. 2 pr.przew. stanowi samoistną podstawę do stwierdzenia, iż siła wyższa
jest podstawą do zwolnienia z odpowiedzialności przewoźnika, prowadziłaby
do zbędności art. 7 pkt. 1 pr.przew. W analizowanym przepisie należy wskazać,
16 Ibidem s. 81.
17 Ibidem, s. 68-69.
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iż jego zakres objęte są także, czynniki wewnętrzne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, których to wystąpienia w normalnym stanie rzeczy przewoźnik nie
mógł przewidzieć oraz zapobiec. Należy zatem subsydiarnie stosować treść art.
355 k.c. odwołującej się do obiektywnego wzorca należytej staranności. Wypracowanie generalnego, odpowiadającego wszelkim sytuacjom wzorca jest skazane
na porażkę, gdyż każdorazowo wzorzec ten musi być dostosowany do szeregu
cech charakteryzujących przewoźnika. Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 23 października 2003 - o tym, czy na tle konkretnych okoliczności można osobie zobowiązanej postawić zarzut braku należytej staranności
w dopełnieniu obowiązków, decyduje nie tylko niezgodność jego postępowania
z modelem, lecz także uwarunkowana doświadczeniem życiowym możliwość
i powinność przewidywania odpowiednich następstw zachowania18. W dalszej
kolejności sentencja orzeczenia zakazuje odrywania miarkowania staranności
dłużnika od jego doświadczenia oraz faktycznego położenia. W tym ujęciu owe
okoliczności weryfikowane będą zawsze stanem faktycznym. Przykładowym,
a zarazem najczęstszym wypadkiem powoływania się przez przewoźników na
punkt 1 analizowanego artykułu są warunki atmosferyczne oraz remonty dróg.
Ustalenie, czy stanowią one podstawę do odmowy zawarcia umowy zależeć
będzie od możliwości przewidzenia i przygotowania odpowiedniego sprzętu
czy też wyznaczenia zastępczych tras. Jak słusznie wskazuje piśmiennictwo
okoliczności te nie tylko mogą wynikać z danego stanu faktycznego, lecz także
zaistnienia przeszkód o charakterze prawnym19. Szeroko rozumiane cofnięcie czy
stwierdzenie nieważności decyzji uprawniającej przewoźnika do prowadzenia
działalności, może być podstawą do aktualizacji uprawnienia płynącego z art.
7 pr.przew. w takim zakresie w jakim nie jest ono wynikiem naruszenia przez
przewoźnika prawa, gdyż świadome naruszenie prawa nie może stanowić okoliczności, której przewoźnik nie mógł zapobiec. Drugą przesłanką zwalniającą od
obowiązku kontraktowania jest niezastosowanie się przez klienta do przepisów
przewozowych. Przesłanka ta, choć podobnie jak przesłanka punktu pierwszego, charakteryzuje się wysokim stopniem pojemności pojęciowej, w praktyce
stosowania nie wywołuje, aż tak doniosłych problemów. Podkreślić należy, iż
ustawodawca nie wskazuje, w jakim stopniu musi dojść do naruszenia przepisów,
aby uznać, iż zachodzi podstawa do odrzucenia oferty. Nieprzypadkowo przepis
nie stanowi, iż naruszenie ma dotyczyć danych dóbr takich jak zdrowie czy
18 Wyrok SN z dnia 23.10.2003 sygn. V CK 311/02.
19 D. Ambrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz, Wolters
Kluwer SA 2014, s. 52 i nast., T. Szanciło, Prawo przewozowe komentarz C.H. Beck Warszawa
2008 s. 68.
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majątek, w związku z powyższym, za dopuszczalne stosowne wydaje się uznanie
szerokiego rozumienia „naruszenia” przepisów przewozowych. Wskazać jednak
należy na zasadniczy problemy, to jest niejasność pojęciową zwrotu „przepisy
przewozowe”. W wypadku rozumienia przepisów przewozowych zarysowane
są dwa podejścia, zarówno pierwsze jak i drugie są zgodne, iż zakresem tym
objęte winny być przepisy prawa powszechnego, a więc nie tylko sama ustawa
prawo przewozowe, ale i przepisy o charakterze porządkowym wskazane w art.
15 pr. przew. Sporne jest natomiast uznanie za „przepisy prawa przewozowego”
w myśl art. 7 pkt. 2 pr.przew. regulaminów. Zwolennicy uznania regulaminów
za podstawę do skutecznej odmowy zawarcia umowy, akcentują ustawową kompetencje przewoźnika do tworzenia tychże regulaminów oraz ich znaczenie
w praktyce20. Stanowisko to, obarczone jest jednak, w mojej ocenie, rażącym
błędem logicznym, albowiem stosowanie regulaminów jest pochodną zawarcia
umowy. Ocenianie braku zastosowania się przez kontrahenta do regulaminów prowadzi do nieracjonalnego odwrócenia kolejności, w której to najpierw
analizowane jest zastosowanie do regulaminu stanowiącego składową umowy,
a w dalszej kolejności do oceny istnienia obowiązku kontraktowania21. Ostatnia
podstawa do odmowy zawarcia umowy, to jest brak możliwości wykonania
usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych, posiada
chyba największą doniosłość w praktyce. Podobnie jak w wypadku przesłanki
określonej w punkcie pierwszym tegoż artykułu, będzie on dotyczyć zarówno
stanu faktycznego jak i prawnego, gdyż możliwe, a w zasadzie konieczne, jest
jego zastosowanie jeśli oferent składa ofertę przewozu rzeczy, której to treść
przekracza zakres zezwolenia przewoźnika. Co najważniejsze ów wyjątek od
obowiązku kontraktowania ma charakter subiektywny, odnosi się on najczęściej
do braków w sprzęcie przewoźnika, które co prawda w ujęciu literalnym zawsze
mogą być przecież uzupełnione w drodze stosownych umów cywilnoprawnych,
takich jak najem czy leasing, aczkolwiek należy w tym wypadku odnieść się do
subiektywnego ekonomicznego punktu widzenia przewoźnika jako podmiotu
w obrocie gospodarczym. Koszta zmuszające do stwierdzenia braku opłacalności
świadczenia usługi, muszą w warunkach gospodarki wolnorynkowej, stanowić
podstawę do odmowy przyjęcia oferty. Należy także podkreślić, iż brak środków
powinien cechować się przymiotem trwałości. Nie należy uznawać czasowych
przeszkód, takich jak pojedyncze awarie, za przypadek realizacji przesłanki
20 D. Amrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz, Wolters
Kluwer SA. 2014, s. 53.
21 T. Szanciło, Prawo przewozowe komentarz C.H. Beck 2008, s. 70-71.
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z art. 7 pkt. 3 pr.przew22. Finalnie, należy podkreślić, że choć takie odesłanie nie
wynika wprost z tegoż artykułu, związek tej podstawy odmowy z informacjami
podanymi do wiadomości publicznej. Skoro wynikający z wcześniej wspomnianego art. 2 pr.przew. obowiązek wywołuje skonkretyzowane skutki w zakresie
art. 3 pr.przew. to także na drodze wnioskowania a contrario jasne wydaje się,
że w wypadku braku zbieżności pomiędzy przedmiotem oferty a informacją
podaną do wiadomości publicznej zajść musi do aktualizacji podstawy odmowy
zawarcia umowy. W związku z powyższym nieuprawnionym wydaje się pogląd,
iż przewoźnik posiada prawny obowiązek zagwarantowania dodatkowych kursów
w celu umożliwienia osiągnięcia wymogów przedstawionych w ofercie, jeśli
zakres jego działalności podany do wiadomości publicznej jasno nie wskazuje
takiej możliwości. Drugim przepisem przewidującym wyjątek od obowiązującego na gruncie prawa przewozowego obowiązku kontraktowania jest art. 8
pr.przew. Odróżnia się on jednak całkowicie od art. 7 pr.przew., który to określał
jednostkowe i konkretne podstawy do uzasadnionej odmowy przyjęcia oferty.
Natomiast sensem jurydycznym regulacji art. 8 pr.przew. jest określenie swoistego ograniczenia świadczenia usług przewozu, a tym samym ograniczenia
stosowania obowiązku kontraktowania. Przepis przewiduje dwa tryby: pierwszy,
zasadniczo wyłącznie publicznoprawny, wynikły z decyzji ministra właściwego
do spraw transportu czy też w określonych wypadkach wynikający z decyzji
wojewody, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta określony w art. 8 ust. 1 pkt.
1 pr.przew. oraz drugi będący albo samodzielnym wyrazem woli przewoźnika
albo woli przewoźnika popartej zgodą właściwego organu regulowany w drodze art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Przepis przewiduje także enumeratywnie sposoby
ograniczenia świadczenia usług są to:
a) całkowite lub częściowe zawieszenie przewozu,
b) wyłączenie z przewozu określonych kategorii przesyłek, relacji przewozowych lub punktów odpraw,
c) zawieszenie przewozu we wskazanych dniach,
d) uzależnienie przewozu od spełnienia określonych warunków.
Z uwagi na imperatywność tejże regulacji, ani przewoźnik, ani organ nie
posiadają uprawnień do tworzenia innych sposobów ograniczenia świadczenia usług przewozu, choć jak podkreśla się w piśmiennictwie dozwolone jest
zarówno stosowanie łączne jak i oddzielne wskazanych ograniczeń23. Wracając
22 T. Szanciło, Prawo przewozowe komentarz C.H. Beck 2008, s. 71.
23 D. Amrożuk, D. Dąbrowski, K. Wesołowski, Prawo przewozowe. Komentarz, 2014 Wolters
Kluwer SA, s. 68.
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do wspomnianych wcześniej dwóch trybów, warto skupić się na określonych
przesłankach uprawniających do ograniczenia świadczenia usługi przewozu.
W pierwszym trybie ujętym w art. 8 ust. 1 pkt. 1 pr.przew., przesłankami są
sytuacje w żaden sposób niepowiązane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy, są to natomiast sytuacje związane z pewnymi dobrami o charakterze
publiczno-społecznym, to jest potrzebą obronności lub bezpieczeństwa państwa albo przypadkiem klęski żywiołowej. Pomimo faktu występowania owych
dwóch przesłanek w poszczególnych ustawach, kryteria ich zastosowania zawsze
będą mieć charakter nieostry. Próba dokonania ujednolicenia definicji owych
przesłanek, mogłaby stanowić oddzielny temat rozważań, dlatego ograniczę
się jedynie do wskazania źródeł ustawowych. W wypadku próby oceny zajścia
sytuacji uzasadniającej ograniczenie działalności gospodarczej przewoźnika
w postaci potrzeb obronności lub bezpieczeństwa państwa należy kierować się
pojęciami wskazanymi w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej24, w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej25, w ustawie z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych26 oraz w ustawie z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa27. Prostszym zagadnieniem jest natomiast
próba określenia pojęcia wypadku klęski żywiołowej, które to pojęcie wydaje
się odpowiadać określonemu w ustawie o stanie klęski żywiołowej z dnia 18
kwietnia 2002 r.28 stanowi rozumianemu jako katastrofa naturalna lub awaria
techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc
i ochrona może być skutecznie podjęta tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych
środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Jak można
z łatwością zauważyć, pomimo istnienia definicji organ posiada bardzo szerokie
24 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej Dz. U. 1967 nr 44 poz. 220.
25 Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej Dz. U. 1990 nr 78
poz. 461.
26 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U. 2010 nr 182
poz. 1228.
27 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa Dz. U. 2000 nr 119 poz. 1250.
28 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r o stanie klęski żywiołowej Dz. U. 2002 nr 62 poz. 558.
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uprawnienie do ograniczenia obowiązku kontraktowania z uwagi na możliwość
odmiennych interpretacji zastosowania art. 8 ust. 1 pkt. 1, albowiem przytoczona
ustawa posiada wiele zwrotów o charakterze ocennym, takich „znaczne obszary”,
„awaria techniczna” czy „nadzwyczajne środki”. Drugi tryb, opisany w art. 8 ust. 1
pkt. 2, charakteryzuje się zaangażowaniem albo dwóch podmiotów albo samego
przewoźnika. Możliwe są dwa warianty: w pierwszym wymagane jest działanie
z jednej strony samego przewoźnika, dokonującego oceny zaistnienia przesłanek ograniczenia świadczenia usług przewozu oraz kompetentnego organu
administracji publicznej, który wyrażając zgodę określa warunki zawieszenia
działalności przewoźnika. W drugim wariancie mamy do czynienia z samym
przewoźnikiem, który może zawiesić swoją działalność, lecz jedynie w wypadku,
gdy ograniczenie obowiązku przewozu nastąpić ma na okres nie dłuższy niż 7
dni. Rozgraniczenie kompetencji organów zostało uregulowane w analizowanym
punkcie art. 8 ust. 1 pr.przew. Dokładna analiza zakresu kompetencji organów,
znów z uwagi na obszerność regulacji oraz ponowną potrzebę zdefiniowania
pojęć nieznanych prawu przewozowemu, takich jak choćby „transport zbiorowy”,
mogłaby stanowić odrębny temat, toteż pomimo praktycznej doniosłości tegoż
zagadnienia, ograniczę się tylko do zasygnalizowania problemów wynikających
z ujęcia tegoż przepisu. Po pierwsze jak słusznie wskazuje M. Stec klasyfikacja
kompetencji organów nie na podstawie zestawienia właściwości terytorialnej
organu z działalnością przewoźnika, lecz na podstawie prawnej formy działania
przewoźnika, nie znajduje żadnego uzasadnienia29. Ponadto lektura przepisu
prowadzi do konkluzji, iż ograniczenie to może mieć zastosowanie jedynie wobec
przewoźników działających, choćby w marginalnym stopniu, na podstawie własności państwowej czy też komunalnej. Co prowadzi do kuriozalnego wniosku,
iż poza zakresem regulacji przepisu znajdowałyby się podmioty prywatne30.
Takie ujęcie wykluczałoby przede wszystkim samodzielną decyzję prywatnego
przewoźnika o zawieszeniu działalności na okres do 7 dni, co z uwagi na często
występujące w praktyce przewoźniczej, nagłe i krótkotrwałe przeszkody, stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie swobody gospodarczej. Przesłankami
ograniczenia świadczenia usług przewozu ujętych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 pr.przew.
są wypadki klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególne trudności spowodowanych przez klienta oraz przyczyny ekonomiczne, których przewoźnik nie
mógł przewidzieć. Analogicznie jak w wypadku pierwszego trybu, przesłanki te
mają charakter nieostry, a ponadto przesłanka w postaci zaistnienia stanu klęski
29 M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze, 2005 s. 139.
30 Iibidem, s. 139-140.
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żywiołowej występuje w obu trybach ograniczenia obowiązku przewozu, toteż
wydaje się, iż wskazana w art. 3 ustawy o stanie klęski żywiołowej definicja znajdzie także w tym wypadku zastosowanie. Oceniając pozostałe przesłanki warto
zwrócić uwagę na zwroty „szczególne trudności spowodowane przez klienta” oraz
„przyczyny ekonomiczne, których przewoźnik nie mógł przewidzieć”. Pierwsza
przesłanka wydaje się nie odpowiadać charakterowi artykułu 8 pr.przew., który
to jak już wcześniej wspomniałem, dotyczy generalnego ograniczenia obowiązku
kontraktowania. W mojej opinii przesłanka w postaci trudności spowodowanych
przez klienta powinna znajdować się raczej w art. 7 pr.przew. Ponadto skomplikowana jest próba odczytania znaczenia owych dwóch wspomnianych przesłanek,
a orzecznictwo z uwagi na znikome zastosowanie w praktyce tej regulacji nie
wypracowało określonej definicji. Z uwagi na zbyt otwarty charakter przepisu
oraz związane z tym zagrożenie, iż przewoźnik dokonana odmiennej niż organ
oceny zajścia przesłanki uprawniającej do odmowy świadczenia usług, należy
ocenić ów przepis jednoznacznie negatywnie, jako regulację nieprzystającą do
potrzeb współczesnej gospodarki.

III. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązku
kontraktowania – płaszczyzna odszkodowawcza,
roszczenie o zawarcie umowy
Dokonawszy analizy zastosowania art. 3 pr.przew., jego roli, wyjątków od niego
wyrażonych w art. 7 i 8 pr.przew., a także specyficznej konstrukcji obowiązku
kontraktowania o podłożu bardziej administracyjno- niż cywilnoprawnym,
końcowo należy rozważyć potencjalne sankcje wynikające z odmowy przyjęcia oferty przez przewoźnika oraz dokonać oceny tejże regulacji. W pierwszej
kolejności, należy podkreślić, iż przepisy prawa przewozowego, ani też innych
ustaw dotyczących tej materii nie przewidują wprost regulacji skutków braku
zastosowania art. 3 pr.przew. Sankcja odszkodowawcza, z uwagi na brak istnienia
umownego zobowiązania oraz brak regulacji szczególnej odwoływać się musi
do reguł ogólnych odpowiedzialności deliktowej określonej w art. 415 k.c31. Elementami konstytuującymi odpowiedzialność będą więc, zdarzenie, szkoda, wina,
bezprawność oraz związek przyczynowy, przy czym o bezprawności zachowania
świadczyć będzie nieuzasadniona lub wadliwie uzasadniona odmowa przyjęcia
31 A. Jaworski, Prawo przewozowe. Komentarz, LexisNexis Polska, 2012, komentarz do art.
3 ustawy.
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oferty przez przewoźnika. W piśmiennictwie dotyczącym prawa przewozowego
nie budzi większych sporów istnienie odpowiedzialności opartej na regułach 415
k.c. oraz szkody w ujęciu interesu pozytywnego32. Płaszczyzna ta jest jednak,
w praktyce jest utrudniona, z uwagi na brak odwrócenia rygoru dowodzenia,
gdyż to na oferencie ciążyć będzie udowodnienie wszystkich przesłanek związanych z 415 k.c. Ponadto wysokość ewentualnej szkody będzie nieznaczna.
Jeszcze mniej przydatną wydaje się płaszczyzna związana z sądowym dochodzeniem zawarcia umowy na podstawie art. 64 k.c. w zw. z 3 pr.przew. w zw.
z art. 1047 k.p.c. Droga sądowa wydaje się być nieadekwatna z uwagi, iż usługi
przewozu dotyczą, co do zasady, czynności ciągłych, wynikających z chwilowego
zapotrzebowania. Znacznie dogodniejszym rozwiązaniem dla kontrahenta przewoźnika będzie skorzystanie z usług innego podmiotu niż wdawanie się w spór
prawny z uwagi na realizacje wynikającego z prawa przewozowego roszczenia
o zawarcie umowy. Konkludując doktryna najczęściej pozytywnie ocenia rolę
obowiązku kontraktowania w prawie przewozowym, krytycznie odnosząc się do
niejasności regulacyjnych, takich jak choćby te wspomniane w wypadku analizy
art. 8 pr.przew. Jednak w mojej opinii na krytyczną ocenę zasługuję także brak
jurydycznego zabezpieczenia prawa kontrahenta przewoźnika przewidzianego
w art. 3 pr.przew. De lege ferenda potrzebna jest nowelizacja przepisów ustawy,
która prowadziłaby do większego zagwarantowania egzekwowalności roszczeń
wynikłych z obowiązku kontraktowania czy to w postaci ułatwień dowodowych
czy to w zakresie ujednolicenia ryczałtowego odszkodowania na wzór prawa
telekomunikacyjnego czy to w zakresie ustanowienia sankcji administracyjnoprawnych za nieuzasadnioną odmowę przyjęcia oferty przez przewoźnika.

IV. Podsumowanie
Jak zostało to wcześniej wykazane problem nakazu zawarcia umowy w prawie
przewozowym nie stanowi jedynie rozważania czysto teoretycznego i wciąż
pozostawia w swoim zakresie więcej pytań niż odpowiedzi. Powołując się na treść
artykułu mogę stwierdzić, iż prawo przewozowe przewiduje na zasadzie wyjątku
od wolności umów obowiązek zawarcia umowy. Nakaz ten jednak charakteryzuje
się dużym stopniem niejasności przepisów oraz zastosowaniem sformułowań
nieostrych, które to w pewnym stopniu zostały przybliżone. Szczególną uwagę
32 T. Szanciło, Prawo przewozowe komentarz, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 47-51, A. Jaworski,
Prawo przewozowe. Komentarz, LexisNexis Polska, 2012, komentarz do art. 3 ustawy.
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należy zwrócić zwłaszcza na potrzebę nowelizacji art. 8 pr.przew., którego to
treść wykazuje wiele wadliwości o których mowa w rozdziale III niniejszego
artykułu. Jednakże największym w mojej ocenie problemem istniejącym w zakresie obowiązku zawarcia umowy w prawie transportowym jest brak stworzenia
przez ustawodawcę skutecznego mechanizmu egzekwowania odpowiedzialności
z tytułu bezpodstawnej odmowy zawarcia umowy, a braki te, w sposób całkowity
eliminują sens regulacji art. 3 pr.przew. Biorąc pod uwagę, iż ratio legis regulacji
jest zapewnienie stałego i nieprzerwanego dostępu do usługi odpowiadającej
codziennym zwykłym potrzebom człowieka, a zarazem usługi de facto warunkującej sprawne funkcjonowanie jednostki i społeczeństwa, uważam, iż na tym
poziomie przepis nie stanowi żadnej gwarancji. Zarówno możliwość sądowego
zawarcia umowy jak i dochodzenie odszkodowań w razie nieuzasadnionej
odmowy wydaje się nie gwarantować tego dostępu ani tym bardziej nie stanowić
stosownego źródła prewencji przed bezzasadną odmową zawarcia umowy. Na
tym gruncie, w mojej opinii należałoby ustanowić w zakresie odpowiedzialności
za naruszenie art. 3 pr.przew sankcje o bardziej publicznoprawnym charakterze
na wzór choćby wspomnianego art. 105 ust. 4 prawa telekomunikacyjnego.
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Streszczenie
Artykuł dotyczy obowiązku zawarcia umowy przewidzianego w ustawie prawo przewozowe. Stanowi analizę prawa przewozowego zarówno pod kątem ogólnej analizy owego
wyjątku od zasady swobody umów jak i przy uwzględnieniu przepisów szczególnych
ustawy. Artykuł poświęca znaczną uwagę wykładni wyjątków od wyrażonego w art. 3
pr.przew. obowiązku, wskazując niejasności interpretacyjne. Ostatnia część wskazuje
na potencjalne skutki naruszenia obowiązku zawarcia umowy, a także stanowi krytykę
braku regulacji expresis verbis w tej materii uwzględniając przede wszystkim ratio
legis przepisu art. 3 pr.przew. Celem artykułu jest porównanie jurydycznego sensu
instytucji obowiązku kontraktowania czyli zagwarantowania powszechności usługi
z wysokim stopniem niejasności przepisów oraz brakiem realnego zabezpieczenia jego
egzekwowania.
SŁOWA KLUCZOWE: obowiązek zawarcia umowy, swoboda umów w znaczeniu szerokim,
źródła obowiązku zwarcia umowy, odpowiedzialność deliktowa, prawo przewozowe,
wyjątki od obowiązku zawarcia umowy.
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Summary
Article concerns the problem of obligation to contract in Carriage law. Article apply
to this obligation both considering general analyze of this exception from freedom of
contract and regulations of carriage law. It is devoting particular attention to interpretation of exception of named in article 3 Carriage Law Act duty. Last part indicate
potential consequences of obligation to contract violation, also this part constitutes
an critic of legal gap in Carriage law taking into account above all ratio legis of the
regulation of art. 3 Carriage Law Act. Goal of the article is an comparison between
meaning of obligation to contract, which is guarantying access to carriage services and,
as well vagueness of carriage law regulation as lack of regulation securing compliance
of obligation to contract.
KEY WORDS: obligation to contrach, freedom of contract in the brad sense, source of
obligation to contract, tortious liability, carriage law, exception of obligation to contrach.
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Michał Służalec

Wyrażenie zgody przez pacjenta na
ujawnienie tajemnicy lekarskiej
a jawność rozprawy głównej na
gruncie kodeksu postępowania
karnego
Consent of the patient for disclosure of professional secrecy and the
principle of public while the main trial in criminal proceeding code

I. Wstęp
Szereg zawodów wykonywanych na rzecz ludzi wiąże się z pozyskiwaniem na
ich temat szczególnego rodzaju informacji. Bardzo często są to wiadomości
intymne, których ujawnienie mogłoby wpłynąć zarówno na sytuację procesową, jak i odbiór danej osoby w społeczeństwie. W związku z powyższym,
ustawodawca przyznał określonym zawodom swoistego typu gwarancję ochrony
informacji przekazywanych przez zainteresowanego, a uzyskiwanych w trakcie
wykonywania świadczeń, w postaci tajemnicy zawodowej. W katalogu tych
profesji znajdują się między innymi adwokaci, notariusze, psychiatrzy, dziennikarze, czy też lekarze.
Kodeks postępowania karnego zawiera w swych ramach regulacje dotyczące
możliwości zwolnienia uprawnionych podmiotów z przysługującej im tajemnicy
zawodowej1. Możliwość ta w odniesieniu do konkretnych zawodów jest jednak
ograniczona. W nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 10 czerwca 2016
r. zawarto dodatkowe możliwości odnoszące się do samodzielnego zwolnienia
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555,
z późn. zm.).
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lekarza z obowiązującej go tajemnicy zawodowej przez pacjenta, bądź osobę mu
bliską w razie jego śmierci2.
W związku z przytoczoną powyżej zmianą ustawodawca rozszerzył, w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, zakres stosowania zasady
jawności.
Uwzględniając dokonaną nowelizację słusznym jest przeprowadzenie analizy,
w jaki sposób, na tle obecnie obowiązujących przepisów prawa, dobrowolnie
wyrażona zgoda przez pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej, wpływa na
jawność procesu w trakcie rozprawy.

II. Tajemnica lekarska
Regulacje dotyczące zagadnienia tajemnicy lekarskiej posiadają swoje podwaliny
już w starożytności. W tamtym czasie ich źródłem była jedynie moralność3.
Definiowanie pojęcia tajemnicy zawodowej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa nie jest jednoznacznie terminowane. Jak wskazuje ks.
Bartłomiej Pieron konkretne zawody będą posiadały swój merytoryczny zakres
tajemnicy. W celu dokonania analizy tego terminu należy przyjąć za punkt
wyjściowy granice jej niejawności4.
Podłożem do funkcjonowania tajemnic zawodowych jest przypisane każdemu
człowiekowi prawo do prywatności. Prywatność jest określana jako podstawowe
uprawnienie każdego człowieka5. Prawo to jest swoistą wartością, uznawaną
jako dobro osobiste, mającą szczególne znaczenie w życiu każdego człowieka.
Nadto, należy podkreślić, iż występowanie ochrony prywatności jest całościowo
uznawane przez społeczeństwo6.

2 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego,
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. poz. 1070, z późn. zm.).
3 D. Rydlichowska, Tajemnica lekarska w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo”
(2015), nr 9, s. 37.
4 B. Pieron, Tajemnica zawodowa (duszpasterska) duchownego, „Annales Canonici” (2016),
nr 12, s. 134.
5 M. Tomkiewicz, Tajemnica adwokacka adwokata kościelnego w prawie polskim. Zakres
ochrony i skutki jej naruszenia, „Studia z Prawa Wyznaniowego” (2016), T. 19, s.195
6 K. Michałowska, Prawo do życia rodzinnego na tle ogólnie pojmowanej prywatności
jednostki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (2013), nr 911, s. 53
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Zdaniem Michała Rusinek w razie próby dokonywania analizy składu definicji słowa tajemnica w aspekcie prawnym należy wyjść od jej potocznego znaczenia7. Słownik języka polskiego wskazuje dwie definicje tego wyrazu. Pierwszą
z nich jest tajemnica pojmowana jako sekret. Słowo tajemnica jest rozumiane
także jako rzecz, której nie sposób zrozumieć8. Mając na względzie wskazane
definicje, w zakresie analizy pojęcia tajemnicy lekarskiej, należy skupić się na
pierwszym jej znaczeniu. Tym samym, tajemnica odnosi się bezpośrednio do
niejawności, która jest nośnikiem skonkretyzowanych informacji. W kontekście
do powyższego, w zakres tajemnicy wpisuje się swego rodzaju wiedza na temat
danego zdarzenia. Sytuacja taka będzie występować, gdy przedmiotowa informacja jest w posiadaniu niewielkiej ilości osób. Ponadto, w zakresie niejawności
istnieje nakaz zachowania uzyskanych informacji, w taki sposób, aby nie dotarły
one do osób trzecich9.
Jak wskazuje Izabela Bernatek-Zaguła nie sposób odszukać definicji normatywnej pojęcia tajemnica zawodowa, a sam rygor ograniczenia w ujawnianiu
informacji uzyskanych przez lekarza, w trakcie wykonywania przez niego czynności medycznych jest zawarty w aktach prawnych rangi ustawowej. Co więcej,
tajemnica lekarska jest wynikiem zapisu wewnętrznie obowiązującego zbioru
etyki lekarskiej w ramach prawa przysługującego każdemu pacjentowi10. Nakaz
funkcjonowania tajemnicy zawodowej w trakcie wykonywania działań medycznych został zawarty w art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 11.
Zgodnie z powyższym lekarz ma obowiązek zatrzymania informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem przez niego zawodu.
Mając na względzie analizę przedmiotowego tematu, tj. wyrażenia zgody
przez pacjenta na ujawnienie tajemnicy lekarskiej należy odnieść się do zależności tego uprawnienia w stosunku do prawa do prywatności. Prywatność jest
bowiem wynikiem występowania jednej z dwóch sfer życia prywatnego, tj. intymności. Dzięki regulacjom zawartym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku

s. 16.

7 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Kraków 2007,

8 Red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Warszawa
1968, s. 819.
9 M. Rusinek, Tajemnica…, s. 16-17.
10 I. Bernatek-Zaguła, Prawo pacjenta w Polsce do informacji medycznej, Toruń 2008, s.
112-113.
11 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018, poz.
617 z późn. zm.).

Artykuł prawniczy | 213

Praw Pacjenta12 pacjent uzyskuje szereg gwarancji prawidłowego realizowania
prawa do prywatności13.
Tajemnica lekarska jest odbierana jako szczególnego rodzaju unormowanie,
co związane jest z występowaniem konieczności uzyskiwania przez medyka
wymaganych w danej sprawie prywatnych informacji, dotyczących kondycji
zdrowotnej pacjenta. W związku obszarem intymnych stref, w które wkracza
medyk wykonując swój zawód, wykonywanie profesji lekarza jest uznawane jako
zawód zaufania publicznego14.
W skład znaczeniowy terminu zawód zaufania publicznego wchodzi forma
wykonywania przez wyspecjalizowaną osobę świadczeń na rzecz określonej
osoby, przy uwzględnieniu posiadanej przezeń wiedzy, przygotowania oraz
przynależności organizacyjnej. Tajemnica zawodowa osób wykonujących zawód
zaufania publicznego jest rezultatem specjalistycznego charakteru świadczonych
usług w danym zawodzie i związana jest ona z uzyskiwaniem informacji z życia
prywatnego osoby zgłaszającej się do przedstawiciela danego zawodu15. Występowanie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oddziałuje bezpośrednio
na prawa pacjenta, które zawierają także nakaz nierozpowszechniania informacji
o jego kondycji zdrowotnej wobec osób trzecich16.

III. Jawność procesu karnego
Zgodnie z obecnie funkcjonującą regułą rzetelnego procesu karnego17 w trakcie
rozstrzygania o odpowiedzialności karnej w postępowaniu przed sądem, co do
12 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
2017, poz. 1318, z późn. zm.)
13 N. Jabłońska, Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego pacjenta, a możliwość jego
ograniczenia w świetle artykułu 5 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, „Zeszyt
Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” (2014), nr 4, s. 124-126.
14 M. Mnichowska, Współczesne tendencje i zmiany w relacji lekarz-pacjent. „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” (2011), nr 1, s. 120.
15 P. Kardas, Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej
przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”
(2014), T. 18, nr 4, s. 5-6, s. 9-10.
16 K. Góralczyk, Prawo innych osób do informacji o stanie zdrowia oraz decydowania o badaniu pacjenta w ustawodawstwie polskim, (w:) Prawa Pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska, Warszawa 2016, s. 112.
17 P. Kardas, Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania przygotowawczego, (w:) Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, W. Jasiński K.
Nowicki, Warszawa 2013, s. 15.
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zasady obowiązuje zasada jawności18. Występowanie tej zasady wypełnia swym
zakresem funkcje kontroli społecznej oraz wychowania społeczeństwa19. Składa
się ona z dwóch typów, tj. jawności zewnętrznej oraz wewnętrznej20. W celu
dokonania analizy stosowania zasady jawności istotnym jest przybliżenie zakresu
funkcjonowania jawności zewnętrznej oraz jawności wewnętrznej.
Jawnością wewnętrzną jest zbiór uregulowań dotyczących stron postępowania. Jej istnienie to wynik występowania zasady kontradyktoryjności21. Zasada
ta przejawia się przede wszystkim w możliwości wglądu do akt postępowania
i uczestnictwa w merytorycznym rozpoznaniu sprawy dotyczącej danej osoby22.
Tym samym, przede wszystkim w zakres wskazanej jawności wpisuje się możliwość uzyskiwania informacji o stanie procesu23.
Na jawność zewnętrzną składa się uprawnienie publiczności do uczestniczenia w procedowaniu przed sądem24. Obecności publiczności w trakcie rozpoznawania sprawy przed sądem jest skutkiem konstytucyjnego zapisu z art. 45.
Jawność procedowania uznawana jest jako forma wykonywania zasady zwierzchnictwa Narodu25. Ten element zasady jawności tworzy gwarancję do prawidłowości realizacji konstytucyjnego prawa do sądu oraz uczciwości procedowania26.
Zgodnie z zapisem zawartym w art. 355 k.p.k. rozprawa odbywa się jawnie, a jej ograniczenia mogą być określone w ustawie. W przepisach karnych
procesowych zawarto różne typy możliwości wyłączenia jawności rozprawy,
tj. art. 359 k.p.k., czyli wyłączenia jawności z mocy prawa, oraz art. 360 k.p.k.,
czyli wyłączenia jawności z urzędu, bądź na żądanie stron procesu. Niejawność
z mocy prawa będzie miała miejsce podczas złożenia wniosku przez prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy, przy
18 T. Grzegorczyk, Jawność wewnętrzna postępowania sądowego, (w:) Jawność jako wymóg
rzetelnego procesu karnego. Zagadnienia prawa polskiego i obcego, W. Jasiński, K. Nowicki, Warszawa
2013, s. 69.
19 B. Wójcicka, Podstawy wyłączenia jawności rozprawy, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Iuridica” (1998), nr 35, s. 41.
20 K. Nowicki, Jawność zewnętrzna postępowania sądowego, (w:) Jawność procesu karnego,
red. J. Skorupka, Warszawa 2012, s. 311.
21 M. Kostro, Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości jako realizacja zasady
publiczności, „Białostockie Studia Prawnicze” (2016), z. 21, s. 99.
22 T. Grzegorczyk, Jawność…, s. 71.
23 M. Rogalski, Zasada jawności, (w:) Proces karny. Część ogólna, red. G. Artymiak, M.
Rogalski, Warszawa 2012, s. 81.
24 R. Koper, Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności w procesie karnym,
Warszawa 2010, s. 43.
25 J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 123.
26 P. Czarnecki, Przedstawiciel społeczny w transparentnym procesie karnym, „Studia Iuridica”
(2017), nr 69, s. 23.
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wniosku o zastosowanie środka zabezpieczającego oraz przy rozpoznawaniu
sprawy o znieważenie, bądź pomówienie (przy czym, gdy pokrzywdzony złoży
stosowny wniosek rozprawa będzie odbywać się jawnie). Drugi kodeksowy zbiór
okoliczności umożliwiających wyłączenie jawności dotyczy sytuacji, gdy jawne
rozpoznanie sprawy mogłoby wywołać zakłócenie spokoju publicznego, obrazić
dobre obyczaje, wyjawić okoliczności, które winny być zachowane w tajemnicy ze względu na ważny interes państwa. Ponadto, gdy rozpoznanie sprawy
mogłoby naruszyć ważny interes prywatny; przy rozpoznawaniu sprawy, gdy
choć jedna z osób oskarżonych jest nieletnia; lub gdy przesłuchuje się świadka
niemającego ukończonych lat 15. Ustawodawca umożliwia także wyłączenie
jawności w razie złożenia wniosku o wyłączenie jawności przez osobę, która
złożyła wniosek o ściganie.

IV. Zakres stosowania zasady jawności w trakcie
przesłuchiwania lekarza, co do faktów objętych
tajemnicą lekarską
Lekarz udzielający pomocy pacjentowi zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, jakie uzyskał w trakcie udzielania mu pomocy. Zgodnie z art. 180
§ 2 k.p.k. osoba, która jest zobowiązana do nieudzielania informacji w związku
z wykonywaniem przez nią określonego zawodu powinna zgodnie z obejmującą
ją tajemnicą lekarską odmówić zeznań, które dotyczą informacji uzyskanych
w związku z jej działalnością zawodową. Przesłuchanie lekarza w zakresie uzyskanych przezeń informacji w trakcie pomocy pacjentowi może być stosowane
jedynie, gdy nie ma możliwości ustalenia danej okoliczności na innej podstawie,
a samo przesłuchanie jest niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości.
Wprowadzenie przepisów o możliwości odmowy odpowiedzi na pytania
ma na celu ochronę przed stawieniem przesłuchiwanej osoby w niezręcznej
sytuacji, dotyczącej dylematu zachodzącego w świadomości tej osoby, czy ma
ona zeznawać prawdę27.
Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych przez lekarza
w trakcie udzielania pomocy pacjentowi, nie jest jednak bezwzględnie obowiązujący. Wprowadzenie możliwości zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego
27 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2013 r., (II Aka 49/13), LEX nr
1312093.
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może nastąpić jedynie, gdy lekarz odmówi składania zeznań z zakresu informacji
zawierających się w tajemnicy lekarskiej, bądź gdy sam pacjent nie wyrazi zgody
na zwolnienie z tajemnicy lekarskiej28.
Na mocy art. 181 § 1 k.p.k., jeżeli lekarz został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej powinien być wówczas przesłuchany przy drzwiach
zamkniętych. Jednakże, ustawodawca wskazuje odstępstwa, kiedy przesłuchanie
świadka w zakresie obejmującym tajemnicę lekarską, będzie odbywać się przy
drzwiach otwartych. Przesłuchanie na rozprawie jawnej odbywa się na podstawie dwóch ustaw, tj. art. 40 ust. 2 pkt. 4 oraz 40 ust. 3 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty i art. 14 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 14 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Tym samym, jawność rozprawy przy
uwzględnieniu wyżej wskazanych przepisów ustaw, występuje przy wyrażeniu
zgody przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na ujawnienie tejże
tajemnicy (przy czym na podstawie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
musi on być uprzednio pouczony o skutkach jej wyjawienia), ponadto zwolnić
z tajemnicy może osoba bliska zmarłego pacjenta. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osobą bliską w rozumieniu
przepisów jest małżonek, krewny, bądź powinowaty do drugiego stopnia linii
prostej, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu z pacjentem oraz osoba, którą pacjent wskazał.
Jak wskazuje Izabela Bernatek-Zaguła próżno szukać w przepisach uregulowań dotyczących w jakiej formie zwolnienie powinno być dokonane z obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej29. W tym miejscu należy zaakcentować, iż
w ramach udzielania zgody na ujawnianie informacji objętych tajemnicą lekarską, uprawniony do zwolnienia z niej może wskazać w jakim zakresie i jakie
informacje chce on, aby zostały przekazywane30.
Zgodnie z normą wskazaną w art. 181 k.p.k. przesłuchanie świadka zwolnionego przez sąd z tajemnicy zawodowej powoduje obligatoryjny obowiązek
wyłączenia jawności rozprawy na czas zeznań tego osobowego źródła dowodowego. Zdaniem Radosława Kopera utajnienie tej części procedowania przed
sądem wynika z przymusu ochrony wyjawianych przez składającego zeznania
tajemnic31.
28 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2016 r., (II AKz
688/16), LEX nr 2309507.
29 I. Bernatek-Zaguła, Prawo…, s. 120.
30 K. Jarnutowska, Ochrona prywatności osób zarażonych wirusem HIV a prawo innych
osób do ochrony zdrowia, (w:) Prawa pacjenta, red. U. Drozdowska, A. Wnukiewicz-Kozłowska,
Warszawa 2016, s. 175.
31 R. Koper, Jawność…, s. 261.
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Co więcej, należy mieć na uwadze fakt, iż wszelkie informacje przekazane
w trakcie rozprawy z wyłączeniem jawności będą dalej objęte tajemnicą wynikającą z niejawności procedowania32.
Idąc za naczelną zasadą procesu karnego, jaką jest jawność procedowania na
etapie sądowym oraz rozwiązania zawarte w art. 181 k.p.k., można określić, iż
występuje swoistego typu odstąpienie od kodeksowej zasady jawności, podczas
przesłuchiwania osoby zwolnionej z tajemnicy zawodowej przez sąd.
W uprzednio obowiązującym stanie prawnym przesłuchanie osoby zwolnionej
przez sąd z tajemnicy zawodowej odbywało się zawsze przy drzwiach zamkniętych33.
Obecnie ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawą
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzono możliwość przeprowadzenia rozprawy w sposób jawny w trakcie przesłuchiwania lekarza, co
do faktów związanych z obejmującą go tajemnicą zawodową w konkretnych
wypadkach. Jawne przesłuchiwanie świadka, co do okoliczności wchodzących
w zakres tajemnicy lekarskiej będzie miało miejsce w sytuacji wyrażenia zgody
przez pacjenta, bądź osobę bliską w razie śmierci pacjenta (w rozumieniu ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)34. Przy czym istotnym faktem
w tej materii jest uprzednie uświadomienie pacjenta, jakie skutki może przynieść
wyjawienie informacji objętych tajemnicą zawodową35. Jak zostało wskazane
powyżej, w sytuacji udzielenia odpowiedniej zgody przez uprawniony podmiot
nie jest potrzebne wdrażanie procedur z art. 180 k.p.k., albowiem w takiej sytuacji procesowej, lekarz nie ma obowiązku utrzymywania uzyskanych informacji
w tajemnicy36. Ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej
analizowany przepis nie znajdował argumentów przemawiających za „automatycznym” ograniczeniem jawności w przywołanych sytuacjach37.
32 R. Teluk, Opiniowanie przez biegłego z zakresu slangu narkotykowego i przestępczości
narkotykowej na podstawie materiałów niejawnych uzyskanych w wyniku podsłuchu telefonicznego,
„Zeszyty prawnicze” (2013), Vol. 13, nr 2, s. 139.
33 P. Kołodziejski, Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego w postępowaniu karnym,
„Prokuratura i Prawo” (2013), nr 1, s. 57.
34 P. Karlik, Tajemnica zawodowa lekarza w procesie karnym w świetle ostatnich zmian,
„Medyczna Wokanda” (2016), nr 8, s. 83
35 K. Nowicki, Postępowanie przed sądem pierwszej instancji, (w:) Proces karny, red. J.
Skorupka, Warszawa 2017, s. 611.
36 A. Jaskuła, K. Płończyk, Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” (2017), nr 3, s. 91.
37 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw z dnia 25 kwietnia 2016 r., druk nr 451, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/
DBD9E9635C718980C1257FA2002E7085/%24File/451.pdf, (dostęp: 19.05.2018).
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Biorąc pod uwagę fakt, iż prawodawca rozszerzył stosowanie zasady jawności
w trakcie przesłuchiwania osoby zwolnionej przez pacjenta z tajemnicy lekarskiej
na mocy art. 181 § 1 k.p.k. rozprawa w tym zakresie odbywa się jawnie.
Należy wskazać, iż jawne procedowanie posiada zarówno aspekty pozytywne,
jak i negatywne. Argumentami przemawiającymi za stosowaniem zasady jawności są m.in. możliwość kontroli społecznej poprzez publiczne rozpoznawanie
sprawy wraz z kształtowaniem świadomości społeczeństwa. Ponadto, jej występowanie buduje zaufanie społeczeństwa do sądownictwa. Co więcej, istotnym
znaczeniem jawności jest możliwość oczyszczenia się w oczach społeczeństwa
przez oskarżonego, który nie popełnił zarzucanych mu czynów. Tego rodzaju
rehabilitacja daje mu gwarancję, że nie nastąpi wobec niego stygmatyzacja.
Negatywnymi aspektami jawnej rozprawy są: m.in. ujawnianie faktów dotyczących intymnych aspektów z życia danej osoby, często związanymi ze stanem
zdrowia. Nadto, w ramach podanego można wskazać przekazywanie informacji
dotyczących ulokowania i posiadania dóbr materialnych, co może spowodować
potencjalnej kradzieży38.
Jak wynika z powyższej analizy jawność rozprawy powoduje zarówno ochronę
gwarancji procesowych, jak i negatywne następstwa związane z upublicznieniem
prywatnych informacji. Przesłuchanie lekarza, co do faktów objętych tajemnicą
zawodową, przy udzieleniu na to zgody przez uprawniony podmiot– pacjenta lub
osobę bliską w razie śmierci pacjenta, przy braku jego sprzeciwu, obligatoryjne
powoduje jawność procedowania. Taka regulacja kodeksowa niesie za sobą
niebezpieczeństwo dostępu każdej osoby do informacji intymnych dotyczących
pacjenta. Nie mniej jednak, należy podkreślić, iż sąd, pomimo ustanowionych
zmian, dysponuje możliwością wyłączenia jawności także przy zaistnieniu przesłanek z art. 360 § 1 k.p.k.
W odniesieniu do fakultatywnych okoliczności związanych z możliwością
wyłączenia jawności dużą rolę będzie odgrywać podstawa zawarta w art. 360 §
1 pkt 4 k.p.k., tj. wyłączenie jawności z powodu ważnego interesu prywatnego.
Wyłączenie jawności z tego powodu odnosi się do elementów prywatnych z życia
uczestnika rozprawy. Niejawność, w tym zakresie, stosuje się w razie zagrożenia
wystąpienia krzywdy wobec jakiejkolwiek osoby39. Mając na względzie powyższe
sąd może z własnej inicjatywy stosować wyłączenie jawności także przy sytuacji
z art. 181 § 1 zdanie 2 k.p.k.
38 K. Nowicki, Jawność…, s. 312-314.
39 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2015 r., (sygn. II AKa 79/15),
LEX nr 1927698.
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V. Podsumowanie
Niewątpliwie zagwarantowanie przez ustawodawcę ochrony informacji, wynikających z funkcjonowania w przepisach tajemnicy zawodowej, umożliwia prawidłowy przepływ wiadomości, potrzebnych do poprawnego wykonywania przez
osobę wykonującą zawód zaufania publicznego swych świadczeń.
W wielu przypadkach lekarz udzielający pomocy pacjentowi posiądzie wiedzę na temat szczegółów związanych z życiem tej osoby, często są to informacje
o charakterze intymnym. W związku ze specyfiką tego zawodu przewidziano
możliwość pozostawienia uzyskanej wiedzy w tajemnicy. Pomimo występowania w procesie karnym zasady jawności postępowania, przesłuchanie lekarza
jako świadka odbywa się, co do zasady przy drzwiach zamkniętych. Jednakże,
w ostatnim czasie ustawodawca dał możność na jawne procedowanie, w trakcie
rozpytywania lekarza podczas rozprawy, z okoliczności składających się na tajemnicę lekarską. Ustawa znajduje dwa przypadki, w których przesłuchanie odbywa
się w sposób dostępny dla publiczności, tj. wyrażenia zgody przez pacjenta na
zwolnienie z tajemnicy lekarskiej oraz analogiczna zgoda wyrażona przez osobę
bliską zmarłego pacjenta.
Powyższa regulacja znajduje zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty.
Niewątpliwie informacje dotyczące danej osoby, a uzyskane podczas świadczenia
usług przez osobę zobowiązaną do tajemnicy zawodowej, powinny podlegać
ochronie w stopniu większym, niż pozyskane w sposób zwyczajny. Ochrona ta
winna przejawiać się zarówno w poczuciu bezpieczeństwa pacjenta, jak i nieujawnianiu informacji osobom trzecim.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł jest poświęcony występującej w procedurze karnej zależności związanej ze stosowaniem zasady jawności, a kwestią zwolnienia z tajemnicy lekarskiej
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przez pacjenta, bądź osobę bliską zmarłemu pacjentowi. W początkowej części pracy
nakreślone zostały ramy znaczeniowe terminów tajemnica zawodowa oraz zakresu funkcjonowania jawności podczas procesu karnego. W ramach przedmiotowego zagadnienia,
dokonano analizy przepisów kodeksowych zawierających uregulowania w odniesieniu do
wyłączenia jawności rozprawy oraz możliwości zachowań sądu podczas przesłuchiwania
lekarza zwolnionego przez pacjenta z obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności, o których dowiedział się podczas udzielania mu pomocy medycznej. Nadto, autor
wskazał hipotetyczne aspekty oddziaływania jawnego przesłuchania lekarza w razie
zwolnienia go przez uprawnione podmioty z tajemnicy lekarskiej.
SŁOWA KLUCZOWE: jawność rozprawy karnej, tajemnica lekarska, zgoda pacjenta na
zwolnienie z tajemnicy zawodowej.
Summary
This article analyses to relationship between the principle of public while criminal proceeding and the opportunity of discloure from proffesional secrecy by the doctor who
has the consent from the patient or by the person who is close to the deceased patient.
In the first part of this paper it has been outlined the meaning terms frameworks
professional secrecy and the scope of the principle of public while criminal proceeding.
As part of this article, it was made an analysis the code’s regulations in connection
with not using the principle of public. What is more, the author made deliberations
about possibilities to hearing the doctor by the court while having by him a consent
to disclosure from the proffesional secrecy which was provided by the patient (about
informations of the circumstances which he owns because of giving the medical aid.
Furthermore the author showed hypothetical aspects of interacting of the principle
of public and hearing the doctor who had permission from the patient to disclosure
medical secrecy.
KEY WORDS: openness of criminal hearing, medical professional secrecy, consent of
the patient to disclosure from professional secrecy.
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Iwo Jarosz

Certain issues concerning the
application of article 961 of the Polish
Civil code
Wybrane problemy związane ze stosowaniem artykułu 961 Kodeksu
cywilnego

I. Introduction
One of the key principles of Polish law of succession is that the deceased’s intentions must be observed to the fullest extent possible. This principle feeds through
to the rule of an amicable testamentary interpretation (as per the favor testamenti maxim). It is also manifest in statutory provisions intended to replicate
the deceased’s presumed intentions. The order of intestate succession is laid out
with the intention to mimic the possible contents of the deceased’s will, had they
drafted one in due time.
Another provision of the law aimed at facilitating the deceased’s will as closely as possible, is the one encoded in Article 961 of the Polish Civil Code1. The
provision in questions appears simple, yet proves to be ambiguous in practical
application, leaving certain significant issues to be determined in detail by
jurisprudence and legal doctrine.
The issues in question may be interesting for foreign scholars. Polish civil
law borrows and develops a lot from the pillars of continental law2, intertwined
and linked to the major continental systems. However, it is, to some extent,
peculiar and different. It is, then, a convenient object of comparative efforts.
1 Act of 23rd April 1964 – Civil Code (consolidated text: Journal of Laws of Republic of
Poland of 2017, item 459 as amended), hereinafter referred to as: the “Polish Civil Code” or “KC”.
2 Thus: F. Zoll [in:] K.G. Creid, M.J. Dewall, R. Zimmermann (eds), Comparative Succession
Law, Volume I: Testamentary Formalities, Oxford-New York 2011, p. 271.
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Moreover, the introduction of a common instrument regulating the European
private international law of succession3 may result in a significant volume of
successions to be ruled by Polish law4. For many foreigners residing in Poland,
possibly unbeknownst to them, Polish law may prove to be applicable to their
succession. by virtue of the choice of law clause5. Hence the practical significance
of the issues discussed herein should not be undervalued.

II. General remarks
2.1. Inheritance
A person’s assets – property rights and receivables – devolve, upon their passing, to one or several persons (Article 922 S. 1 KC)6. The heirs, then, inherit all
property rights and become party to all obligations of the deceased (regardless
of whether the deceased had been a creditor or a debtor to such obligations).
Polish law provides for two and only two bases for inheritance. An estate may
pass to a person’s heirs either pursuant to a will or to rules of intestacy. Intestate
succession is referred to in Polish legal language as “statutory succession”, as
it is determined only by statute – inasmuch as it sets forth rules for intestate
succession.
Accordingly, any disposition of property in case of death may only be made
by way of a will (Article 941 KC). The statute sets forth binding and inflexible
rules of intestacy. Should a person decide they want to influence the succession
(even in the form of a so-called negative will, i.e. one containing only an exclusion
3 The Regulation (Eu) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July
2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and
enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European
Certificate of Succession (Official Journal of the European Union L 201/107, hereinafter referred
to as: the “Regulation”).
4 Pursuant to Article 21(1) of the Regulation states that – in general – the law of the State
in which the deceased had his habitual residence at the time of death shall be the law applicable
to the succession as a whole.
5 Pursuant to Article 22(1) of the Regulation, the choice of law is limited however to the
option to choose the law of the state whose nationality one possesses to govern one’s succession.
It is also possible.
6 Polish law refers to the moment of the death of the person in question as the “opening
of inheritance”, interlinking this moment with the automatic acquisition of inherited assets (and
duties) by the heir or heirs (Article 924 and 925 of the Polish Civil Code).
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– though not disinheritance – of a would-be-heir from what otherwise would
have been intestate succession) must be effected in the form of a will.
Polish law, unlike e.g. Austrian, does not distinguish in any way between
a will and codicil7. Pursuant to Polish law, then, the testator in their will may
appoint heirs (one or many) as well as institute legacies or just restrict to one of
these options. It does not anyhow affect the validity of a will.
It is easy to identify, then, that Polish law does not recognize a typical third
method of disposing of property on death8, known in certain other jurisdictions
(specifically in German and Austrian law), namely: an inheritance agreement9.
The legality of such an agreement is expressly excluded in Article 1047 KC10.

2.2. Wills in Polish Law
Wills in Polish law share their defining features with common law wills. The five
essential characteristics of a will as identified by common law scholars may be
also truly ascribed to Polish law wills11. In Polish law, much like in English law,
the wishes expressed in a will are intended to take effect on death and no earlier.
They are always revocable (and alterable) as a whole or in part (Article 943 KC12).
They are ambulatory – capable of dealing with property which is acquired after
the date of the will13. Finally, a will is merely a declaration of intention. It may
not be enforced before the testator’s death nor does a (future) heir or legatee
have any claims arising from the will till the moment of the testator’s passing.
7 F. Zoll [in:] Comparative…, p. 274.
8 J.S. Piątowski [in:] idem (ed.), System Prawa Cywilnego, tom IV. Prawo spadkowe, Warszawa
1984, s. 28.
9 This translation of the Polish phrase umowa dziedziczenia has been chosen purposefully
to distinguish from the notion of an agreement as to succession as defined in the Regulation (Article
3 s. 1(b)).
10 This provision, reading that an agreement concerning the inheritance after a living person
shall be invalid, enshrines, when read together with Article 941 (mentioned above), the principle
according to which it is permissible to perform only such mortis causa legal acts, which were
determined by statute as permissible. This principle results in illegality of executing legal acts
which would be binding for the future testator and considered effective upon the said testator’s
death. Thus: W. Borysiak, Konstrukcja czynności prawnych mortis causa w polskim prawie cywilnym,
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, Nr 2, s. 8–9.
11 The list of characteristics of wills under English law is based on: C. Rendell, Law of Succession, London 1997, p. 3-6.
12 Compare with the ratio in Vynior’s Case (1609) 8 Co Rep 816, from which follows that
a will may be revoked even where the will itself provides for its irrevocability.
13 Ibidem.
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This characteristic element is in Polish jurisprudence directly linked with the
issue of revocability14. One vital characteristic of a will, often overlooked in legal
doctrine, is that there might be no will without a proprietary disposition15. Apart
from the so-called special wills (including a military will and a travel will), two
most frequently encountered forms of wills are holographic wills (handwritten
in whole and signed) and notarial wills (made in the form of a notarial deed by
a notary public).
As mentioned above, testamentary dispositions may either take the form of
an appointment of heir (one or more) or establishing of a legacy. The key principle of Polish law of succession is that of general succession. It follows from it
that the whole of testator’s property at the time of his death becomes the estate,
subject to inheritance by heirs either statutory or testamentary – they receive
shares in any and all assets of that estate, and become debtors to all estate debts.
The testator, by means of a testamentary appointment, disposes of the estate
in whole or in part (Article 959 KC). Therefore, the appointment of an heir is
of a general nature and is, as a rule, save for the institution being the subject
matter of this paper, inherently separated from dispositions aimed at singular
objects. Disposing of certain components of an estate may be effected by means
of a legacy. A legacy may either be an ordinary legacy or a specific legacy. An
ordinary legacy creates an obligation, burdening the heirs, be it statutory or
testamentary, to render specific performance for the benefit of a specified third
person (Article 968 KC). A specific legacy may only effectively be made within
a notarial will and is capable of transferring the legal title to an object automatically upon the opening of inheritance (Article 9811 KC).

2.3. Testamentary interpretation
All texts require interpretation16. The process of interpretation allows the reader
to ascribe meaning to signs and sets thereof. Statements made in legal transactions are no exception to this general rule.
In everyday life wills, especially the holographic ones, are often drafted by
non-lawyers. Polish legal doctrine and jurisprudence has come forward with
14 K. Osajda [in] K. Osajda (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2018, commentary
to Article 941, item 25.10.
15 S. Wójcik, F. Zoll [in:] B. Kordasiewicz (ed.), System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo
spadkowe, Warszawa 2015, s. 328.
16 See e.g.: B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2015.
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a number of rules of legal interpretation regarding legal acts effected by parties
in legal relations. The general rule of testamentary interpretation places upon
anyone interpreting, including the courts, an obligation to decode and recreate
the testator’s true will – as it had in fact been (or actually: as it, in accordance
with the best of knowledge and best intentions, may be deemed to have been),
not as third persons see it post factum17 - and to the fullest possible extent, to
justify an interpretation which, so far as possible, upholds the validity of wills18.
Finally, the law construes certain presumptions, as well as rules dictating what
need be established in case of doubts. One such rule is laid out in Article 961 KC.

III. The rule from article 961 kc
3.1. The content of the rule and its significance
First clause of Article 961 KC states that if the testator had in a will allocated to
a particular person particular assets that exhaust almost the entire estate, such
person shall not – if doubts arise – be deemed a legatee, but an heir appointed
to the entire estate. Second clause follows with an explanation that in case of
a disposition made to the benefit of more persons, such persons shall be deemed
to have been appointed to the entire estate – in shares proportional to values of
assets allocated to them.
The meaning and significance of this rule seem clear. Normally, appointment
of an heir is effected by appointing him to the estate or part thereof (Article 959
KC), with consequences described above. Disposing of specified assets to the
benefit of a specified person results in creating a legacy, dependent on situation
17 Of course this opens an avenue of issues regarding the notions of objective vs. subjective,
of whether we are, while arriving at the process of interpretation, free of bias and our own viewpoints affecting the very process before us, of whether a person dealing with interpretation may
at all recreate the intimate thought process of the author of the text being interpreted and is the
interpreting person, especially a career lawyer (as all judges and a vast majority of persons acting
in court as attorneys in inheritance proceedings), able to divulge from their character, beliefs and
traits both inborn and learned. Though all kinds of attempted answers to these questions remain
more of a philosophical or at least legal-philosophical nature, may the author submit that the
commons sense intuition as to these issues would be that the process of interpretation always
is and always will be seriously influenced by the particular and subjective characteristic of the
interpreter.
18 F. Zoll [in:] Comparative…, p. 273; M. Niedośpiał, Glosa do postanowienia SN z 16.IV.
1999 r II CKN 255/98, Państwo i Prawo 7/2000, p. 109.
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and context: either ordinary or specific. Polish law does not limit the quantity of
legacies or cap the value of assets distributed this way. Hence, legacies instituted
in a will may well exceed the value of assets “left” for the heirs or even exhaust
the whole estate19. However, in many such cases Article 961 KC may step in and
establish that in fact an appointment of an heir was effected instead of a legacy.
K. Osajda has identified two aspects of Article 961 KC significance20. Firstly,
the implementation of the favor testament maxim. Following from the assumption that if a testator had disposed of his assets almost in entirety, given especially that the testator probably had little knowledge of the legal technicalities of
succession, notably of the difference between appointing heirs and establishing
a legacy – their intention was in fact to indicate and appoint heirs instead of
creating legacies21. Secondly, the rule protects the interests of persons benefitting
from the will, as the legal position of heirs is much stronger that legatees. The
heirs, said author argues, obtain property and other rights in rem and become
party to the deceased’s contractual relations automatically, while legatees only
obtain claims for performance of the legacy22. A few further remarks may be
added to strengthen the argument. Should the estate devolve unto several heirs,
the legacy encumbers them proportionally to the value of their shares in the
estate (Article 971 KC). Some authors believe that thus the law waives the normal
rules of liability for estate’s debts, which normally is joint and several (Article
1034 KC). There follows that the legatees’ situation is worsened inasmuch as
one of the heirs obliged to perform the legacy is in a poor financial condition or
even insolvent. This argument is void if the minority concept23 – arguably more
reasonable – is accepted, stating that Article 971 KC affects only the internal
liability between the heirs. In external relations, also towards legatees, the heirs
are liable jointly and severally as per the general rules.
However, K. Osajda’s argues also that the advantage of the of heirs’ position
lies in the possibility to reject inheritance. Thus heirs may gain the benefits of
inheritance and simultaneously limit the risk of liability for the estate’s debts,
19 Even if they surpass the value of the whole estate it does not invalidate them, only leads
to a limitation.
20 K. Osajda [in:] K. Osajda, op.cit., commentary to Article 961, item 4.
21 Similar reasoning seems to arise from the judgement of the Supreme Court of 3 November 2004 r., case no.: III CK 472/03, where the Court explained that the law intended to recreate
the motives behind testators’ dispositions, submitting that where someone had disposed of his
assets almost in entirety, he most possibly intended to nominate the beneficiary to be an heir, not
a legatee.
22 Ibidem.
23 S. Wójcik, F. Zoll, op.cit., p. 367.
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while in legatees’ case, should the estate’s debts surpass its assets, the heirs are
released by law itself from performing the legacies. It is submitted, however, that
the aforementioned is hardly an argument in favour of being appointed an heir.
A legatee can either expect the legacy to be performed or find the obligations
void due to the ratio of estate’s debts to assets. The legatee does not have to take
any actions nor bear any costs. Heirs, however, even taking into account the 2015
reform24, are in worse position. Even given the limitation of liability arising from
the benefit of the inventory heirs must bear the costs (including court fees and
other such costs) and accept the nuisance of performing the estate’s debts (at least
tolerate the liability and enforcement effected against them). Alternatively, upon
waiving inheritance, they still must bear the costs and go through the practical
troubles related with waiving.
Another vital purpose of the discussed regulation may be identified in the
protection of intestate heirs and the creditors of the estate25. If it weren’t for
operation of Article 961 KC, persons who would normally be the heirs would not
gain a lot from succession – assuming that almost the entire estate would have
been disposed of by legacies, while being forced to accept the general liability.
That would be cumbersome and, in certain cases, could event result in a net loss
for some heirs. Article 961 KC steps in and helps prevent at least certain such
cases The protection of creditors is achieved by ascribing the status of heirs and
the liability linked to it to persons who are the true beneficiaries of the estate.
Had such persons been treated as legatees only, they would be free from such
liability. Hence Article 961 KC allows the liability for the estate’s debts to follow
the benefits resulting from succession.

3.2. Controversial issues in article 961 kc
Four controversial issues regarding Article 961 KC will be discussed herein:
1. Does the rule in question constitute another method of appointing heirs,
apart from the general one (Article 959 KC), or is it a supplementary rule
of testamentary interpretation?
24 Act of 20 March 2015 on the amendment of the Civil Code and several other Acts (Journal
of Laws of the Republic of Poland of 2015, item 539), which changed i.a. Article 1015 KC and
introduced a new rule regarding the acceptance of inheritance, reversing the former rule. From
then on, should an heir fail to make a declaration regarding the acceptance or waiver of inheritance
in due time, such failure is tantamount to a declaration of acceptance with the so-called benefit
of the inventory, i.e. with the heir’s or heirs’ liability limited to the value of the estate’s assets.
25 K. Osajda [in:] K. Osajda, op.cit.,, items 5-7.
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2. Which moment is relevant to stablishing whether the assets allocated in
the will exhaust almost the entirety of the estate – the making of the will
or the testator’s passing?
3. Should the testator’s subjective assessment of the estate – its assets and
value thereof – be taken into account, or should and objective assessment
be made?
4. What does the phrase “almost entire estate” essentially mean?
3.2.1. Alternative method of heirs’ appointment or a rule of testamentary
interpretation?

As indicated above, one area of controversy is the very legal nature of the rule
expressed in Article 961 KC. There exist two possible approaches to the issue at
hand. The first is that the norm encoded in Article 961 KC allows testators to
choose an alternative method of appointing heirs (apart from the one provided
for in Article 959 KC). The other is that the discussed regulation constitutes
a rule of testamentary interpretation, applicable whenever, in spite of conducted
interpretation, doubts as to the testator’s will subsist.
The dominant opinion in Polish legal doctrine is that the regulation from
Article 961 KC is a rule of interpretation. The current case law also seems to
supports this statement26. Most contemporary commentators are sympathetic
towards this viewpoint27. The very content of the provision in question indicates
so, by restricting the operation of the rule to cases of doubt. Such wording is typical for rules of interpretation created by statute to operate when doubts arise28.
E. Skowrońska underlines that the dominant interpretation stems directly
from the general succession rule in Polish law (stating that heirs inherit at least
a fractional share in all assets of an estate)29. S. Wójcik and F. Zoll emphasise
that the discussed rule may only be applied in cases where, after conducting
due testamentary interpretation, doubts remain as to the intents of the testator.
This view is entirely correct. Article 961 KC pronounces a secondary rule of
26 Resolution of the Supreme Court of 16 September 1993, case no. III CZP 122/93.
27 E.g.: S. Wójcik, F. Zoll, op. cit., p. 362; J. Kremis [in:] E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.),
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014, p. 1750; idem, Reguły interpretacyjne z art. 961 KC
przy wykładni testamentu notarialnego, Rejent 2009 no. 9; E. Skowrońska, Glosa do uchwały SN
z 16.9.1993 r., III CZP 122/93, Orzecznictwo Sądów Polskich 1994 No 10, item 447; M. Pazdan [in:]
K. Pietrzykowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II, Warszawa 2011, p. 1064; P. Księżak,
Zapis windykacyjny, Lex 2012, item 2.8.
28 Similar provisions include inter alia: Articles 70, 71, 97, 674, 759 KC. Characteristic is
always the use of the words: in case of doubts, if doubts arise, and other such similar.
29 E. Skowrońska, Z problematyki powołania spadkobiercy w testamencie, Palestra 1993 no.
1-2, p. 5.
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interpretation, supplementing the general testamentary interpretation principle set out in Article 948 KC30. Making use of the secondary rule requires that
all interpretive measures subordinated to decoding the testator’s intention be
exhausted before going into detailed interpretative rules, like the one expressed
in Article 961 KC31.
E. Skowrońska seems also to ascribe to the rule set out in Article 961 KC
a “reverse” effect, arguing that testamentary inheritance is, pursuant to Article
961 KC, only possible when a will depletes almost the entirety of an estate.
Otherwise, according to this author, intestacy rules should step in, and persons
to whom only assets constituting a minority of the estate should be deemed
to be legatees. This opinion is seemingly correct in a majority of cases. Usually, inasmuch as the testator had made only specific allocations pertaining to
a minor parts of an estate’s assets, these allocations should be in fact deemed
legacies. Yet descriptive correctness compels to state that if there are no doubts,
i.e. when a testator had made it clear that he desires such “minority allocations”
to operate or be interpreted as appointment of heirs, then the “reverse” effect
of Article 961 KC will not take effect. It may be disputed whether this is due to
there being no doubts (while Article 961 KC expressly requires such) or just due
to the operation of normal, general rules of testamentary interpretation (Article
948 KC), yet the conclusion still stands.
3.2.2. The moment relevant to determine the ratio of estate eshausted by
testamentary disposition

Another matter of controversy in Polish legal doctrine is the questions of the
moment relevant for the purpose of determining whether majority of the estate
had been “used up” by the testamentary dispositions. There are two possibilities:
the moment of drawing up the will or the moment of the testator’s death.
K. Osajda argues32 that if one assumes that Article 961 constitutes a method
of appointment of heirs, the adoption of a subjective approach must follow,
and, consequently, deeming the regulation in question a rule of testamentary
interpretation must result in accepting the objective approach. It is submitted
30 Article 948. § 1. A testament shall be construed in a manner ensuring as complete fulfillment of the decedent’s intent as possible.
§ 2. If a testament may be construed in differing manners, the interpretation which allows to
maintain the decedent’s dispositions in effect and to give them reasonable meaning shall be
accepted.
31 Z. Radwański, Wykładnia testamentów, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2.1/1993, p. 16.
Similarly: the Supreme Court in the judgement of 14 May 2015, case no.: I CSK 489/14.
32 K. Osajda [in] K. Osajda (red.), op.cit., commentary to Article 961 KC, item 19.
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that this is a non sequitur argument. Certain authors indicate that choosing
the drawing up of the will as the relevant moment must result in procedural
problems, especially with gathering evidence33.
As indicated above, the interpretative meaning of Article 961 KC stems
from the favor testamenti principle of and the eagerness to recreate the testator’s real (if incorrectly expressed) intentions. If, then, the rule is directed at
recovering and protecting the true will of the testator, then it is only reasonable
that it should aim at deriving the results of its application from what his real
convictions – from what the testator believed and how he in fact perceived the
content and value of his property (see below). If such shall be the grounds for
further legal assessment, especially if the purpose of Article 961 KC is to make
sense of the testator’s expressed intentions by adjusting their literal meaning
toward the perceived indirect intentions (as possibly imagined by the lawmaker
when drawing up Article 961 KC), then it is submitted that there is only one
reasonable interpretation of said regulation. Procedural inconveniences should
never constitute valid arguments as to the interpretation of substantive law. This
interpretation compels us to recognise that the moment of reference for the
purpose of applying Article 961 KC shall be the moment of drawing up the will34.
3.2.3. Subjective or objective assessment of the estate?

The issue at hand has two aspects. One regards whether a list of the estate’s
assets, relevant for the purpose of applying Article 961 KC, shall be determined
objectively post factum but ex ante, or shall the testators subjective belief be taken
into account? This problem may be approached from another side35: how to deal,
in the context of Article 961 KC, with testamentary dispositions regarding items
and rights not belonging to the testator’s property?
The second aspect of the problem is whether the basis for assessing the ratio
of property disposed in a will to property not covered by the dispositions should be the objectively determined value (because, as will be later clarified, the
value of assets, not their volume, is relevant in this respect) of assets or maybe
their subjective value? The subjective value differs may differ in it that it takes
into account the testator’s conviction as to the value of particular subjects, even
mistaken conviction, as well as his particular personal attitude to such assets,
or other circumstances that increase their from the testator’s viewpoint. This
33 M. Niedośpiał, Glosa do postanowienia SN z 29 III 2007, I CSK 3/07, Państwo i Prawo
2011/05.
34 Similarly: the Supreme Court in the judgement of 29th March 2007, case no.: I CSK 3/07.
35 See: K. Osajda [in] K. Osajda (red.), op.cit., commentary to Article 961 KC, item 11.
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problem is important in practice not only in the context of determining whether
the rule from Article 961 s. 1 KC will be applicable, but also for the purpose of
determining the amount of co-heirs’ shares, as per s. 2 of Article 961 KC.
As to the second of the above-mentioned aspects: numerous authors support
the objective approach36. K. Osajda again proves that the adoption of an objective
approach is a necessary consequence of recognizing that Article 961 constitutes in
fact a rule of interpretation. A certain mixed concept was put forward, according
to which the objective assessment should be preferred, unless in a particular case
the examination of the entire will compels to refer to the subjective assessment37.
However, for reasons identical to those outlined above regarding the moment
relevant for the purpose of applying the regulation of Article 961, it should be
recognized that the subjective aspect should be decisive. If the rule from Article
961 is shaped to tend to follow the testator’s intentions, then any assessment
made in accordance with this rule should take into account how the testator
subjectively perceived his estate. It is true that, in most cases, the valuation of
the estate should be made objectively38. Only if there are plausible arguments
indicating that the testator’s assessment absconded from one that is general and
reasonably objective, should the subjective perception of value be taken into
account. Same applies to the composition of the estate. First of all, it’s examination
should be based on common-sense findings. Only when, based on the facts of
the case and the evidence gathered, it may be considered that the testator was
mistaken as to the composition of the estate (he was not aware of some assets
or mistakenly thought other assets belonged to him), these subjective issues
should be investigated and based on.
3.2.4. What does “almost entire” mean?

The practical significance of this issue is obvious. Whenever, after due interpretation the intentions of the testator are still unclear (see above), the court will face
the issue of whether or not to apply Article 961 KC. Following the unequivocal
wording of the rule, it may only operate when “almost entire” estate had been
exhausted by dispositions relating to specified assets. Hence the ambiguity as
36 E. Skowrońska-Bocian [in:] J. Gudowski (ed.), J. Wierciński, E. Skowrońska-Bocian,
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki, Warszawa 2017, commentary to Article 961, item 10;
M. Pazdan [in:] K. Pietrzykowski, op.cit., commentary to Article 961, Nb 6; J. Kremis [in:] [in:]
E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), op.cit., commentary to Article 961, Nb 5.
37 E. Niezbecka [in:] A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki, Warszawa
2015, p. 166.
38 See: M. Zelek [in:] M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088
Legalis/el. 2016, commentary to Article 961, item 7.
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to under what circumstances may it be said that the majority of estate’s assets
have been disposed.
The relevant reference for this criterion is not, as someone might imagine,
the number of items of the estate, but the ratio of the value of assets distributed
to the value of all assets of the estate39. A good argument in favour of this interpretation is that § 2 of Article 961 KC refers to the value of assets distributed as
ground to specify the shares of persons deemed to be heirs.
Another, seemingly surprising, area of doubt is what happens should the
entire estate be exhausted. It was argued that Article 961 KC applies only to
situations where assets intended for a particular person do not exhaust almost
the entire estate – and if they do, i.e. when the entire estate has been depleted
by dispositions, normal rules apply. This view may not be accepted in light of
the a minori ad maius rule and has been refuted numerous times40.
Otherwise the meaning of the phrase “almost entire” seems clear in general,
but, due to its vagueness, totally obscure in practical application. The statute does
not set out a threshold upon whose passing it could be concluded that “almost
entire” estate had been depleted. To even speak of almost the entirety of something, indisputably there must be a majority. Hence, the 50% ceiling as the bare
minimum seems ironclad. Yet surely such ascertainment is not satisfactory, as
semantically “almost entire” requires more, otherwise the legislator could have
said “majority” or used a synonymous phrase. Scholars seem to dodge this
issue and persist in adding yet more descriptive vocabulary. It has been stated
by various authors that the part of the estate not exhausted must be “negligible”,
“marginal”41, “irrelevant”42, “visibly insignificant”43, that the imbalance between
the part exhausted and not exhausted must be obvious, apparent for anybody44.
Such expressions do not solve the problem in binary terms.
However, it is submitted that such vagueness was the underlying intention
of the lawmaker. The statute could have indicated a In practice, courts apply
Article 961 KC in cases where the value of the remaining part of estate amounts
to 15% or less. The lawmaker purposefully left this issue for the courts to decide
39 S. Wójcik [in:] System Prawa Cywilnego, p. 229; M. Pazdan [in:] K. Pietrzykowski (red.),
op. cit., p. 1068;
40 Ibidem, p. 230; S. Wójcik, F. Zoll, op. cit., p. ; K. Osajda, op.cit., commentary to Article
961, item 15.
41 E. Niezbecka [in:] A. Kidyba, op.cit. Warszawa 2015, p. 166.
42 J. Ciszewski, J. Knabe [in:] J. Ciszewski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014,
p. 1654
43 J. Kremis [in] E. Gniewek, P. Machnikowski (eds.), op.cit., p. 1750.
44 E. Niezbecka [in:] A. Kidyba, op.cit., p. 167.
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separately in individual cases. The courts in practical application may take into
account a number of factors that are impractical or even impossible to cover
in a statute in an abstract manner. Especially given the overriding objective
of recreating the testator’s true intention, the court may take into account his
personal features and, adhering to the testator’s subjective assessment of the
estate and the value thereof, adjust verdicts to the circumstances of particular
cases. In this context, any scholarly propositions45 of specific percentage-based
threshold must be treated as de lege ferenda calls, seemingly disregarding the
possibly deliberate vagueness of the “almost entire” premise.

IV. Conclusions
The regulation of Article 961 KC seems rarely to be applied in practice, but is
important nonetheless. Its significance for heirs and legatees likewise needs no
detailed explanation. One characteristic feature of this rule is that it has been
drafted as to include a number of varied and nuanced conditions. Either of
them carries some interpretative difficulties, resulting in problems in practical
application.
It seems, however, that many of these difficulties arose as a consequence of
albeit proper and logically correct interpretation that has however lost sight of
the most important goals that the legislator set before both the rule laid out in
Article 961 KC as well before the interpretation of wills in general. The approach
proposed above assumes that the norm worded in Article 961 KC is an interpretative rule, not an alternative way to appoint heirs. Therefrom follows a common-sense approach that seeks to derive the consequences of the mentioned finding
as to the rule’s character in order to abstain from purely linguistic interpretation,
and give precedence to the purposive issues, construed from the perspective of
the widest possible recreation of the testator’s will. As a result, the text arrives at
the conclusion that the controversy as to the moment decisive from the point of
view of the application of Article 961 KC is the moment the testator had drawn
up the will. Likewise, when adjudicating on issues related to Article 961 KC and
applying it, the testator’s subjective convictions as to the elements of his estate and
their value should be taken into account. Finally, the issue of whether almost the
entire estate had been exhausted shall not be decided with reference to a pre-set
specific threshold, but be determined on a case to case basis.
45 See: M. Zelek [in:] M. Gutowski (red.), op.cit., commentary to Article 961, item 8.
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Streszczenie
Artykuł 961 kodeksu cywilnego statuuje doniosłą w praktyce regułę interpretacji
testamentów. Przepis ten charakteryzuje jednak niejasność, wynikająca z liczebności
i charakteru składających się nań przesłanek. Przekłada się to na głębokie zróżnicowanie stanowisk nauki prawa co do prawidłowego i pożądanego kierunku wykładni
tych przesłanek. Artykuł, poza rekapitulacją tych rozbieżnych stanowisk stanowi próbę
przedstawienia własnego stanowiska w kwestiach najistotniejszych dla praktyki stosowania omawianej regulacji. Poprzedzone to zostało przedstawieniem tematyki zastosowania artykułu 961 k.c. na tle ogólnych uwag o dziedziczeniu i wykładni testamentów
w prawie polskim.
SŁOWA KLUCZOWE: spadek, testament, prawo spadkowe, reguła interpretacyjna, zapis.
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Summary
Article 961 of the Polish Civil Code constitutes a practically important rule of testamentary interpretation. It’s a complex rule of high ambiguity, related with the nature
of numerous conditions underlying this provision. This results in the emergence of
a wide array of doctrinal explanations as to the correct interpretation of the rule. The
text summarises these varying doctrinal positions and attempts to present the author’s
own position on issues most relevant for practical application. The analysis is preceded
by general remarks regarding inheritance and wills in Polish law.
KEY WORDS: succession, wills, interpretation, inheritance, legacy.
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Adrian Romkowski

Normatywne i pozanormatywne
podstawy odpowiedzialności
za współsprawstwo wykroczenia
Normative and beyond-normative basis of liability for co-perpetration
in a contravention

1. Wstęp
Zagadnienie współsprawstwa w popełnieniu czynu zabronionego, uregulowane w art.

18 § 1 kodeksu karnego z 1997 r.1 (a we wcześniejszym stanie prawnym, w art.
16 kodeksu karnego z 1969 r.2, w którym normatywnie wyrażone pojęcie „współsprawstwa” pojawiło się po raz pierwszy), po dziś dzień nie znalazło swojego
odpowiednika w obowiązującym już ponad 45 lat kodeksie wykroczeń z 1971 r.3
Jakkolwiek w zakresie niesprawczych form przestępnego współdziałania, podżegania i pomocnictwa, ustawodawca w kw przesłanki odpowiedzialności sformułował w sposób identyczny, jak ma to miejsce w kk (art. 12 i art. 13 kw mają
brzmienie tożsame z art. 18 § 2 i art. 18 § 3 kk), w kw próżno szukać odpowiednika art. 18 § 1 kk, statuującego odpowiedzialność tak za sprawstwo pojedyncze,
jak i za współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające.
Jednakowoż, o ile odpowiedzialność za sprawstwo pojedyncze, niezdefiniowane przecież expressis verbis w kw, jest aksjomatem i z oczywistych względów nie
może budzić żadnych wątpliwości, o tyle wątpliwości te są immanentną cechą
rozważań tyczących możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia. Celem artykułu jest rozważenie teoretycznych podstaw
1 Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.
2 Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94 z późn. zm.
3 Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114 z późn. zm.
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odpowiedzialności za współsprawstwo w popełnieniu wykroczenia, mając na
względzie zarówno stricte normatywne aspekty tegoż zagadnienia, jak i przyjmowane w prawoznawstwie pozanormatywne zasady aksjologicznej spójności
systemu prawa4, zupełności systemu prawa5 oraz racjonalności ustawodawcy6.
Rozważania prowadzone będą zarówno w perspektywie konstytucyjnych
aspektów wpływających na charakter odpowiedzialności za wykroczenia (w kontekście zwłaszcza gwarancyjnych unormowań konstytucyjnych, a także zasad
proporcjonalności oraz równości wobec prawa), jak też w perspektywie samej
specyfiki unormowań części ogólnej i szczególnej kw, statuujących podstawy
odpowiedzialności za wykroczenia.
Analiza prowadzona będzie w oparciu o metodę naukową analizy krytycznej.

2. Rozumowanie per analogiam z art. 18 § 1 kk
– zapełnienie normatywnej luki czy redundancja
interpretacyjna?
Analizę problematyki współsprawstwa w popełnieniu wykroczeń rozpocząć
należy od zbadania tak normatywnych podstaw, jak i zasadności stosowania
4 Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993, s. 7. Nie
wchodząc głębiej w rozważania dotyczące definiowania samego pojęcia „systemu prawa”, skonstatować należy, iż „normy danego systemu znajdują uzasadnienie aksjologiczne (usprawiedliwienie)
w odpowiednio uporządkowanym systemie wartości, którym realizacja norm prawnych ma służyć”.
Oznacza to, że system prawa musi być aksjologicznie spójny, trudno byłoby bowiem wyobrazić
sobie sytuację, by różne normy prawne w obrębie jednego systemu mogły służyć realizacji wzajemnie wykluczających się wartości. J. Wróblewski poprzez aksjologiczną spójność (jednolitość)
systemu rozumie fakt, iż system prawa jest zbiorem norm opartych na wspólnych zasadach. Por.
J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 253.
5 Zasada zupełności systemu prawa opiera się na założeniu, iż system prawa jest kompletny
i nie posiada luk prawnych, tj. że ustawodawca uregulował wszystkie ważne, z punktu widzenia
systemu prawa jako całości, sytuacje, zaś wszystkie ewentualne „luki” są jedynie lukami pozornymi,
które powinny być zapełnione w wyniku odpowiednich zabiegów interpretacyjnych tyczących
obowiązujących regulacji. Por. A. Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1998, s.
135-141.
6 Zgodnie z przyjętą w teorii prawa koncepcją, założenie o racjonalności ustawodawcy
(czy szerzej: prawodawcy) ma charakter nie dogmatyczny, a interpretacyjny, wszak „interpretacja prawnicza jest(…) interpretacją adaptacyjną, bo odpowiadając na pytanie, o co prawodawcy
chodziło, prawnik zarazem tak skonstruował sobie typ idealny [tj. racjonalny formalnie i materialnie - dop. A.R.] prawodawcy, iż jako odpowiedź otrzymuje to, co pozwala mu rozstrzygnąć
jego własne, np. socjotechniczne, problemy w sposób uznany przezeń za pożądany.” (L. Nowak,
Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 1973, s. 175-176; por.
także A. Borowicz, Argument interpretacyjny odwołujący się do woli rzeczywistego prawodawcy,
[w:] Studia Prawno-Ekonomiczne, Tom LXXIX/2009, s. 13).
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rozumowania per analogiam (a simile) z art. 18 § 1 kk w odniesieniu do rekonstrukcji przesłanek odpowiedzialności w prawie wykroczeń. Zagadnienie to
rozpatrzone być musi w świetle, po pierwsze, gwarancji konstytucyjnych, które
mają prymarne znaczenie dla rekonstruowania podstaw odpowiedzialności
za wykroczenia, po drugie - w świetle samego charakteru odpowiedzialności
wykroczeniowej oraz wykładniczych aspektów przepisów statuujących podstawy
tejże odpowiedzialności.
Przepisem, który ma fundamentalne znaczenie gwarancyjne dla ustalania
podstaw odpowiedzialności za wykroczenie, jest art. 42 Konstytucji RP7, wprowadzający w ustawie zasadniczej fundamentalne dla państwa prawnego zasady
nullum crimen (nulla poena) sine lege anteriori (ust. 1), prawa do obrony (ust. 2)
i domniemania niewinności (ust. 3). Przepis ten w ust. 1 zd. 1 mówi o „odpowiedzialności karnej”, której „podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia”. Abstrahując od szczegółowych rozważań na temat charakteru odpowiedzialności za
wykroczenia, nie ulega wątpliwości, że wykroczenia są „czynami zabronionymi
pod groźbą kary”, popełnionymi „w czasie obowiązywania ustawy”; wynika to
bowiem explicite z art. 1 § 1 kw. W związku z tym należy trywialnie skonstatować, że art. 42 ust. 1 Konstytucji wprowadza gwarancję, która zastosowanie
mieć będzie także w odniesieniu do prawa wykroczeń (co z kolei oznacza, że
w świetle Konstytucji odpowiedzialność za wykroczenie będzie „odpowiedzialnością karną”).
Uzasadniając pogląd powyższy, wedle którego odpowiedzialność za wykroczenie zaliczać należy do spektrum „odpowiedzialności karnej”, określonej w art.
42 ust. 1 Konstytucji, odwołać należy się do ratio legis regulacji konstytucyjnej.
Zważywszy na gwarancyjną rolę tegoż unormowania, warto odnotować, iż przepis ten przyjmuje szerokie rozumienie kary jako wymierzonej w dobra osobiste
(np. wolność, własność) podmiotu naruszającego normę prawną dolegliwości,
której celem nie jest usunięcie skutków naruszenia reguł postępowania wynikających z normy, a dolegliwość sama w sobie8. W efekcie, „odpowiedzialność
karna”, o której mowa w art. 42 ust. 1 Konstytucji, musi być pojęciem szerszym
od „odpowiedzialności karnej” z art. 1 § 1 kk.
Takie spojrzenie na relację tych językowo tożsamych pojęć zdeterminowane jest funkcją gwarancyjną przepisu konstytucyjnego. Pozwala to zatem
7 Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.
8 Por. P. Sarnecki, Komentarz do art. 42 – teza 3, [w:] L. Garlicki (red.), M. Zubik (red.),
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Tom II, Warszawa 2016, LEX nr 10640.
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zaliczyć, na gruncie Konstytucji, odpowiedzialność za wykroczenie do sfery
„odpowiedzialności karnej”, a w rezultacie także stosować wspomniane powyżej
gwarancje w odniesieniu do prawa wykroczeń, w tym i naturalnie wynikający
z zasady nullum crimen sine lege zakaz stosowania rozumowania per analogiam na
niekorzyść sprawcy oraz zakaz stosowania wykładni rozszerzającej (tj. nakaz
stosowania wykładni zawężającej)9. Wyraz takiemu zapatrywaniu dał również
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03,
stwierdzając, że „konstytucyjne pojęcie odpowiedzialności karnej ma szersze
znaczenie od tego, jakie przyjmuje kodeks karny. (...) Konstytucyjne znaczenie
tego pojęcia nie może być ustalane poprzez odwołanie się do obowiązującego
ustawodawstwa, w przeciwnym wypadku analizowany przepis utraciłby swoje
znaczenie gwarancyjne. Z tego względu należy przyjąć, że zakres stosowania art.
42 Konstytucji obejmuje (...) również inne formy odpowiedzialności prawnej
związane z wymierzaniem kar wobec jednostki”10.
Z powyższych rozważań wynika zatem jednoznacznie, że ze względu na
fakt, iż unormowania gwarancyjne z art. 42 Konstytucji znajdują zastosowanie
także do prawa wykroczeń, a limine odrzucona musi być możliwość stosowania
analogii z art. 18 § 1 kk w odniesieniu do ustalania podstaw odpowiedzialności
za współsprawstwo wykroczenia, bowiem analogia taka bez cienia wątpliwości
byłaby analogią na niekorzyść sprawcy (prowadziłaby ona bowiem do rozszerzenia odpowiedzialności na podmiot/podmioty, które bez zastosowania konstrukcji
współsprawstwa odpowiedzialności tej podlegać by nie mogły).
W doktrynie prawa wykroczeń powszechnie, acz bezrefleksyjnie, prezentowana jest teza o możliwości przypisania odpowiedzialności za realizację znamion
wykroczenia w formie współsprawstwa11. Autorzy przyjmujący taką możliwość,
rekonstruując przesłanki tejże odpowiedzialności, wprost odwołują się do art.
9 R. Zawłocki, O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, [w:] Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny 4/2004, s. 93.
10 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, pkt III.2. uzasadnienia prawnego.
11 Por. T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 14 – teza 4, [w:] T. Grzegorczyk (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2013, s. 82, T. Bojarski, Komentarz do
art.14 – teza 4, [w:] T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk,
Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2009, s. 57. Na marginesie dodać należy, iż T. Bojarski
jednoznacznie odrzuca możliwość popełnienia wykroczenia w formie sprawstwa kierowniczego
i polecającego, argumentując, iż „te rozwiązania w kodeksie karnym (art. 18 § 1 in fine) stanowią
wyjątek od zasady ogólnej, który powoduje, że podżegacz i ewentualnie pomocnik zyskują status
sprawcy w znaczeniu ścisłym. Wyjątek ten jest dla sprawcy niekorzystny, nie może więc być
poszerzany i przenoszony do prawa wykroczeń bez podstawy prawnej”. Twierdzenie to jest jednak
obarczone błędem semantycznym, bowiem można by je odnieść również do współsprawstwa,
wszak zasadą jest popełnienie przestępstwa (wykroczenia) w formie sprawstwa pojedynczego.
Nietrafność takiej argumentacji wykazana będzie w dalszej części opracowania.
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18 § 1 kk, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim przepis ten wprowadza
do kk instytucję współsprawstwa. Wszelako, próżno szukać w piśmiennictwie
jakiegokolwiek uzasadnienia takiego podejścia, co w świetle niezwykle wysokiej
wagi zagadnienia (albowiem tyczy ono przecież samego fundamentu odpowiedzialności za wykroczenie, czyli zagadnienia, jakie podmioty za realizację
znamion typów czynów zabronionych mogą w ogóle odpowiadać) spotkać się
musi z dezaprobatą.

3. „Współdziałający” z art. 14 § 2 kw – normatywna
podstawa współsprawstwa wykroczenia?
Ustaliwszy już, że niedopuszczalna byłaby rekonstrukcja przesłanek odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia poprzez rozumowanie per analogiam
i odwołanie się do art. 18 § 1 kk, należy rozważyć, czy samo prawo wykroczeń nie
posiada uregulowań, które mogłyby stanowić swoistą „podstawę” do rozszerzenia
odpowiedzialności za wykroczenie na podmioty inne niż podżegacz, pomocnik
(którzy wymienieni są w kw expressis verbis) i sprawca pojedynczy.
Podstawowa wątpliwość (tudzież wskazówka) w zakresie możliwości prawnie
relewantnego wartościowania wykroczenia popełnionego w którejś z postaci
sprawczego współdziałania zasadza się na unormowaniu z art. 14 § 2 kw, który
to stanowi, iż każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego
odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od
odpowiedzialności pozostałych współdziałających. Przepis ten jest kalką regulacji
z art. 20 kk, który w identyczny sposób normuje zasadę niezależności kwalifikacji prawnej oraz indywidualizacji odpowiedzialności karnej współdziałających
w popełnieniu czynu zabronionego12.
Warto jednakowoż zaznaczyć, że art. 14 § 2 kw brzemienie takie otrzymał
dopiero na mocy nowelizacji z 1998 r.13 – wcześniej natomiast przepis ów posiadał
następującą treść: „Podżegacz i pomocnik odpowiadają w granicach swojego
zamiaru, chociażby osoba, która czynu zabronionego dokonała, nie ponosiła
odpowiedzialności”. Przepis ten w takim brzmieniu, jakkolwiek nie mówił explicite o niezależności odpowiedzialności podżegacza/pomocnika, w granicach
12 P. Kardas, Komentarz do art. 20 – teza 1, [w:] W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks
karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1-52, Warszawa 2016, s. 479.
13 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy
- Kodeks pracy i niektórych innych ustaw, Dz. U. 1998 nr 113 poz. 717.
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swojego zamiaru, od sprawcy, niewątpliwie taką właśnie pełnił funkcję14. Do
takiego wniosku prowadzi już wszakże sama wykładnia językowa tejże jednostki
redakcyjnej (skoro podżegacz i pomocnik odpowiadali w granicach swojego
zamiaru, nawet jeśli sprawca wykroczenia nie ponosiłby odpowiedzialności,
to oznacza to, że bez względu na sam fakt i rodzaj ponoszonej przez sprawcę
wykroczenia odpowiedzialności, jego zamiar lub brak zamiaru (umyślność lub
nieumyślność), podżegacz/pomocnik ponosiliby odpowiedzialność niezależnie
od sprawcy wyłącznie w granicach swojego zamiaru). Co więcej, w oparciu
o polską koncepcję podżegania i pomocnictwa autorstwa J. Makarewicza15 (którą
kw z pewnymi odmiennościami recypował16), w kontraście do teorii udziału
w cudzym przestępstwie, odpowiedzialność podżegacza i pomocnika uznaje się
za niezależną „nie tylko od odpowiedzialności sprawcy, ale także od tego, czy
sprawca w ogóle dokonał czynu zabronionego pod groźbą kary, a więc czy w ogóle
sprawstwo w znaczeniu prawa karnego miało miejsce”17. W związku zatem z tym,
że podżegacz, pomocnik oraz sprawca wykroczenia, na gruncie stanu prawnego
sprzed nowelizacji z 1998 r. i tak odpowiadali niezależnie od siebie, nowelizacja
art. 14 § 2 kw stworzyła nowe, normatywne pole do rozważań tyczących problematyki sprawczych form współdziałania w popełnieniu wykroczeń.
W obecnym brzmieniu art. 14 § 2 kw, statuującym, że „każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach swojej
umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych
współdziałających”, pojawia się zatem istotna niejasność tycząca tego, o jakich,
prócz podżegacza i pomocnika, współdziałających, mowa jest w tym przepisie.
14 Por. J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980,
s. 47; „Podżegacz i pomocnik (…) odpowiadają każdy w granicach swego zamiaru, niezależnie
od odpowiedzialności osób współdziałających. (…) To uniezależnienie odpowiedzialności podżegacza i pomocnika od odpowiedzialności bezpośredniego sprawcy jest konsekwencją przyjętej
w prawie polskim zasady, że podżegacz i pomocnik odpowiadają nie za udział w cudzym czynie
zabronionym, ale za swój własny czyn zabroniony, będący urzeczywistnieniem ich własnego
zamiaru”.
15 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 128.
16 Mowa tu oczywiście o akcesoryjności podżegania i pomocnictwa w kw, które to, w kontraście do kk, uzależnione są od dokonania przez sprawcę czynu zabronionego, a nadto karalne są
tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. Rozwiązanie takie nie jest zatem odpowiednikiem nieakcesoryjnych niesprawczych form zjawiskowych z kk, jednakże podżeganie i pomocnictwo w kw są
niewątpliwie odrębnymi (niezależnymi) od sprawstwa formami popełnienia wykroczenia (formami
zjawiskowymi), co wprost nawiązuje do koncepcji form ogólnych popełnienia przestępstwa z kk.
Por. M. Kulik, Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym, [w:] Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio G, Vol. LX, 2/2013, s. 129.
17 A. Zoll, Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny 2/2009, s. 175. W kw odpowiedzialność podżegacza i pomocnika, jako akcesoryjna,
jest oczywiście zależna od dokonania przez sprawcę czynu (art. 14 § 1 kw).
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Gdyby bowiem przepis ten miał normować jedynie, jak chcą przeciwnicy koncepcji współsprawstwa w popełnieniu wykroczeń, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności podżegacza i pomocnika (przy zachowaniu jej akcesoryjności z art.
14 § 1 kw), zmiana przepisu, dokonana nowelizacją z 1998 r. nie tylko byłaby
zbędna, ale wręcz szkodliwa, jako że stałaby ona w wyraźnej opozycji do założenia o racjonalności ustawodawcy. Atoli, teza o zbędności nowelizacji art. 14 §
2 kw prowadzić musiałaby do wniosku, że ustawodawca wprowadził do ustawy
redundantne pojęcie „współdziałającego”. W związku z tym, uznać należy a priori,
że kodeks wykroczeń dopuszcza odpowiedzialność za wykroczenie popełnione
w jednej ze sprawczych form współdziałania, co więcej - że odpowiedzialność
ta ma przynajmniej jedną podstawę normatywną, wyrażoną expressis verbis już
w samym kw, tj. w jego art. 14 § 2. Niejasne jest tylko to, którą (które) z form
sprawczego współdziałania uznać należałoby za normatywnie dopuszczalną
(dopuszczalne) w prawie wykroczeń.
Abstrahując od legislacyjnej historii art. 14 § 2 kw, należy dokonać wykładni
przepisu w obecnym kształcie, gdyż wykładnia ta, w świetle ogólnych rozważań
systemowych na temat koncepcji współdziałania w popełnieniu wykroczenia,
nie jest tak klarowna i jednoznaczna, jak ma to miejsce na gruncie kk. Punktem
wyjścia będzie naturalnie wykładnia językowa tejże jednostki redakcyjnej, która,
co widać już prima facie, nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów, wszak
„współdziałającym”, w rozumieniu językowym jest osoba „działająca wspólnie
z kimś” tudzież „przyczyniająca się do czegoś razem z innymi czynnikami”18.
W celu ustalenia właściwego stosunku normowania art. 14 § 2 kw konieczne
będzie zatem sięgniecie to wykładni systemowej i wykładni funkcjonalnej.
Ponadto, dekodując normę z przepisu art 14 § 2 kw i próbując odczytać intencje ustawodawcy, wyjść trzeba od podstawowego założenia o braku jakiejkolwiek
wypowiedzi prawodawcy definiującej czy to samo sprawstwo, czy też sprawcze
postacie współdziałania., bacząc, iż pomocnictwo i podżeganie zostały uregulowane jednoznacznie i wprost. W związku z tym, podczas rekonstrukcji normy
z art. 14 § 2 kw, pojawi się kilka modalnych wersji wykładni, z których wnikliwej
analizie poddana zostanie ta, która potencjalnie pozwalałaby na rekonstrukcję
przesłanek odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia. Modalność
zakładająca, że pod pojęciem „współdziałającego” (współdziałających) w art. 14
§ 2 kw rozumieć należy jedynie podżegacza, pomocnika, z przyczyn wskazanych

18 Wykładnia na bazie pojęcia „współdziałać”, stosownie do Słownika języka polskiego PWN
online, źródło: sjp.pwn.pl.
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powyżej19 zostanie a priori uznana za błędną i odrzucona, zaś modalność, która
oprócz współsprawstwa, uwzględniałaby także sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające wykroczenia, nie będzie, z uwagi na charakter i cel niniejszego
opracowania, poddawana dokładniejszej eksploracji.

4. Współsprawstwo w popełnieniu wykroczenia –
rozważania de lege lata
Wykładnia art. 14 § 2 kw w sposób, który dopuszczałby możliwość prawnie relewantnego wartościowania wykroczenia popełnionego tak w formie sprawstwa
pojedynczego20, jak i współsprawstwa (oprócz, naturalnie, podżegania i pomocnictwa), jest, jak wspominano, najpopularniej reprezentowanym stanowiskiem
w doktrynie prawa karnego. Dopuszczalność uznawania za „współdziałającego”
także współsprawcy (tj. dopuszczalność popełnienia wykroczenia w formie
współsprawstwa) przyjmować można by w rezultacie wniosków wypływających
z analizy kilku kwestii.
Po pierwsze, brak zdefiniowania czy to sprawstwa, czy też sprawczych form
współdziałania, był charakterystyczny dla protoplasty obecnego kw, tj. dla kk
z 1932 r.21 Wydaje się, że pomimo iż przed uchwaleniem kw w 1971 r. wszedł
w życie kk z 1969 r., który w art. 16 regulował zarówno współsprawstwo, jak
i sprawstwo kierownicze, projektodawcy ówczesnego kw intencjonalnie zdecydowali się pozostać przy „milczącym” podejściu do problematyki sprawczych
form współdziałania (wówczas rozumianych, w kontekście art. 16 kk z 1969 r.,
jedynie jako współsprawstwo i sprawstwo kierownicze).
Na gruncie bowiem kk z 1932 r. sprawstwo, ze względów zupełnie oczywistych, uznawano za podstawową formę popełnienia przestępstwa. Znaczne
kontrowersje, tak praktyczne, jak i teoretyczne, budziło przyjęcie możliwości
19 Mowa tu o wspomnianej nowelizacji art. 14 § 2 kw, mocą której niezależność odpowiedzialności podżegacza i pomocnika od sprawcy „zmieniono” na niezależność odpowiedzialności
„współdziałającego” od sprawcy.
20 Konieczne jest uwypuklenie, iż sprawca pojedynczy nie jest „współdziałającym” ani
w rozumieniu kk, ani tym bardziej w rozumieniu kw, bowiem konstrukcja ta jest samoistna i nastawiona na zachowanie tylko jednej osoby (por. P. Kardas, Sprawstwo i współdziałanie w popełnieniu
czynu zabronionego, [w:] R. Dębski (red.), System Prawa Karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie.
Zasady odpowiedzialności, Warszawa 2017, s. 933).
21 Materialne prawo wykroczeń w II Rzeczpospolitej traktowane było jako część składowa
prawa karnego sensu largo. Por. M. Łysko, Udział przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfikacją
materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej, [w:] Czasopismo Prawno-historyczne 1/2015,
s. 130.
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odpowiedzialności za współsprawstwo w popełnieniu przestępstwa. Sam Juliusz
Makarewicz stał na stanowisku, że współsprawstwo jest równie oczywistą formą
popełnienia przestępstwa, co sprawstwo, bowiem jest ono niczym innym jak
sumą kilku sprawstw22. Pogląd ten nie był jednak przyjmowany jednolicie przez
wszystkich przedstawicieli nauki, gdyż nie wytrzymywał on krytyki (prezentowanej m.in. przez W. Woltera) w świetle przestępstw dwuaktowych, w przypadku takiego podziału ról, że jeden ze sprawców dokonywał jednej z czynności
wykonawczych, inny zaś drugiej, a dopiero dwie te czynności łącznie skutkowały pełną realizacją znamion typu czynu zabronionego23 (w takim przypadku
trudno było stwierdzić, że sprawcy razem zrealizowali znamiona przestępstwa
dwuaktowego, skoro jeden z nich wykonał jedną czynność wykonawczą, drugi
zaś drugą i dopiero dwie te czynności razem składały się na znamiona typu
czynu zabronionego). Pomimo jednak doktrynalnych sporów o charakter współsprawstwa i możliwość pociągania do odpowiedzialności za współsprawstwo
przestępstwa, ówczesne orzecznictwo jednoznacznie i powszechnie uznawało
tę formę współdziałania za „standardową” postać popełnienia przestępstwa24.
W rezultacie, bacząc na okoliczność, iż w okresie prac nad kodeksem wykroczeń, aż do chwili wejścia w życie kk z 1969 r., praktyka pociągania do odpowiedzialności za realizację znamion przestępstwa w formie współsprawstwa pomimo
tego, że regulacji takiej próżno było szukać w kk z 1932 r., była powszechna (abstrahując na razie od tego, czy praktyka ta była prawidłowa, czy też nie), należy
opowiedzieć się za tezą, iż wykładnia historyczna przepisów kw w kontekście
22 W. Wolter, Z problematyki odpowiedzialności karnej na podstawie kodeksu z 1969 r., [w:]
Palestra Tom 13/nr 8(140)/1969, s. 22-23.
23 W. Wolter, op. cit., s. 23. Zagadnienie to, w odniesieniu do prawa wykroczeń, omówione
zostanie w dalszej części opracowania.
24 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1933 r., sygn. akt III K 468/33: „Odrzucając
pojęcie współsprawstwa, jako udziału w cudzem przestępstwie, kodeks karny opiera konstrukcję
współsprawstwa na bezpośrednim lub pośrednim związku przyczynowym pomiędzy działaniem
a skutkiem”. Korekty poglądów J. Makarewicza tyczących uważania współsprawstwa za sumę
sprawstw dokonywano w orzecznictwie, bowiem konieczność taką wymuszała praktyka – por.
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1937 r., sygn. akt III K 622/37: „W przypadku zatem,
gdy dwaj sprawcy wspólnymi działaniami świadomie doprowadzają pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia swym mieniem pod wpływem błędu, obojętne jest, który z nich
pokrzywdzonego w błąd wprowadził; obaj odpowiadają za całość czynu, jako oszustwa, choćby
np. jeden tylko w błąd wprowadził, a drugi tylko nakłaniał do niekorzystnego rozporządzenia
mieniem pod wpływem błędu”. Warto także nadmienić, że pod rządami kk z 1932 r. dominującą
teorią w zakresie rekonstrukcji przesłanek współsprawstwa była teoria formalno-obiektywna,
która przyjmowana była za jedynie słuszną zarówno przez większość judykatury, jak i przedstawicieli nauki. W świetle tej teorii zakładano, że za współsprawców mogą być uznani tylko Ci,
którzy zrealizowali przynajmniej część znamion typu czynu zabronionego. Por. W. Wolter, Impas
interpretacyjny, [w:] Państwo i Prawo 6/1978, s. 18.
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uregulowań kk z 1932 r. stanowić musi niezwykle ważki argument przemawiający
za dopuszczalnością normatywnego wartościowania wykroczenia popełnionego
we współsprawstwie. Ważkość ta jest rezultatem logicznego wniosku, iż projektodawcy kw, mając świadomość tego, że przepisy prawa o wykroczeniach miały
być stosowane głównie przez niewyspecjalizowane organy niesądowe (wówczas
m.in. kolegia ds. wykroczeń i milicję), a także tego, iż prawo wykroczeń było
przed wejściem w życie kodeksu z 1971 r. częścią prawa karnego (tj. wykroczenia były specyficznymi rodzajami przestępstw, o czym będzie mowa w dalszej
części opracowania), w związku z czym także w odniesieniu do wykroczeń,
na płaszczyźnie stosowania prawa, powszechnie przyjmowano konstrukcję
współsprawstwa, prawdopodobnie chcieli utrzymać dotychczasową praktykę
w aplikowaniu regulacji wykroczeniowych, unikając wprowadzenia wątpliwości
interpretacyjnych, kierując się maksymalną prostotą regulacji.
Optowanie za tezą o stosowaniu wykładni historycznej obecnych unormowań
kw w kontekście ogólnych przesłanek odpowiedzialności karnej na gruncie kk
z 1932 r. nie byłoby jednak kompletne bez zwrócenia uwagi na fakt, że w przypadku drugiej z tych regulacji, przesłanki odpowiedzialności za współsprawstwo
rekonstruowane były nie na podstawie stosowania analogii z jakiejkolwiek innej
ustawy (co było przecież niemożliwe, bo przepisu definiującego „współsprawstwo” nigdzie nie było), ale na podstawie samej istoty sprawstwa jako takiego,
albowiem twierdzono, że realizacja znamion przestępstwa wspólnie z kimś jest
tak samo intuicyjna, jak realizacja ich samemu. Sam J. Makarewicz twierdził
bowiem, że uregulowanie sprawstwa oraz współsprawstwa byłoby zbyteczne25,
natomiast niesłuszność poglądów J. Makarewicza w zakresie, w jakim traktował
on współsprawstwo jako sumę sprawstw, korygowało orzecznictwo, w żadnej
jednak mierze nie negując słuszności (i dopuszczalności) koncepcji współsprawstwa przestępstwa jako takiego.
Jednakowoż, w przypadku prawa wykroczeń i koncepcji współsprawstwa
w popełnieniu tychże, sytuacja wygląda całkowicie odmiennie – współsprawstwo
„zapożycza” się, poprzez analogię, z art. 18 § 1 kk, w sposób identyczny jak na
gruncie prawa karnego rekonstruując jego przesłanki. Jakkolwiek jednak takie
rozumowanie, co wskazywano już powyżej, w sposób oczywisty narusza zasadę
nullum crimen sine lege z art. 42 ust. 1 Konstytucji, niewłaściwe rekonstruowanie
podstaw (źródeł) odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia nie musi

25 L. Tyszkiewicz, Komentarz do art. 18 – teza 2, [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 91.
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oznaczać, że w żadnej mierze niedopuszczalne jest pociągnięcie do odpowiedzialności za wspomnianą formę współdziałania.
Nawiązując ponownie do stosowania w prawie wykroczeń analogii z art. 18 §
1 kk, a ściślej – zakazu jej stosowania ze względu na funkcję gwarancyjną art. 42
ust. 1 Konstytucji, warto wskazać, że posługiwanie się rozumowaniem per analogiam ze wspomnianej regulacji karnoprawnej niemożliwe jest z jeszcze względu.
Przyjmując hipotetyczne założenie, że w prawie wykroczeń nie znalazłby zastosowania art. 42 ust. 1 Konstytucji, konieczne byłoby skonstatowanie, iż recepcja
przez prawo wykroczeń unormowań z art. 18 § 1 kk musiałaby zostać dokonana
z całym „dobrodziejstwem inwentarza”, tj. nie tylko w zakresie, w jakim przepis
ten normuje współsprawstwo, lecz także w odniesieniu do wszystkich opisanych
w tym przepisie form sprawczego współdziałania. Nie sposób byłoby bowiem
w jakikolwiek sposób racjonalnie uzasadniać, że prawo wykroczeń powinno
odwoływać się do art. 18 § 1 tylko w zakresie współsprawstwa, natomiast już nie
w zakresie sprawstwa kierowniczego i sprawstwa polecającego. Takie „wykrojenie” części z art. 18 § 1 kk, które wedle subiektywnych przekonań wielu autorów
jest konieczne ze względu na ustalenie podstaw odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia, przy jednoczesnym odrzuceniu pozostałej części tego
przepisu, byłoby całkowicie logicznie nieuzasadnione.
W efekcie, rozumowanie per analogiam musiałoby w tym przypadku działać na
zasadzie „wszystko albo nic”. Celem zachowania konsekwencji interpretacyjnej,
odwołując się, przy rekonstruowaniu podstaw odpowiedzialności za sprawcze
postacie współdziałania w prawie wykroczeń do art. 18 § 1 kk, konieczne byłoby
przejęcie wszystkich uregulowanych w tym przepisie form sprawczego współdziałania. To z kolei powodowałoby w sposób ewidentny naruszenie kolejnej
z konstytucyjnych zasad - zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytucji ze
względu na to, że z uwagi na cel i systemową rolę prawa wykroczeń, tak szerokie
zakreślenie podstaw odpowiedzialności byłoby niedopuszczalne26.
Przechodząc do kolejnego argumentu tyczącego normatywnych podstaw
odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia, prezentowanego nie-wprost przez niektórych przedstawicieli doktryny27, należy wskazać, że za
dopuszczalnością tejże odpowiedzialności przemawia już sama charakterystyka
26 Warto nadmienić, że niedopuszczalność ta wynika także z faktu, iż w przypadku sprawstwa
kierowniczego i sprawstwa polecającego norma sankcjonowana nie może być, tak jak w przypadku
sprawstwa pojedynczego i współsprawstwa, zdekodowana z samej treści przepisu typizującego,
lecz musi być ukonstytuowana w sposób szczególny (więcej na ten temat P. Kardas, Teoretyczne
podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001, s. 496, 519,
521-522).
27 T. Grzegorczyk, op. cit.- teza 4, s. 82.

250 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

typologiczna większości, jeśli nie wszystkich, wykroczeń. Analizując bowiem
znamiona większości typów czynów zabronionych, chociażby z części szczególnej
kw (tudzież i innych ustaw), bardzo trudno jest znaleźć skuteczny kontrargument dla twierdzenia, że już sam rodzaj zachowania zakazanego predysponuje
do realizacji znamion typu nie tylko w formie sprawstwa, ale także w formie
współsprawstwa. Doskonałym zobrazowaniem tej sytuacji jest np. dokonana we
„współsprawstwie” wykroczeniowa kradzież. Zakładając, że dwie (lub więcej)
osoby zawierają porozumienie, że wspólnie okradną staruszkę w tramwaju,
trudno jest jakkolwiek obalać pogląd, że na płaszczyźnie nawet nie normatywnej,
a obiektywnej, mielibyśmy do czynienia z czymś, co intuicyjnie określalibyśmy
jako współsprawstwo (działanie „razem/wspólnie”). Jedyną możliwością próby
zanegowania współsprawstwa w tej sytuacji byłoby odwołanie się do koncepcji
tzw. sprawstwa równoległego (koincydentalnego), co jednak mogłoby mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy każdy ze współsprawców samodzielnie zrealizowałby
całość znamion typu czynu zabronionego. W każdym innym niż współsprawstwo równoległe przypadku realizacji znamion typu wspólnie i w porozumieniu
(np. w przypadku współsprawstwa dopełniającego), próba „ratowania sytuacji”
poprzez odwołanie się do koncepcji sprawstwa równoległego byłaby po prostu dogmatycznie niemożliwa. Oznacza to, że w takich sytuacjach potrzebny
byłby „instrument”, który pozwalałby na kwalifikowanie danych zachowań jako
współsprawstwa. W sytuacji odmiennej, zakładając brak takiego „instrumentu”,
w każdym innym niż współsprawstwo równoległe przypadku współsprawstwa
nie istniałaby możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców wykroczenia. Przeczyłoby to w sposób oczywisty najbardziej podstawowym intuicjom
sprawiedliwościowym, a także (a może nawet przede wszystkim) treści normy
sankcjonowanej w typie czynu zabronionego, o czym będzie mowa w dalszej
części opracowania.
Mając zatem na uwadze fakt, że, na płaszczyźnie czysto ontologicznej, abstrahując od normatywnego wartościowania, z łatwością można wyobrazić sobie
współsprawstwo niemal każdego zachowania określonego w typach czynów
zabronionych normujących odpowiedzialność za wykroczenia, nie tracąc z perspektywy historycznego kontekstu tyczącego problematyki współsprawstwa
w świetle kk z 1932 r., przejdę do kolejnego z argumentów świadczącego o możliwości prawnie relewantnego wartościowania wykroczenia w formie współsprawstwa, tj. argumentu z treści normy sankcjonowanej w prawie wykroczeń.
Rozważania w tym zakresie rozpocząć należy od trywialnej skądinąd konstatacji, że ustawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie w kodeksie wykroczeń
expressis verbis tak sprawstwa, jak i sprawczych postaci współdziałania, przy
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jednoczesnym zdefiniowaniu podżegania i pomocnictwa (art. 12 i art. 13 kw).
Kw posługuje się jednak wielokrotnie pojęciem „sprawcy” (np. w art. 2, art. 4,
art. 6, art. 14, etc.), jednakowoż mając na uwadze zdefiniowane wprost przez
ustawodawcę podżeganie i pomocnictwo, skonstruowane w kw na bazie Makarewiczowskich zjawiskowych form popełnienia przestępstwa, o których była mowa
już wcześniej, stwierdzić należy, że kw pod pojęciem sprawcy rozumie także
podżegacza i pomocnika, wszak każdy z nich jest sprawcą swojego własnego
czynu, którego znamiona zrealizowane zostały w danej postaci zjawiskowej.
Zatem i podżegacz, i pomocnik są de facto sprawcami w rozumieniu tych przepisów28. Przyjmując zatem w sposób radykalny pogląd zakładający, że wszelkie
przepisy normujące odpowiedzialność karną (rozumianą szeroko, stosownie
do art. 42 ust. 1 Konstytucji) winny być wykładane jak najwęziej, jak to tylko
możliwe, a także naczelną zasadę tyczącą odpowiedzialności represyjnej, wynikającą z zasady nullum crimen sine lege, że prawo karne jest dziedziną wewnętrznie
zamkniętą i wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone, należałoby uznać, że
odpowiedzialności na gruncie kw podlegać mogą tylko podżegacz i pomocnik,
i to tylko wtedy, gdy byłoby to wskazane w przepisie części szczególnej kw29.
Tylko oni byliby bowiem „sprawcami” w rozumieniu kw, gdyż tylko oni zostali
przez ustawodawcę zdefiniowani wprost.
Skutkiem tego, konieczne byłoby albo przyjęcie zaprezentowanego wyżej
zapatrywania, albo też stwierdzenie, że możliwe jest także „wyinterpretowywanie” przesłanek odpowiedzialności innych niż podżegacz i pomocnik podmiotów
z samych znamion typu czynu zabronionego, niejako „dodatkowo” w stosunku
do regulacji części ogólnej kw. Zważywszy na oczywistą absurdalność pierwszej
z możliwości, w przypadku przyjęcia możliwości drugiej samoistnie uwidaczniałby się wniosek, że skoro z treści znamion typu możliwe jest zdekodowanie
normatywnych podstaw odpowiedzialności za sprawstwo pojedyncze (co naturalnie nie budzi najmniejszych wątpliwości), to w identyczny sposób z treści
normy sankcjonowanej zdekodowane być mogą podstawy odpowiedzialności
za współsprawstwo wykroczenia.
Poddając wnikliwszej analizie powyższe twierdzenie, jakoby przesłanki odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia wynikały z normy sankcjonowanej określonej w typie czynu zabronionego w sposób identyczny, jak ma to
miejsce w przypadku sprawstwa pojedynczego, rozpocząć należy od truizmu, że
28 Por. przykładowo B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń. Komentarz – komentarz do art. 4 - teza 4,
Warszawa 2008, LEX nr 9744.
29 Prowadziłoby to do swoistego paradoksu, że większość z przepisów typizujących w prawie
wykroczeń byłaby normami pustymi.

252 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

norma sankcjonowania wysławia zakaz lub nakaz określonego postępowania, tj.
w przypadku wykroczeń skutkowych, zakaz lub nakaz powodowania określonego stanu rzeczy w sposób określony znamionami typu czynu zabronionego,
zaś w przypadku wykroczeń bezskutkowych – zakaz lub nakaz zachowywania
się w sposób rodzajowo odpowiadający zachowaniu stypizowanemu w przepisie
szczególnym30. Przykładowo zatem, treścią normy sankcjonowanej z art. 119 kw
byłby zakaz dokonywania kradzieży lub przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej
o wartości nieprzekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia („nigdy nikomu
nie wolno kraść (zabierać w celu przywłaszczenia) lub przywłaszczać cudzej
rzeczy ruchomej o wartości nieprzekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia). W efekcie, już sama wykładnia językowa przepisów części szczególnej kw
doprowadzić musi do konstatacji, że zakaz ów obowiązuje każdego, nieważne,
czy czyni coś samodzielnie, czy też wspólnie z innymi osobami. Treścią normy
sankcjonowanej nie jest wszakże „nigdy nikomu samodzielnie nie wolno kraść
lub przywłaszczać cudzej rzeczy ruchomej”, a „nigdy nikomu nie wolno kraść
lub przywłaszczać cudzej rzeczy ruchomej”. Bez względu zatem na to, czy ktoś
zrealizuje znamiona typu czynu zabronionego w pojedynkę, czy też realizacja
tychże znamion „podzielona” zostanie pomiędzy kilka osób, a dopiero suma
ich zachowań „złoży się” na całość znamion typu, dojdzie do naruszenia normy
sankcjonowanej31. Świadczy to zatem jednoznacznie o tym, że możliwe jest zre30 Por. W. Patryas, Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988, s. 19.
31 Nie do końca zasadne jest twierdzenie prezentowane przez niektórych autorów analizujących zagadnienie współsprawstwa w polskim prawie karnym przed rokiem 1970, konstatujące, że
możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za współsprawstwo w sytuacji, gdy odpowiedniej
regulacji, przewidującej expressis verbis możliwość takiego rozszerzenia odpowiedzialności, w systemie prawa nie ma, ograniczona jest tylko do tzw. współsprawstwa równoległego, tj. do sytuacji,
gdy każdy ze współdziałających w całości realizuje wszystkie znamiona ustawowe typu (por. A.
Wąsek, Współsprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1977, s. 36). Rozumowanie takie
przeczy bowiem całkowicie pojęciu przestępstwa jako bytu o dwoistej, ontologicznej i normatywnej, naturze (A. Zoll, Komentarz do art. 1 – teza 8, [w:] W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks
karny…, op. cit., s. 33), jak też samemu charakterowi karnoprawnej normy sankcjonowanej. Przy
założeniu bowiem, że sfera ontologiczna i normatywna przestępstwa są ze sobą nierozerwalnie zespolone, zanegowanie możliwości prawnokarnie relewantnego wartościowania zachowań
składających się, na płaszczyźnie ontologicznej, na byt, który rodzajowo odpowiadałby cechom
określonym przez znamiona typu czynu zabronionego, przeczyć musiałoby charakterowi normy
sankcjonowanej jako takiej, wszakże norma ta, nie będąc stricte prawnokarną, wyraża zakaz
lub nakaz określonego postępowania (por. A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa
karnego, [w:] Krakowskie Studia Prawnicze Rok XXIII/1990, s. 71, 76-78). Ponadto, efektem
przyjęcia niniejszego założenia musiałaby być konkluzja, że treścią normy sankcjonowanej nie
jest zakaz czynienia tego, co ustawodawca uznał za niepożądane, przez kogokolwiek (dowolną
ilość osób), ale zakaz czynienia tego, co zakazane, wyłącznie samodzielnie. Prowadzić to musi
do oczywistego absurdu i pozbawienia normy sankcjonowanej jej rzeczywistego znaczenia. Tożsame wnioski wyciągnąć można w odniesieniu do treści normy sankcjonowanej w przepisach
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konstruowanie przesłanki odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia
ze znamion typu czynu zabronionego. Interpretacja taka w żadnej mierze nie jest
wykładnią rozszerzającą, albowiem jak twierdzi się w piśmiennictwie, wykładnią rozszerzającą przepisu jest taka jego interpretacja, której rezultatem jest, że
„interpretowany przepis wyraża normę, która ma szerszy zakres zastosowania
lub unormowania niż ten, jaki ustaliliśmy w drodze wykładni językowej”32. Atoli,
z powyższych rozważań wynika jednoznacznie, że przyjęcie możliwości popełnienia wykroczenia we współsprawstwie wynika już z samej wykładni językowej
znamion poszczególnych typów czynów zabronionych i treści zdekodowanej
w ten sposób normy sankcjonowanej, nie zaś z jakichkolwiek „rozszerzających”
zabiegów interpretacyjnych. Toteż, nie sposób mówić w tym przypadku o jakimkolwiek naruszeniu uregulowań gwarancyjnych z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Analiza wykładniczych aspektów typów czynów zabronionych w prawie
wykroczeń w kontekście rekonstrukcji przesłanek odpowiedzialności za sprawstwo pojedyncze i współsprawstwo nie byłaby jednak pełna bez zauważenia,
że odpowiedzialność za wykroczenie popełnione we współsprawstwie jest
normatywnie węższa od odpowiedzialności za współsprawstwo przestępstwa,
określonej w art. 18 § 1 kk. Wniosek taki jest naturalną konsekwencją faktu,
że współsprawstwo nie zostało w żaden sposób uregulowane w kw i, w przeciwieństwie do kk, nie może być ono „rozszerzone” poza to, co wynika bezpośrednio z treści normy sankcjonowanej. W związku z tym, normatywna podstawa
odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia ograniczona być musi
założeniami tzw. teorii formalno-obiektywnej współsprawstwa, wedle której za
współsprawstwo odpowiadać mogą jedynie takie podmioty, które swoim zachowaniem zrealizowały przynajmniej część z ze znamienia/znamion czynności
wykonawczej typu czynu zabronionego33. Z samej treści normy sankcjonowanej
w prawie wykroczeń niemożliwe jest wyinterpretowanie szerszych podstaw
typizujących czyny zabronione w prawie wykroczeń. Nieco inaczej sytuacja miała się w przypadku
tzw. przestępstw dwuaktowych, w sytuacji, gdy podział ról współsprawców miał taką postać, że
jeden ze współsprawców realizował jedno znamię czynności wykonawczej, drugi zaś drugie. Nie
bez racji ówcześni przedstawiciele doktryny wskazywali, że w takiej sytuacji potrzebna byłaby
odpowiednia regulacja, która pozwalałaby „łącznie” wartościować zachowania współsprawców,
bowiem w przeciwnym razie każdy z nich mógłby odpowiadać co najwyżej za naruszenie jednej
normy sankcjonowanej wyrażonej w dwuaktowym typie czynu zabronionego, nie zaś za łącznie
naruszenie obu. Rozważania w tym zakresie przekraczałyby jednak ramy niniejszego opracowania
ze względu na to, że prawu wykroczeń nieznane są dwuaktowe wykroczenia. Będzie o ty mowa
szerzej w dalszej części opracowania.
32 K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010, s. 18.
33 Por. A. Spotowski, Próba rozgraniczenia form zjawiskowych przestępstwa w nowym k.k.,
[w:] Palestra Tom 16/nr 2(170)/1972, s. 50.
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odpowiedzialności i, w związku z tym, niedopuszczalne byłoby ujmowanie
współsprawstwa w prawie wykroczeń tak szeroko, jak czyni się to na gruncie
kk w świetle np. teorii materialno-obiektywnej współsprawstwa34.
Konsekutywnym argumentem optującym za dopuszczalnością przyjmowania koncepcji wykroczenia popełnionego we współsprawstwie jest argument
odwołujący się do spójności aksjologicznej systemu prawa, a pośrednio także
do konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa, a ściślej: argument
polegający na zestawieniu przesłanek odpowiedzialności za wykroczenie z przesłankami odpowiedzialności za przestępstwo.
Przyjmując perspektywę negatywną argumentacji, zasadzającą się na założeniu o niedopuszczalności wartościowania wykroczenia popełnionego we współsprawstwie, należy odnotować, że najwyraźniej problemy z aksjologicznym
uzasadnieniem wspomnianego stanowiska ujawniają się w przypadku typów
przepołowionych, których specyficzny charakter klarownie ukazuje swoisty
paradoks, który powstałby w przypadku uznania za wiążące wspomnianego
stanowiska. W celu zobrazowania tegoż paradoksu, przedstawiony zostaną
następujące stany faktyczne:
1) dwóch sprawców, wspólnie i w porozumieniu, dokonuje kradzieży kwoty
wynoszącej dokładnie 1/4 minimalnego wynagrodzenia od staruszki,
której miesięczna emerytura wynosi 900 zł i która nie posiada żadnych
oszczędności;
2) dwóch sprawców, wspólnie i w porozumieniu, w wykonaniu z góry
powziętego zamiaru, dokonuje kilkudziesięciu kradzieży od wielu osób,
po 10 zł każda, w krótkich odstępach czasu, zaś łączna suma wartości
dokonanych kradzieży przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia.
Ocena normatywna powyższych stanów faktycznych (abstrahując na razie
od zagadnienia współsprawstwa w popełnieniu wykroczeń), dokonana jedynie w oparciu o rozróżnienie wartości przedmiotu czynności wykonawczej,
nie budzi wątpliwości: w przypadku 1) mielibyśmy do czynienia z kradzieżą
„wykroczeniową”, bowiem współsprawcy, kradnąc kwotę wynoszącą 1/4 minimalnego wynagrodzenia, „zmieścili” się w limicie wyznaczonym przez art. 119
§ 1 kw, z kolei w przypadku 2) mielibyśmy do czynienia z kradzieżą „przestępną”,
popełnioną w warunkach czynu ciągłego (art. 12 kk), gdyż łączna suma wartości
34 Według teorii materialno-obiektywnej współsprawstwa, współsprawcą jest nie tylko
ten, kto choćby w części realizuje znamię/jedno ze znamion czynności wykonawczej typu czynu
zabronionego, ale także osoba, której wkład w popełnienie przestępstwa jest istotny (czyli będący
warunkiem koniecznym łańcucha przyczynowo-skutkowego dokonanego przestępstwa).
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dokonanych przez sprawców kradzieży przekroczyła 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli „pułap” kontrawencjonalizacji.
Na bazie powyższych stanów faktycznych można zatem wysnuć następujące
wnioski. Przede wszystkim, nie do końca prawdziwa jest teza o dychotomicznym
podziale na wykroczenia i przestępstwa, opartym o stopień społecznej szkodliwości czynu (art. 1 § 2 kk - przestępstwa są czynami społecznie szkodliwymi
w stopniu większym niż znikomy, art. 1 § 1 kw w zw. z art. 1 § 2 kk a contrario wykroczenia są czynami społecznie szkodliwymi w stopniu znikomym). Sztywna
granica kontrawencjonalizacji w typach przepołowionych powoduje bowiem, iż
całkowicie bez znaczenia, przy podziale czynów na wykroczenia i przestępstwa,
jest stopień społecznej szkodliwości czynu, albowiem granica przepołowiona
jest granicą ilościową, całkowicie niezależną od stopnia społecznej szkodliwości.
W efekcie, w praktyce możliwe są sytuacje, w których czyn będący wykroczeniem będzie „bardziej” szkodliwy społecznie niż czyn będący przestępstwem,
co doskonale obrazują przytoczone powyżej przykłady (pozbawienie staruszki
większości środków umożliwiających jej przeżycie miesiąca jest zdecydowanie
bardziej szkodliwe społecznie niż kradzież kwot po 10 zł od wielu osób, stosownie do kryterium „okoliczności popełnienia czynu”35, wpływającego na ocenę
stopnia społecznej szkodliwości, zawartego w art. 115 § 2 kk i art. 47 § 6 kw).
Zgodnie zatem z powyższą optyką, przy jednoczesnym odrzuceniu możliwości prawnie relewantnego wartościowania wykroczenia popełnionego we
współsprawstwie, dojść musiałoby do swoistego paradoksu polegającego na tym,
że za czyn „mniejszej wagi” (mniej szkodliwy społecznie) istniałaby możliwość
pociągnięcia do odpowiedzialności (na podstawie art. 18 § 1 kk), podczas gdy
za czyn „większej wagi” możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności (przy
założeniu, że nie byłoby to współsprawstwo równoległe) w ogóle by nie było36.
Z uwagi na konstytucyjną aksjologię (zwłaszcza ze względu na zasadę demokratycznego państwa prawnego i wynikającą z niej zasadę subsydiarności37,
35 Pod pojęciem „okoliczności popełnienia czynu” rozumieć należy m.in. kontekst sytuacyjny zachowania się sprawcy (por. J. Majewski, Komentarz do art. 115 § 2 – teza 16, [w:] W.
Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część II. Komentarz do art. 53-116,
Warszawa 2016, s. 954).
36 Oceny tej nie zmienia fakt, że sąd karny, orzekając o odpowiedzialności za przestępstwo,
mógłby, na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 kpk, umorzyć postępowanie, wszak kryterium „wyższego
niż znikomy stopnia społecznej szkodliwości” jest ocenne i w przypadku typów przepołowionych
właściwie martwe.
37 „Interwencje państwa poza właściwą mu sferą gwarantowania bezpieczeństwa
i sprawiedliwości, muszą być czymś wyjątkowym i ostatecznym” (por. Z. Stawrowski, Aksjologiczne podstawy Konstytucji, źródło: https://www.rpo.gov.pl/pliki/12180269390.pdf [dostęp.
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a także spójność aksjologiczną systemu prawa) oraz racje sprawiedliwościowe
niedopuszczalne jest, by sytuacja taka mogła mieć w systemie prawa miejsce.
Notabene, podobnie wyglądać będzie sytuacja podczas normatywnego wartościowania np. popełnionej we współsprawstwie kradzieży, w przypadku której
wartość przedmiotu zaboru nie byłaby precyzyjna i wskazanie tejże wartości zależałoby od oceny biegłych w postępowaniu dowodowym. Zakładając, że współsprawcy ukradliby telefon, którego wartość rynkowa oscylowałaby w granicach
pułapu przepołowienia, zaś w toku postępowania dwóch niezależnych biegłych
różnie oceniłoby wartość przedmiotu zaboru (jeden przykładowo dokładnie
na 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli wykroczenie, drugi zaś na
wartość przekraczającą 1/4 minimalnego wynagrodzenia – czyli przestępstwo),
wyłącznie od uznaniowości sądu zależałoby, której z opinii da wiarę, a w efekcie
wyłącznie od uznaniowości sądu zależałoby, czy sprawcy poniosą odpowiedzialność (karną) w pełnym zakresie, czy też odpowiedzialności (za wykroczenie)
tej nie poniosą w ogóle. Sytuacja taka prowadziłaby do jawnego naruszenia art.
31 ust. 3 Konstytucji i jego funkcji gwarancyjnej38, a niejednokrotnie także do
naruszenia art. 42 ust. 3 oraz art. 2 tudzież art. 32 ust. 1 Konstytucji, albowiem
sądy, stojąc przed alternatywą, że współsprawcy albo poniosą odpowiedzialność
za przestępstwo, albo nie poniosą żadnej odpowiedzialności na gruncie prawa
wykroczeń, prawdopodobnie decydowałyby się na „zakwalifikowanie” danego
zachowania jako przestępstwa, nawet, gdy nie byłoby to sprawiedliwościowo
słuszne. Zjawisko takie w demokratycznym państwie prawnym byłoby całkowicie
niedopuszczalne, zatem i w tym przypadku już sama Konstytucja daje podstawy
do takiego interpretowania przepisów kw, by z treści normy sankcjonowanej
wynikała możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności także współsprawców
wykroczenia.
Za wspomnianym sposobem interpretacji przemawia także zasada z art. 42
ust. 1 Konstytucji (nullum crimen sine lege), albowiem jednym z celów odpowiedzialności represyjnej jest prewencja generalna, czyli stworzenie takiej sytuacji,
w której jednostki miałyby świadomość, za co i w jakim zakresie mogą odpowiadać, jeżeli podejmą określone przez znamiona typu czynu zabronionego
zachowanie. W przypadku odrzucenia koncepcji współsprawstwa w popełnieniu

15.01.2018 r.], s. 6). Oznacza to, że konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest interweniowanie
wtedy, gdy wymaga tego ochrona sprawiedliwości i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli.
38 Funkcja gwarancyjna normy wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji (tzw. zasady proporcjonalności) polega, w dużym uproszczeniu, na tym, że ingerencja państwa w życie jednostki
nie powinna być większa, aniżeli to konieczne w demokratycznym państwie prawnym.
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wykroczeń doszłoby, jak wskazywano powyżej, do sytuacji całkowicie odmiennej, sprzecznej całkowicie z gwarancyjnym unormowaniem konstytucyjnym.
W tym miejscu warto przedstawić jeszcze jeden z argumentów „konstytucyjnych” przemawiających za słusznością koncepcji współsprawstwa w popełnieniu
wykroczeń, tj. argument odwołujący się wprost do wyrażonej w art. 32 ust. 1
zasady równości wobec prawa. Argument ów najlepiej zobrazują następujące
stany faktyczne:
1) dwóch sprawców, wspólnie i w porozumieniu, kradnie pokrzywdzonemu
portfel. Łączna wartość portfela i znajdujących się w nim pieniędzy wynosi
dokładnie równowartość 1/4 minimalnego wynagrodzenia;
2) okoliczności faktyczne takie same, jak w przykładzie powyższym, z tą
różnicą, że łączna wartość portfela i znajdujących się w nim pieniędzy wyniosła
niewiele ponad 1/4 minimalnego wynagrodzenia.
Odrzucając koncepcję współsprawstwa wykroczenia, w przypadku pierwszym, przy założeniu, że współsprawstwo miało charakter dopełniający, sprawcy
nie ponieśliby żadnej odpowiedzialności, podczas gdy w przypadku drugim
odpowiedzialność taka, na gruncie art. 18 § 1 kk, byłaby absolutnie oczywista. Prowadziłoby to nie tylko do widocznej prima facie niesprawiedliwości, ale
także do oczywistego naruszenia wspomnianej zasady równości wobec prawa39,
bowiem odpowiedzialność podmiotów znajdujących się de facto w tożsamej
sytuacji faktycznej (przyjmijmy, że różnica wartości przedmiotów kradzieży
wynosiła złotówkę, czyli była różnicą pomijalną, zwłaszcza w sytuacji, w której
sprawcy działaliby we właściwie identycznych okolicznościach faktycznych,
w tym samym celu i z taką samą świadomością) byłyby oceniana diametralnie
różnie (do tego stopnia, że w stanie faktycznym nr 1 współsprawcy nie ponosiliby
żadnej odpowiedzialności, natomiast w stanie faktycznym nr 2 współsprawcy
ponosiliby odpowiedzialność w pełnym zakresie). Mając na uwadze przyjęte
w orzecznictwie przesłanki dopuszczalności naruszenia zasady równości wobec
prawa40 należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji absolutnie niedopusz39 Art. 32 ust. 1 stanowi, iż „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. W orzecznictwie TK zasadę równości wobec prawa
dookreśla się w sposób następujący: „Wszystkie podmioty prawa (sytuacje) charakteryzujące
się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, a więc
według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących”
(wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 kwietnia 2003 r., sygn. akt P 7/02).
40 „(…)Trybunał Konstytucyjny dopuszcza wyjątki od nakazu równego traktowania, ale
kryterium różnicowania musi pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią
przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, a także musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania
podmiotów podobnych, i powinno pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami czy
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czalne byłoby różnicowanie sytuacji podmiotów znajdujących się de facto w tożsamej sytuacji faktycznej. Świadczy to zatem jednoznacznie o tym, iż już same
normy Konstytucyjne nie tylko upoważniają, ale wręcz nakazują posługiwanie
się konstrukcją współsprawstwa w prawie wykroczeń.
Odnosząc się jeszcze do wskazanego powyżej przykładu, należy zwrócić
uwagę na problem, jaki, przy odrzuceniu dopuszczalności wartościowania
wykroczenia popełnionego we współsprawstwie, ujawniłby się w kontekście
obowiązków restytucyjnych wyrażonych odpowiednio w art. 119 § 4 kw41 i art.
46 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk. Sytuacja, w której nie istniałaby możliwość
pociągnięcia do odpowiedzialności za wykroczenie popełnione we współsprawstwie, implikowałaby automatycznie niemożność orzeczenia obowiązku zapłaty
równowartości ukradzionego przez sprawców mienia (jedyną możliwą drogą
dochodzenia kompensacji za wyrządzoną szkodę byłaby droga cywilna). Z kolei
w sytuacji, w której czyn współsprawców zakwalifikowany zostałby jako przestępstwo, szkoda wyrządzona przestępstwem mogłaby, już w postępowaniu przed
sądem karnym, być restytuowana w pełnym zakresie. Zważywszy na fakt, że
powyższe stany faktyczne są właściwie tożsame, tak znaczące różnice w ochronie
przyznanej jednostce, będące wynikiem odrzucenia koncepcji współsprawstwa
w popełnieniu wykroczeń, prowadziłyby do jaskrawych niesprawiedliwości42.
Przechodząc do kolejnego z argumentów potwierdzających, że koncepcja
dopuszczająca możliwość prawnie relewantnego wartościowania wykroczenia popełnionego we współsprawstwie jest całkowicie uzasadniona, mającego
charakter teoretycznoprawny, ponownie rozpocząć należy od truizmu, że do
sfery normowania prawa wykroczeń należy to, co nie jest odpowiedzialnością
karną ani odpowiedzialnością administracyjną. Jakkolwiek prawo wykroczeń
„wyewoluowało” z prawa karnego sensu stricto, stając się odrębnym systemem
odpowiedzialności prawnej, należy zwrócić uwagę, że na gruncie stanu prawnego
sprzed 1969 r. prawo wykroczeń było właśnie specyficznym rodzajem odpowiedzialności karnej, który miał za zadanie karnie sankcjonować „przekroczenia”
administracyjne43.
normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych” (por.
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12).
41 Argument ten odnieść można odpowiednio do innych przepisów typizujących w prawie
wykroczeń, które przewidują obowiązki restytucyjne.
42 Powyższe wnioski odnieść można nie tylko do typów przepołowionych, lecz do wszystkich
typów czynów zabronionych w prawie wykroczeń, w stosunku do których ustawodawca przewidział
obowiązki restytucyjne.
43 Prawo wykroczeń określano mianem „przekroczeń admnistracyjnych, tj. wszelkich
czynów, ściganych przez organa administracyjne w najszerszym znaczeniu, a więc państwowe,
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Wszelako obecnie, na gruncie czy to prawa karnego, czy prawa administracyjnego44 odpowiedzialność więcej niż jednego podmiotu za współdziałanie
(czy ściślej: „współsprawstwo”, choć w odniesieniu do prawa administracyjnego
pojęciem tym należy posługiwać się w cudzysłowie) w realizacji znamion czynu
zabronionego jest zupełnie oczywista, ba - nie należy ona wcale do rzadkości.
Mając na uwadze rodowód prawa wykroczeń (do dziś bywa ono nazywane prawem karno-administracyjnym45), a także to, że i w prawie karnym, i w prawie
administracyjnym możliwa jest odpowiedzialność więcej niż jednego podmiotu
za naruszenie prawa (pomimo tego, że w prawie administracyjnym, podobnie
jak w prawie wykroczeń, również nie wprowadzono normatywnej definicji
„współsprawstwa” tudzież jakiejkolwiek pokrewnej), przy odrzuceniu koncepcji
współsprawstwa w popełnieniu wykroczeń konieczne byłoby stwierdzenie, że
ustawodawca jest całkowicie nieracjonalny, skoro wyjątkowo w odniesieniu do
prawa wykroczeń odstąpił on od wspomnianej koncepcji. Przeczyłoby to wprost
przyjmowanemu w teorii prawa założeniu o racjonalności ustawodawcy i wynikającemu z tejże koncepcji założeniu o nieredundancji treściowej tworzonego
przez niego tekstu prawnego.
W rezultacie uznać należy, że w świetle przyjmowanych w prawoznawstwie
reguł spójności aksjologicznej systemu prawa, zasady racjonalności prawodawcy
oraz w świetle fundamentalnych zasad prawnych wynikających z samej Konstytucji, odrzucenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za wykroczenie
popełnione we współsprawstwie byłoby niedopuszczalne.

5. Podsumowanie i wnioski
Konkludując, należy z całą stanowczością stwierdzić, że koncepcja współsprawstwa w popełnieniu wykroczeń jest koncepcją w pełni uzasadnioną normatywnie.
samorządowe i społeczne”, z wyłączeniem jednak grupy „przestępstw natury policyjnej, która de
lege lata przekazaną została właściwości sądów i figuruje w odn. kodeksach karnych powszechnych”
(G. Taubenschlag, Polskie prawo karno-administracyjne, Łódź 1924, s. 5-6).
44 Ze względów oczywistych należy zaznaczyć, że w prawie administracyjnym próżno szukać
konstrukcji takich, jak współsprawstwo, co wynika ze specyfiki tego rodzaju odpowiedzialności.
Prawo administracyjne jednak wielokrotnie dopuszcza odpowiedzialność podmiotu złożonego
z konglomeratu wielu osób fizycznych, abstrahując oczywiście od administracyjnej odpowiedzialności osób prawnych czy innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. Por.
D. Dziedzic-Chojnacka, Charakter i definicja odpowiedzialności administracyjnej, [w:] M. Górski
(red.), J. Bucińska (red.), M. Niedziółka (red.), R. Stec (red.), D. Strus (red.), Administracja publiczna
- człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011, s. 56-57.
45 Por. np. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 74.
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W efekcie, co oczywiste, możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób,
które popełniły wykroczenie we współsprawstwie, niezależnie od tego, jaki owo
współsprawstwo miałoby charakter (współsprawstwo równoległe, współsprawstwo dopełniające).
Możliwość taka wynika przede wszystkim już z samej charakterystyki znamion typów czynów zabronionych i treści zdekodowanych z nich norm sankcjonowanych, które nie ograniczają zakazu (nakazu) określonego zachowania
jedynie do podmiotu samodzielnie wykonującego w całości znamiona typu
czynu zabronionego (przy czym należy nadmienić, że wykładnia normy sankcjonowanej w sposób, który oprócz przesłanek odpowiedzialności za sprawstwo
pojedyncze wykroczenia pozwala na zrekonstruowanie tychże w odniesieniu do
współsprawstwa, nie jest wykładnią rozszerzającą, bowiem nie wykracza poza
rezultat interpretacji językowej przepisu), a także z wykładni art. 14 § 2 kw, mając
na uwadze zarówno jego kontekst historyczny i kształt tejże jednostki redakcyjnej
przed jej nowelizacją w 1998 r., jak również jej brzmienie już po wspomnianej
nowelizacji. Ponadto, za wspomnianą możliwością przemawia także wykładnia historyczna przepisów kw w kontekście kk z 1932 r., oparta o recepcję do
obecnego prawa wykroczeń teoretycznych podstaw i założeń odpowiedzialności
za współsprawstwo, przyjmowanych na kanwie ówczesnego stanu prawnego.
Z drugiej strony, niemożność pociągnięcia do jakiejkolwiek odpowiedzialności za
współsprawstwo wykroczenia w sposób oczywisty przeczyłaby normom konstytucyjnym określonym w szczególności w art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, a także art. 42
ust. 3 Konstytucji, kłócąc się także z podstawowymi racjami sprawiedliwościowymi,
spójnością aksjologiczną systemu prawa i przyjmowanymi w prawoznawstwie aksjomatami, w szczególności założeniem o racjonalności prawodawcy.
Na sam koniec rozważań tyczących problematyki współsprawstwa w popełnieniu wykroczeń wskazać należy, że dekodowanie podstaw odpowiedzialności
za wspomnianą formę sprawczego współdziałania w żadnej mierze nie może być
oparte o rozumowanie per analogiam z art. 18 § 1 kk z uwagi na gwarancyjną
funkcję art. 42 ust. 1 Konstytucji, wedle której zakazane jest stosowanie w szeroko
pojętym prawie represyjnym analogii na niekorzyść sprawcy. Przesłanki odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia wyinterpretowywane być mogą
jedynie z samych przepisów prawa wykroczeń (w tym zwłaszcza z treści norm
sankcjonowanych poszczególnych typów czynów zabronionych), w związku
z czym odpowiedzialność ta ograniczona być musi założeniami teorii formalno-obiektywnej współsprawstwa z uwagi na fakt, że niemożliwe jest rozszerzenie
podstaw tej odpowiedzialności ponad to, co wynika z treści poszczególnych
norm sankcjonowanych.
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Nie byłby przeto zasadny zarzut, który przedstawiciele doktryny formułowali w odniesieniu do koncepcji współsprawstwa przestępstwa, przyjmowanej
pod rządami kk z 1932 r., jakoby teoria ta „upadała” w przypadku przestępstw
dwuaktowych, przy takim podziale ról, gdzie jeden ze sprawców dokonał jednej
czynności wykonawczej, drugi zaś – drugiej. Dostrzegając słuszność przytoczonej
krytyki, należy wskazać, że w prawie wykroczeń próżno szukać jakichkolwiek
typów dwuaktowych, co jest całkowicie zrozumiałe z uwagi na charakter i cel
tejże odpowiedzialności. Skutkiem tego, mając na uwadze założenie o racjonalności prawodawcy należy przyjąć, że całkowicie intencjonalnie odstąpił on od
uregulowania tego zagadnienia w kw, bowiem w przypadku prawa wykroczeń
nie mogłyby powstać takie wątpliwości interpretacyjne, jakie powstawały na
gruncie kk z 1932 r. Co więcej – samo wprowadzenie definicji współsprawstwa
byłoby w obecnym stanie prawnym superfluum tożsamym z tym, jakim byłoby
wprowadzenie definicji sprawstwa pojedynczego.
Abstract
In conclusion, it should be stated with full certainty that the concept of co-perpetration in
committing a contravention is well-founded both normatively and beyond-normatively.
That statement results primarily from the characteristics of the types of contraventions
and the content of sanctioned norms decoded from them, which do not limit the liability
for a contravention only to an entity that fulfills all features of a contraventions only
by themselves. Moreover, the interpretation of article 14 § 2 of code of contraventions,
both in historical and contemporary context, also speaks in favor of the aforementioned
concept, so does the interpretation of regulations that constitute basis of liability for
a contravention in the perspective of criminal code of 1932. On the other hand, the
situation that no one could be held responsible for a contravention, which was de facto
committed, would be unacceptable in the context of constitutional norms, expressed
in articles 2, 31.3, 32.1 and 42.3. It should also be clearly indicated, that it is not possible to use per analogiam reasoning from article 18 § 1 of criminal code to the law
of contraventions, due to the guarantee function of article 42.1 of the Constitution.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza problematyki normatywnych i pozanormatywnych podstaw odpowiedzialności za współsprawstwo wykroczenia, budzącej liczne
wątpliwości tak teoretyczne, jak i praktyczne, wynikające z nieuregulowania tegoż
zagadnienia expressis verbis w części ogólnej kodeksu wykroczeń. W opracowaniu
wyczerpująco przeanalizowano wszystkie aspekty związane z przesłankami odpowiedzialności za wspomnianą formę współdziałania, przedstawiając argumentację opartą
zarówno o normy konstytucyjne, wykładnię językową, systemową i historyczną, jak
i argumentację opartą o pozanormatywne założenia przyjmowane w teorii prawa.
W rezultacie przeprowadzonych badań wykazano, że możliwa jest odpowiedzialność
za współsprawstwo wykroczenia, przy czym jest ona ograniczona założeniami teorii
formalno-obiektywnej.
Słowa kluczowe: wykroczenia, współsprawstwo, współdziałanie, teoria
formalno-obiektywna
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Summary
The subject of the article is the analysis of normative and beyond-normative grounds of
responsibility for co-perpetration in a contravention, which raises numerous doubts,
both theoretical and practical, resulting from the fact of not-regulating this issue expressis
verbis in Polish code of contraventions. In the study were presented arguments based
on constitutional norms, linguistic, systemic and historical interpretation, as well as
arguments based on non-normative assumptions out of legal theory. As a result of the
conducted research, it was shown that responsibility for co-perpetration in a contravention is possible, but it is limited by the assumptions of the formal-objective theory.
Key words: contraventions, co-perpetration, complicity, formal-objective theory
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Patrycja Figuła

Zdatność ugodowa a zdatność
arbitrażowa - analiza relacji na tle
Kodeksu postępowania cywilnego
Complicability and arbitrability - analysis of relationships on the background
Code of Civil Procedure

I. Wstęp
Wzrastająca ostatnimi czasy popularność arbitrażu nie powinna dziwić. Po
pierwsze, arbitraż ma charakter adjudykacyjny mimo iż, organy państwowe
nie rozstrzygają sporu1. Orzeczenie wydane na skutek postępowania arbitrażowego ma moc prawną jak wyrok sądu państwowego. Konsekwencją takiej
konstrukcji jest ułatwienie w wielu przypadkach dochodzenie roszczeń, co przed
sądem powszechnym mogłoby wiązać się z długotrwałym procesem. Co więcej,
przewagą sądownictwa arbitrażowego jest wpływ stron na wybór arbitrów, co
pomaga w uwzględnieniu specyfiki każdorazowego sporu2. W istocie, o możliwości poddania sporu pod arbitraż w konkretnej sprawie, w przeważającej
części, decyduje zgodna wola stron konfliktu. Zgoda ta ma charakter konstytutywny3 i wyrażana jest w formie zapisu na sąd polubowny. Wymieniając zalety
sądownictwa polubownego, nie sposób nie wymienić odformalizowanego charakteru niniejszego postępowania, co również zwiększa popularność arbitrażu.
Ze względu na powyższe udogodnienia, umowy o arbitraż są rozpowszechnione
1 Ł. Błaszczak (w:) Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010,
s. 144.
2 T. Ereciński (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. t. 6, red. T. Ereciński, Warszawa
2017, s. 817 i n.
3 A. Szumański (w:) System Prawa Handlowego, t. 8, red. A. Szumański, Warszawa 2010,
s. 12.
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zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Jednak zapominają oni czasem o ograniczeniu w postaci zdatności arbitrażowej, w tym zdatności ugodowej. Ograniczenie
zakresu zdatności arbitrażowej może nastąpić poprzez generalną kwalifikację lub
przez wskazanie sporów, które nie mogą być rozstrzygane w drodze arbitrażu.

II. Pojęcie zdatności ugodowej
Ugoda sądowa jest szczególnym wypadkiem ugody4 uregulowanej w art. 917
i n. Kodeks cywilny5. Część doktryny6 oraz judykatura7 stoi na stanowisku, iż
ugoda sądowa jest czynnością prawną o podwójnym charakterze – materialnoprawnym i procesowym. W związku z tym o zdatności ugodowej decydują
nie tylko przepisy prawa procesowego, ale również prawa materialnego. Art. 2
Kodeksu postępowania cywilnego8 odgrywa w tej kwestii fundamentalną rolę.
Wynika bowiem z niego, że ugodę sądową można zawrzeć jedynie w sprawach
cywilnych należących do drogi sądowej. Jak wskazał Sąd Najwyższy pojęcie
drogi sądowej należy rozumieć szeroko. W zasadzie prawie każde roszczenie
procesowe, sformułowane jako żądanie zasądzenia, ustalenia czy ukształtowania
stosunku prawnego, niezależnie od jego merytorycznej zasadności, może być
zaliczone jako należące do drogi sądowej – pod warunkiem, że dotyczy podmiotów, których pozycja w ramach stosunku prawnego jest równorzędna9. Powyższe
stwierdzenie dopełnia art. 184 k.p.c., wskazując dodatkowo, że w drodze ugody
mogą być uregulowane sprawy cywilne, których charakter na to zezwala. Za taką
można uznać jedynie sprawę, w której przedmiotem postępowania jest stosunek
prawny, w zakresie którego istnieje – w świetle prawa materialnego – możliwość
samodzielnego dysponowania przez strony prawami lub roszczeniami z niego
wynikającymi10. Tak jak zostało wcześniej zasygnalizowane, owa niedopuszczalność zawarcia ugody w pewnych sprawach wynika zarówno z przepisów prawa
materialnego, jak i prawa procesowego.
4 M. Pyziak-Szafnicka (w:) System Prawa Prywatnego..., t. 8, red. M. Pyziak-Szafnicka, s.
857-863.
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U.2018.1025 j.t.
6 Tak m.in.: J. Lapierre (w:) Ugoda sądowa w procesie cywilnym, Warszawa 1968, s. 56.
7 Postanowienie SN z dnia 15 marca 1967 r., II PZ 5/67, Lex nr 6126 oraz wyrok SN z dnia
9 maja 1997 r., I PKN 143/97, opublikowano: OSNP 1998/6/181.
8 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U.2018.155 j.t.
9 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. I CSK 50/11, LEX nr
1133782.
10 Ibidem.
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Zgodnie z założeniami prawa materialnego, zawarcie ugody jest niemożliwe
w sprawach o stosunki prawne, co do których wyłączona jest możliwość samodzielnego dysponowania uprawnieniami przez strony w sprawach majątkowych,
jak również niemajątkowych. Jako przykład można wymienić sprawy z zakresu
prawa rodzinnego (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, ustalenia
pochodzenia dziecka, bądź rozwiązanie przysposobienia) lub sprawy z zakresu
prawa spółdzielczego (uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni).
W postępowaniu nieprocesowym również można wymienić sprawy pozbawione możliwości zawarcia ugody (przykładem jest zasiedzenie). Przy tym,
przepisy kodeksu postępowania cywilnego wyłączają dopuszczalność zawarcia
ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 47712 k.p.c.). Drugim
przypadkiem był art. 47941 k.p.c., który wyłączał możliwość zawarcia ugody
w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, jednakże
z dniem 17.04.2016r. przepis ten został uchylony11.
Powyższe wyliczenie jest istotne z uwagi na fakt, że ustawodawca, określając
granice zdatności arbitrażowej12 w art. 1157 k.p.c., wyraźnie podkreślił rolę ugody
w jej kształtowaniu. Według treści niniejszego artykułu, jeżeli przepis szczególny
nie stanowi inaczej, strony mogą̨ poddać́ pod rozstrzygniecie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być
przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Tym samym art.
1157 k.p.c. wprowadza znaczące ograniczenie, gdyż uzależnia możliwość poddania sporu pod kognicję sądu arbitrażowego od zdatności ugodowej.
Problematyka zdatności ugodowej w polskiej literaturze była poruszana
marginalne. Wydaje się jednak, że na podstawie poszczególnych wypowiedzi
można wskazać przesłanki oceny tej zdatności13. W kontekście poczynionych
wyżej uwag, należy wspomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, warto uwypuklić, że do zdatności ugodowej zastosowanie mają ograniczenia tylko do zakresu
regulacji art. 10 k.p.c. oraz art. 184 k.p.c. in principio. Zamiast bezpośredniej
kontroli sprawowanej przez sąd nad treścią ugody (art. 184 k.p.c. in fine), wyrok

11 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych
ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 1634 zm.
12 Każde państwo we własnym zakresie reguluje sprawy podpadające pod kognicję sądów
arbitrażowych. Na przestrzeni ostatnich lat w Europie jest dostrzegalna tendencja do poszerzania
zakresu zdatności arbitrażowej.
13 K. Weitz (w:) Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz, t. 6, Międzynarodowe
postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), red. K. Weitz, Warszawa 2017, s. 835 i n.
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arbitrażowy podlega rozbudowanym instytucjom uznania, stwierdzenia wykonalności oraz uchylenia14.
W dalszej kolejności należy ustosunkować się do relacji dopuszczalności
zawarcia ugody ze zdatnością ugodową sporu. Są to bowiem dwa odmienne pojęcia, których nie można utożsamiać. W jednym ze swych orzeczeń Sąd Najwyższy15 stanął na stanowisku, iż przesłanką zdatności ugodowej jest abstrakcyjna
możliwość dysponowania prawami i roszczeniami, która istnieje, gdy strony co
do praw lub roszczeń mogą się porozumieć. Nie jest istotne to, czy w ramach
konkretnych okoliczności strony mogą zawrzeć określoną ugodę sądową. Umowa
taka może bowiem w ujęciu abstrakcyjnym dotyczyć stosunku prawnego i praw
podlegających dyspozycji stron, ale ze względu na jej kształt może w konkretnym
przypadku naruszać obowiązujące przepisy lub zasady współżycia społecznego
(art. 58 § 1 i art. 2 k.c.). Zatem zdatność ugodowa jako przesłanka zdatności
arbitrażowej badana jest ex ante. Warunek ten jest ogólnie spełniony wtedy, gdy
stosunek prawny, z którego wynika dany spór, podlega dyspozycji stron według
prawa materialnego.
Polski ustawodawca, jak już zostało wspomniane, w jednym przypadku
wyraźnie wyłączył zdatność ugodową (art. 47712 k.p.c.). Powiązanie zdatności arbitrażowej ze zdatnością ugodową sprawia, że spod właściwości sądów
polubownych wyłączone zostały takie kategorie sporów, co do których chodzi
o zachowanie monopolu organów państwa (sądów) w zakresie realizacji określonych skutków prawnych. Przedmiotowy monopol przyczynia się do tego, że
ani strony w drodze umowy, ani sąd polubowny przez swój wyrok nie mogą
doprowadzić do realizacji określonych skutków16.
Brak zdatności ugodowej występuje wtedy, gdy dany rodzaj stosunków prawnych lub wynikające z nich prawa i roszczenia (w ogólności lub w pewnej części)
nie podlegają dyspozycji stron w świetle prawa materialnego. Zgodnie z jedną
z koncepcji, niedopuszczalność zawarcia ugody sądowej może wynikać wyłącznie
z wyraźnego przepisu ustawy. Stanowisko to wydaje się jednak nietrafne, gdyż
pomija kryterium charakteru sprawy17.

14 A.W. Wiśniewski (w:) System prawa handlowego. Arbitraż handlowy, red. A. Szumański,
t. 8, Warszawa 2010, s. 238.
15 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2010 r., sygn. II CSK 670/09.
16 K. Weitz, op.cit., s. 835 i n.
17 B. Sołtys. Zapis na sąd polubowny. Komentarz Lex, t. 5, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,
Warszawa 2013, s. 419.
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III. Zdatność ugodowa sporów o prawa majątkowe
i prawa niemajątkowe
Warto nadmienić, że na gruncie poprzedniego stanu prawnego, art. 697 § 1
k.p.c. w sposób odmienny regulował kwestię możliwości poddania sporu pod
sąd arbitrażowy. W uchylonym przepisie ustawodawca użył sformułowania
„zdolność do samodzielnego zobowiązywania się”18. Zakres zdatności arbitrażowej sporu wyznaczała zatem autonomia woli stron w ramach ich „zdolności
do samodzielnego zobowiązywania się̨”. To jeszcze przedwojenne kryterium
zostało całkowicie zastąpione nowelizacją z 2005 r. Polski ustawodawca, wzorując
się na zachodnich porządkach prawnych (niemieckim oraz austriackim), podjął
próbę poszerzenia zakresu sporów poddanych pod sądy arbitrażowe. Według
projektu, głównym założeniem było umożliwienie podmiotom zainteresowanym
korzystania z sądownictwa polubownego w jak najszerszym stopniu19, jednakże
wprowadzona nowelizacja i konstrukcja art. 1157 k.p.c. stanowi przedmiot
dyskusji niezmienne od 2005 r.
Doktryna wyraźnie krytykowała rezygnację z materialnego kryterium zdatności ugodowej, wyartykuowanego kategorycznie przez zdolność strony „do
samodzielnego zobowiązywania się”, na rzecz kryterium zdatności ugodowej.
Do niniejszego posunięcia ustawodawcy należy odnieść się w sposób krytyczny.
Projektodawca wyszedł z założenia, że wprowadzenie pojęcia zdatności ugodowej pozwoli skorzystać z dorobku judykatury powstałego na tle ugody sądowej.
Przyjęte założenie było błędne, gdyż kryterium to nie zostało faktycznie w sposób
dostateczny wyjaśnione. Co istotniejsze, pojęcie ugody sądowej wymaga interpretacji uwzględniającej specyfikę prawa arbitrażowego20, dlatego jakiekolwiek
korzystanie z orzecznictwa jest w dużej mierze ograniczone. Podnosi się również,
że obecne uregulowanie w zasadzie prowadzi do zbliżonych konsekwencji co do
zakresu zdatności arbitrażowej21.
Dokonując podsumowania tej kwestii, nie można zostawić bez komentarza
faktu, iż Austria (na którym krajowy ustawodawca wzorował się nowelizując kodeks postępowania cywilnego w zakresie arbitrażu w 2005 r.) odeszła
18 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1989 Nr 33,
poz. 175 zm.).
19 Druk sejmowy nr 3434 z 8 listopada 2004 r., Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania
cywilnego wraz z uzasadnieniem.
20 A. W. Wiśniewski (w:) System prawa handlowego. Arbitraż handlowy. red. A.Szumański,
tom 8, Warszawa 2010, s. 238 i n.
21 Tak m.in. T. Ereciński, M.P. Wójcik (w:) Kodeks postępowania cywilnego. t.2, Komentarz
do art. 730-1217, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017, s. 776.
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o koncepcji zdatności ugodowej rok po przyjęciu w Polsce ww. przepisów. W tym
miejscu warto więc zadać pytanie, czy rezygnacja polskiego legislatora z materialnoprawnego kryterium zdatności ugodowej (wyrażonego przez zdolność
strony „do samodzielnego zobowiązywania się”), na rzecz kryterium zdatności
ugodowej, zamiast rozszerzyć zakres zdatności arbitrażowej sporów, jeszcze
tym bardziej go nie zawęziła. Problem ten wydaje się zauważać między innymi
Austria, która zrezygnowała z przedmiotowego rozwiązania.
Zasadnicze rozbieżności interpretacyjne wywołuje kwestia, czy zawarte
w art. 1157 k.p.c ograniczenie odnosi się tylko do kategorii sporów o prawa
niemajątkowe, czy obejmuje także spory o prawa majątkowe. Przedstawiciele
doktryny stoją na dwóch różnych stanowiskach, choć nie ulega wątpliwości,
że jeden z przyjętych poglądów jest zdecydowanie dominujący. Przeważająca
część doktryny sądzi, że w świetle art. 1157 k.p.c. zdatność ugodowa przedmiotu
sporu stanowi warunek zdatności arbitrażowej we wszystkich kategoriach sporów. Przyjęcie takiego stanowiska potwierdza zastosowana przez ustawodawcę
konstrukcja przepisu, który wyłączył z zakresu właściwości sądu polubownego
sprawy o alimenty na końcu artykułu. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby przedmiotowe wyłączenie znajdowało się po zwrocie dotyczącym sporów o prawa
majątkowe. Oznacza to, że sformułowanie „mogące być przedmiotem ugody
sądowej” odnosi się zarówno do sporów majątkowych, jak i sporów o prawa
niemajątkowe22. Przy takim założeniu, ostatecznym wyznacznikiem zdatności
arbitrażowej wszystkich sporów – bez względu na to czy obejmują prawa majątkowe, czy też prawa niemajątkowe – jest dopuszczalność zawarcia w sprawie
ugody sądowej w wypadku, gdyby była ona rozpatrywana przez sąd państwowy.
Ma to znaczenie w szczególności co do sporów dotyczących praw korporacyjnych w spółkach handlowych, w tym głównie w spółkach kapitałowych. Nawet
bowiem przyjęcie tezy, że prawa te w zasadzie mają charakter majątkowego, nie
jest wystarczające do stwierdzenia, iż pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
mogą być poddane wszelkie spory tego typu.23.
Przeciwnicy tego poglądu przyjmują, że sformułowanie „mogących być
przedmiotem ugody sądowej, odnosi się tylko do kategorii sporów o prawa
niemajątkowe. Swoją tezę argumentują wprowadzeniem przez ustawodawcę

22 Podobnie: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 maja 2010 r., sygn. II CSK 670/09,
uchwale SN z dnia 7 maja 2009 r., sygn. III CZP 13/09 oraz uchwale SN z dnia 23 września 2010 r.,
sygn. III CZP 57/10.
23 T. Ereciński (w:) Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy na progu XXI wieku, red.
A. Sypniewska-Kozak, Warszawa 2008, s-10.
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rozróżnienia na dwa rodzaje sporów, odwołując się jednocześnie do historii
prac legislacyjnych.
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że zakres spraw, które mogą być
rozstrzygane przez sądy polubowne, został określony szerzej niż w uchylonym
art. 697 § 1 k.p.c. Kompetencja sądu arbitrażowego może według art. 1157
k.p.c. obejmować także spory zakresu prawa pracy, jak również pewne kategorie sporów o prawa majątkowe. W obu tych wypadkach art. 697 § 1 k.p.c. nie
pozwalał na poddanie sprawy pod kognicję tego sądu. Zgodnie z aktualnym
stanem prawnym pod rozstrzygnięcie sądu polubownego mogą być poddane
spory spełniające przesłanki z art. 1157 k.p.c., niezależnie od tryby rozpoznania sprawy. Na tle wcześniejszej regulacji kwestia ta była sporna24. Obecnie
obowiązujący warunek możliwości zawarcia ugody sądowej (art. 1157 k.p.c.)
jest w swej istocie zbliżony do jednego z elementów warunku obowiązującego
w poprzednim stanie prawnym (art. 697 § 1 k.p.c.)25.

IV. Art. 1163 § 1 k.p.c. normą szczególną dla art.
1157 k.p.c.?
Zgodnie z treścią art. 1163 § 1 k.p.c., zamieszczony w umowie (statucie) spółki
handlowy zapis na sąd polubowny, dotyczący sporów ze stosunku spółki, wiąże
spółkę oraz jej wspólników. Przepisy wprowadzone nowelizacją z 2005 r. i w tym
przypadku budziły kontrowersje w zakresie ich wzajemnej relacji. Przedmiotem
rozbierzności jest zdatność arbitrażowa sporu ze stosunku spółki handlowej
(właściwość sprawy).
Część piśmiennictwa stoi na stanowisku, że art. 1163 § 1 k.p.c. jest normą
szczególną w stosunku do art. 1157 k.p.c., w związku z tym wyłączenia wymaga
przesłanka zdatności ugodowej sporu ze stosunku spółki handlowej. Dla potwierdzenia swojej tezy A. Szumański wysuwa argument, że nie jest trafnym stwierdzenie, iż art. 1157 k.p.c. posiada monopol na regulację zdatności arbitrażowej,
skoro rozpoczyna się od słów „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej”.
Co więcej Autor ten wskazuje, że „brak wyraźnego odniesienia do art. 1163
k.p.c. wynika jedynie z tego, że taka <formuła legislacyjna> miałaby charakter

24 B. Dobrzański (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Resich, red. W.
Siedlecki, Warszawa 1976, s. 1006-1007.
25 Karol Weitz, op.cit., s. 832-833.
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<nadregulacj>”26. Zwolennicy tej koncepcji podnoszą również, że art. 1157
k.p.c. traktuje zdatność arbitrażową ogólnie, natomiast art. 1163 k.p.c. określa
właściwość sądownictwa polubownego w sprawach stricte z zakresu prawa spółek
kapitałowych.
Kolejnym przedstawianym argumentem jest przebieg prac legislacyjnych.
Skreślenie projektowanego przepisu (art. 1157 § 2 k.p.c.), który wyraźnie
wyłączał możliwość poddania pod rozstrzygnięcie sądu polubownego żądania
uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał organów osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, implikuje dopuszczalność objęcia tych spraw zapisem
na sąd polubowny na podstawie art. 1163 § 1 k.p.c. jako przepisie szczególnym
w stosunku do art. 1157 k.p.c.
W piśmiennictwie i w judykaturze przeważa jednak stanowisko odmienne,
optujące za tym, że zdatności ugodowa sporu jako kryterium zdatności
arbitrażowej, obowiązuje także w sporach ze stosunku spółki handlowej.
W związku z tym art. 1163 § 1 k.p.c. nie jest lex specialis w stosunku do art.
1157 k.p.c., ponieważ oba przepisy mają różny przedmiot regulacji. Przepis
art. 1157 k.p.c. określa ogólne przesłanki zdatności arbitrażowej sporu, natomiast art. 1163 § 1 k.p.c. skutki prawne istniejącego i – w myśl art. 1157 k.p.c.
– dopuszczalnego pod względem przedmiotowym zapisu na sąd polubowny
przez wskazanie podmiotów związanych takim zapisem27. Część doktryny,
opowiadająca się za tą tezą, podnosi, że zaakceptowanie art. 1157 k.p.c. jako lex
specialis doprowadziłoby do konieczności uznania również za taki przepis art.
1164 k.p.c., nawiązującego do sporów ze stosunku pracy.
W sposób definitywny Sąd Najwyższy28 odrzucił pierwszy z proponowanych
poglądów, zwracając uwagę na systematykę kodeksową. Art. 1157 k.p.c. znajduje się bowiem w Tytule I: Przepisy Ogólne Części Piątej Kodeksu. Natomiast
ulokowanie art. 1163 k.p.c. w Tytule II.: Zapis na sąd polubowny wskazuje, że
zapis na sąd polubowny może zostać umieszczony w umowie (statucie) spółki
handlowej i że wiąże wówczas spółkę oraz jej wspólników. Porządkowanie prze26 A. Szumański, Przeszkody prawne..., s. 4, oraz A. Szumański, Zapis na sąd polubowny
w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej: Prawo w XXI wieku, Księga
pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006, s. 892.
27 A.W. Wiśniewski, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy polubowne w świetle nowej
regulacji zdatności arbitrażowej sporów, P. Nowaczyk (red.), S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel, Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa
dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, s. 286 i n.
28 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., sygn. III CZP 13/09.
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słanek zdatności arbitrażowej sporów ze stosunku spółki handlowej nie może
zostać uznane za cel art. 1163 § 1 k.p.c. Wymownie świadczy o tym fakt, że art.
1163 § 1 k.p.c. nie precyzuje, jakie warunki musiałby spełniać spór ze stosunku
spółki, aby miał zdatność arbitrażową.
Sąd Najwyższy odniósł się również do relacji art. 1157 k.p.c. do art. 1164
k.p.c. Powtarzając za częścią literatury, że wyłączenie stosowania art. 1163 k.p.c.
również doprowadziłoby do wyłączenia stosowania art. 1164 k.p.c. W moim przekonaniu, przyjęcie takiej perspektywy wydaje się nieuzasadnione. Niemożność
rozstrzygnięcia przez sąd polubowny sporów z zakresu prawa pracy wynika, co
do zasady, ze względów podmiotowych, nie przedmiotowych. Do podstawowej
funkcji art. 1164 k.p.c. należy zapewnienie możliwości dokonania zapisu na sąd
polubowny w formie konsensusu, chroniąc jednocześnie prawa pracowników29.
Nie można również przychylić się do stanowiska, że uznanie kognicji sądu
polubownego w sporach z zakresu prawa pracy, nieposiadających zdatności
ugodowej, wpłynęłoby krzywdząco na interesy pracowników. W piśmiennictwie
zwraca się uwagę, że w aktualnych realiach ograniczenia zawarte w art. 1164
k.p.c. są pozbawione uzasadnienia. Tym bardziej zatem wydaje się, że wymóg
zdatności ugodowej omawianej kategorii spraw w celu objęcia ich kognicją
arbitrażu jest zbyt daleko idący30.

V. Podsumowanie
Nie sposób zaprzeczyć, iż przesłanka zdatności ugodowej znacząco ogranicza
możliwość poddania sporu pod kognicję sądu arbitrażowego. Wydaje się, że
jedynym słusznym rozwiązaniem jest rezygnacja z kryterium zdatności ugodowej
jako przesłanki zdatności arbitrażowej w odniesieniu do sporów majątkowych,
przy jednoczesnym pozostawieniu tego kryterium w odniesieniu do sporów
o prawa niemajątkowe. Zbliżone rozwiązanie zostało przyjęte przez ustawodawcę szwajcarskiego, niemieckiego, jak i austriackiego. Przepisy tych państw
nie ograniczają zdatności arbitrażowej sporów dotyczących praw majątkowych
posługując się wprowadzeniem zdatności ugodowej. Nie oznacza to, że został
on całkowicie wykluczony. Wymóg zdatności ugodowej występuje w prawie
niemieckim i austriackim, jednakże wyłącznie jako przesłanka zdatności
29 A. Szumański, Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09, Sąd polubowny
a ugoda sądowa. Glosa 2010/1/14-21.
30 P. Błaszczyk, Glosa do uchwały SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 13/09, Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki handlowej. Glosa 2010/1/22-29.

274 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

arbitrażowej w stosunku do sporów o prawa osobiste31. Co więcej, wyeliminowanie terminu zdatność ugodowej z treści przepisu zmniejszy niepewność,
co do treści rozstrzygnięcia sądów państwowych w postępowaniu skargowym,
bądź wykonawczym32. Doktryna zaproponowała następującą redakcję przepisu
art. 1157 k.p.c.: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe, z wyłączeniem
sporów o alimenty. Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego
spory o prawa niemajątkowe, jeśli mogą być one przedmiotem ugody. Taka korekta
przepisu uzasadniona jest przede wszystkim ze względu na fakt, że zdataność
ugodowa sporów majątkowych wynika co do zasady z ich istoty.
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spółki kapitałowej: Prawo w XXI wieku, Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu
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Streszczenie
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi analiza zdatności ugodowej jako jednej
z przesłanek zdatności arbitrażowej, która wpływa na możliwość poddania sporu pod
właściwość sądu polubownego. Punktem wyjścia dla tej problematyki jest szczegółowa
wykładnia art. 1157 k.p.c. Już sama próba omówienia kluczowych pojęć wprowadzonych
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w powyższym przepisie wywołuje duże kontrowersje w doktrynie. Główną przyczyną
takiego stanu rzeczy jest nieprecyzyjność terminu zdatności ugodowej. Jednakże czołowym problem uwypuklającym się na tle treści przepisu jest określenie, czy zawarta
w art. 1157 k.p.c. przesłanka odnosi się do obydwu rodzajów sporów, czy może tylko do
sporów o prawa niemajątkowe. W związku z powyższym, Autorka postara się przybliżyć,
co kryje się pod pojęciem zdatności ugodowej sporów. Ponadto opracowanie stanowi
próbę znalezienia odpowiedzi czy ostatnio coraz częstsze głosy, dotyczące usunięcia
zdatności ugodowej z treści przepisu, są uzasadnione.
SŁOWA KLUCZOWE: zdatność ugodowa, zdatność arbitrażowa, arbitraż, ugoda sądowa.
Summary
The subject of this article is the analysis of the amicable applicability as one of premises
of the arbitrability which affects the possibility of placing the dispute before the arbitration court. Article 1157 of Polish Code of Civil Procedure is essential in this matter.
The inaccuracy of the term of the amicable applicability causes doctrinal controversies.
Nevertheless, the main problem is whether Article 1157 of the Polish Code of Civil Procedure is to be applied to both types of disputes, or only to the non-pecuniary disputes.
In view of the above, the Author ties to explain what is meant by the amicable settlement
of disputes. In addition, the article seeks to find an answer, whether recently frequent
voices concerning removal of the amicable settlement from the provision, are justified.
KEY WORDS: amicable settlement, arbitrability, arbitration, court settlement.
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Paulina Kowalska

Sformułowanie wniosku z art.
380 k.p.c. w zażaleniu do Sądu
Najwyższego
Formulation of the application from art. 380 k.p.c. in a complaint to the
Supreme Court

I. Wstęp
Uczestnicy (strony postępowania) dążą w procesie cywilnym do ochrony swoich
interesów, natomiast rolą sądu - po ustaleniu stanu faktycznego sprawy - jest
wydanie rozstrzygnięcia, a zatem udzielenie stronie (uczestnikowi) ochrony
prawnej, której się domagał1. Jednak postępowanie cywilne, na co wskazuje B.
Bladowski, jak „każda rozumna działalność ludzka, nie jest wolne od uchybień,
błędów i omyłek”2. W. Siedlecki charakteryzuje uchybienia procesowe w szerokim znaczeniu jako „każdą niezgodność sądowego postępowania cywilnego
z obowiązującymi przepisami prawa procesowego, jak i niezgodność treści
orzeczenia sądowego wydanego w tym postępowaniu zobowiązującym prawem
materialnym”, w wąskim zaś znaczeniu - „naruszenie jedynie przepisów postępowania procesowego, normujących sądowe postępowanie cywilne”3. Każdy błąd,
czy uchybienie Sądu znajduje swoje odzwierciedlenie w orzeczeniu kończącym
postępowania. Uchybienia procesowe mogą mieć charakter błędów postępowania (errores in procedendo) oraz błędy orzeczenia (errores in iudicando).
1 M. Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego
(niespornego), w: Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza (red. A. Marciniak), Łódź 1998,
s. 316, S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008, s. 56-57.
2 B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013, LEX 2013.
3 W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971,
s. 155.
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Pierwsze mogą powstać w toku rozpoznania sprawy i odnoszą się do naruszeń
prawa procesowego, natomiast drugie związane są co do zasady z niewłaściwym
zastosowaniem odpowiedniej normy prawa materialnego4.
Jednak strony mogą skutecznie zwalczać błędy czy uchybienia sądu poprzez
domaganie się uchylenia albo zmiany zaskarżonego orzeczenia w sposób przewidziany prawem. Kontrola wydanego orzeczenia następuje w drodze nadzoru
judykacyjnego sprawowanego przez sądy hierarchicznie wyższe. Dlatego też
istotną rolę w postępowaniu cywilnym odgrywają środki zaskarżenia.

II. Zażalenie do sądu najwyższego
Zażalenie jest środkiem odwoławczym na określonego rodzaju postanowienie
sądu i zarządzenie przewodniczącego wydane w toku postępowania przed sądem
pierwszej instancji, a także na wskazane w ustawie postanowienia sądu drugiej
instancji5. Na podstawie art. 3941 § 1 i 2 k.p.c zażalenie do Sądu Najwyższego
przysługuje na postanowienia sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz na postanowienie sądu drugiej lub pierwszej instancji odrzucające
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia6.
Zgodnie natomiast z § 11 omawianego artykułu zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje także w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku
sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania7.
Zażalenie to zostało dodane ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw8. W myśl dyspozycji §
2 komentowanego przepisu, zażalenie do Sąd Najwyższy przysługuje także na
postanowienia sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień o których mowa w art. 3981, tj. zaskarżalnych skargą kasacyjną (odrzucających pozew i umarzających postępowanie) oraz postanowień
wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienia sądu pierwszej
4 D. Kotłowski, Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art.
394(1)§ 1(1) k.p.c. Lex 2016.
5 H. Pietrzykowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych,
Warszaw 2017, s. 730.
6 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2016, s. 402.
7 J. Kaspryszyn, O potrzebie zmiany regulacji środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
- głos w dyskusji, w: Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej,
(red. K. Markiewicz), Warszawa 2011, s. 138 oraz J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępowania
cywilnego. Cz. I. Postępowanie rozpoznawcze, cz. 2, MoP 2012, Nr 2, s. 65
8 Dz. U. Nr 233, poz. 1381.
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instancji. Warunkiem ich zaskarżalności jest przysługiwanie skargi kasacyjnej
w danej sprawie9. W wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że art. 3941 § 2 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości
zaskarżenia postanowienia sądu II instancji oddalającego wniosek o wyłączenie
sędziego złożony po raz pierwszy przed sądem II instancji, jest niezgodny z art.
45 ust. 1 Konstytucji RP10. Konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego
była nowelizacja KPC dokonana ustawą z 28.4.2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postępowania cywilnego11 polegającą na zmianie brzmienia art. 531 oraz dodaniu
art. 3942 dopuszczającego zażalenie na postanowienie sądu II instancji oddalające
wniosek o wyłączenie sędziego.
Podkreślenia również wymaga, że przepis art. 3941 § 1 k.p.c. stanowi
zamknięty katalog spraw, w których przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego.
Zgodnie z nim, ten środek zaskarżenia przysługuje wyłącznie od postanowień
sądu drugiej instancji. Tak więc, zażalenie nie przysługuje ani na postanowienie
Sądu Najwyższego o odrzuceniu skargi kasacyjnej, ani na zarządzenie Sądu Najwyższego o zwrocie skargi na przewlekłość postępowania z powodu wniesienia
jej przez stronę osobiście, zamiast przez adwokata lub radcę prawnego. Poza
kontrolą Sądu Najwyższego są również postanowienia w przedmiocie zwolnienia
od kosztów sądowych. Powyższe nie powoduje jednak, że orzeczenie oddalające
wniosek strony tego rodzaju - na podstawie przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - pozostaje poza kontrolą Sądu Najwyższego. Jeśli
bowiem, na skutek oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona
wezwana do uiszczenia opłaty od skargi kasacyjnej, nie poniosła jej i skarga
kasacyjna została z tego powodu odrzucona, to Sąd Najwyższy dokonując kontroli orzeczenia w przedmiocie odrzucenia zażalenia może zbadać, na wniosek
strony, w trybie art. 380 k.p.c. w zw. z art. 39821 k.p.c., także i postanowienie
w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jako mające wpływ
na rozstrzygnięcie o odrzuceniu skargi kasacyjnej12.

9 Zob. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykład, Warszawa 2004.
10 Wyr. Tk z 28.4.2011 r, sygn. akt SK 38/09, Dz. U. Nr 109, poz. 724.
11 Dz. U. Nr 138, poz. 806.
12 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, s.
430-431
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Zażalenie do Sąd Najwyższego jest więc klasycznym środkiem odwoławczym,
cechującym się dewolutywnością13 i suspensywnością14, który przysługuje w toku
instancji15.
Ustawa również nie przewiduje żadnych szczególnych podstaw zażalenia.
W zażaleniu, które skarżący składa w formie pisma procesowego należy jednak zachować wymagania zwykłego pisma procesowego (art. 126 i n k.p.c.),
a ponadto wskazać zaskarżone postanowienie, sformułować wniosek o zmianę
lub uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz zwięźle uzasadnić żądanie,
podając w miarę potrzeby nowe fakty i dowody (art. 394 § 3 k.p.c.)16.

III. Wymagania prawne wniosku z art. 380 k.p.c.
Zgodnie również z art. 380 k.p.c. sąd drugiej instancji, na wniosek strony,
rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy17.
W doktrynie wskazuje się, że komentowany przepis reguluje środek prawny,
będący swoistym środkiem zaskarżenia, niemieszczący się natomiast w kategorii
środków odwoławczych, którego celem jest poddanie kontroli postanowień,
które - nie podlegając osobnemu zaskarżeniu - miały wpływ na treść wyroku18.
W doktrynie wskazuje się także cztery przesłanki do skorzystania z instytucji
określonej w art. 380 k.p.c. Po pierwsze, rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji
podlegają wyłącznie postanowienia sądu (zarządzenia przewodniczącego19),

13 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006, s. 256, 278 i n.
14 A. Góra-Błaszczykowska: Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Komentarz, Warszawa 2006, s. 69-70;
M.P. Wójcik (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa
2008, s. 506; E. Rudkowska-Ząbczyk (w:) Postępowanie cywilne, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Warszawa 2008, s. 391-392; H. Mądrzak (w:) H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ:
Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 333-334.
15 M. Michalska-Marciniak, Zasada instancyjności, w postępowaniu cywilnym, Warszawa
2014, s. 335; tak też T. Wiśniewski, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania
cywilnego. T. II. Artykuły 367-50537, Warszawa 2010, s. 146.
16 H. Pietrzykowski, Czynności procesowe…s. 730.
17 Zob. więcej T. Wiśniewski, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks, t. II, Warszawa
2010, s. 80; A. Marciniak, K. Piasecki, (red.), Kodeks, t. II, Warszawa 2014, s. 34].
18 A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja, s. 93
19 Przeciwnego zdania jest J. Niejadlik, Kontrola rewizyjna postanowień poprzedzających
wydanie wyroku w procesie cywilnym, Warszawa 1977 s. 41.
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a więc podjęte w sposób formalny decyzje procesowe20. Nadto w ramach tego
art. ocenie mogą być poddane postanowienia wydane przed wyrokiem sądu
I instancji21, gdyż tylko takie postanowienia mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy22. Po drugie, postanowienie sądu (zarządzenie przewodniczącego) powinno należeć do katalogu orzeczeń (zarządzeń) niepodlegających
zaskarżeniu. Postanowienia, które podlegają zaskarżeniu w drodze zażalenia
wymienione są w art. 394 § 1 k.p.c. oraz w przepisach szczególnych, np. art.
510 § 1, art. 741 i in. Po trzecie, postanowienie, o jakim mowa w art. 380 k.p.c.,
musi być bezpośrednią przyczyną bądź istotną współprzyczyną rozstrzygnięcia.
Postanowienie to musi również mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Nie
wystarcza stwierdzenie, że mogło ono mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
strona musi wykazać hipotetyczny wpływ zaskarżonego postanowienia na kierunek rozstrzygnięcia sprawy23. Po czwarte, skarżący musi złożyć wprost lub
w sposób dorozumiany wniosek o rozpoznanie postanowienia, które miało
wpływ na rozstrzygnięcie”24. Sąd odwoławczy nie może zatem dokonać kontroli
postanowienia z urzędu. Z ustabilizowanego orzecznictwa wynika, że w środku
zaskarżenia wnoszonym przez profesjonalnego pełnomocnika wniosek taki
powinien zostać jednoznacznie sformułowany, gdyż nie ma podstaw do przypisywania pismom wnoszonym przez takich pełnomocników treści wprost w nich
niewyrażonych25.

IV. Rozwiązania praktyczne
Należy również zastanowić się czy, aby strona mogła skutecznie skorzystać
z art. 380 k.p.c. musi dostosować się do wymogów przewidzianych w art. 162
k.p.c. i złożyć odpowiednie zastrzeżenie do protokołu? Czy też podstawy do
20 Jeśli natomiast sąd I instancji nie wydał postanowienia, niezasadnie pomijając np. milczeniem wnioski dowodowe na podstawie art. 217 § 2 lub 3, strona powinna w apelacji podnieść
jedynie zarzuty skierowane przeciwko takiemu uchybieniu. Post. SN z 13.11.2014 r., I UZ 20/14,
LEX nr 1551898.
21 Po wydaniu wyroku takie post. może być kontrolowane jedynie na podstawie przepisu art.
373 KPC w ramach kontroli warunków formalnych apelacji, dokonywanej przez sąd drugiej
instancji.
22 Zob. T. Wiśniewski, [w:] Dolecki, Wiśniewski, Komentarz KPC, t. 2, 2010, s. 79.
23 Tak A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja, s. 93.
24 M. Manowska, Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo, wyd. IV,
Warszawa 2017, s, 78-90.
25 Por. np. post. SN: z 23.9.2004 r., III CZ 71/04, Legalis; z 4.10.2006 r., I CZ 81/06, OSNC
2007, Nr 2, poz. 36; z 8.1.2014 r., II UZ 63/13, Legalis.
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uwzględnienia przez sąd odwoławczy z urzędu uchybień popełnionych przy
wydawaniu postanowień incydentalnych stanowi sam art. 380 k.p.c.?
Zgodnie z art. 162 k.p.c. strony postępowania są uprawnione, a nawet
zobowiązane „zwrócić uwagę sądowi orzekającemu na uchybienia przepisom
postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu”26. B. Bladowski
tym zakresie zauważa, iż określenie „zastrzeżenia” jest najbardziej adekwatne
do rzeczywiście dokonywanej przez stronę czynności procesowej i najpełniej
oddaje jej istotę i znaczenie27. Celem regulacji art. 162 k.p.c. jest zapobieganie
nielojalności procesowej przez zobligowanie stron do zwracania na bieżąco uwagi
sądu na wszelkie uchybienia procesowe w celu ich niezwłocznego wyeliminowania i niedopuszczenie do celowego tolerowania przez strony takich uchybień
z zamiarem późniejszego wykorzystania ich w środkach odwoławczych28.
Natomiast brak zgłoszenia zastrzeżenia29 wyłącza możliwość powoływania
się na nie strony w dalszym toku postępowania, w szczególności w postępowaniu
zażaleniowym i apelacyjnym. Sankcja ta oznacza, że warunkiem powoływania
się na dostrzeżenie uchybienia sądu jest jego uprzednie zgłoszenie przez stronę
w postaci zastrzeżenia. Należy uznać, że na dane uchybienie może w przyszłości
powoływać się tylko ta strona, która zastrzeżenie zgłosiła30.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego istnieją jednak rozbieżności co do kwestii prawidłowo sformułowanego wniosku z art. 380 k.p.c, który ma faktycznie kluczowe znaczenie dla skuteczności zażalenia rozpoznawanego przez ten
organ sądowy. W orzecznictwie pojawiają się liczne rozbieżność co do oceny
czy wniosek z art. 380 k.p.c. powinien być sformułowany wyraźnie w zażaleniu
skierowanym do Sądu Najwyższego, czy też dopuszczalne jest przyjęcie, że został
złożony w sposób dorozumiany. Następnie czy strona może powoływać się na ten
wniosek, jeżeli wcześniej nie złożyła odpowiedniego zastrzeżenia z art. 162 k.p.c.
Podkreślenia wymaga, że Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu zażalenia może
skontrolować trafność niezaskarżalnych postanowień, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozpoznanie sprawy. Przyjmując,
26 E. Obara, Zastrzeżenia wnoszone do protokołu posiedzenia, PS 2008, nr 1, s. 142-151.
27 Zob. B. Bladowski, Zastrzeżenia stron wnoszone do protokołu rozprawy, NP 1981, nr 3,
s. 62
28 Wyr. SN z 4.10.2006 r., II CSK 229/06, Legalis.
29 Może być one zgłoszone do zakończenia posiedzenia, na którym doszło do uchybień
procesowych, a jeśli strona nie była na nim obecna - do zakończenia kolejnego posiedzenia
wyznaczonego po tym, którego zastrzeżenie ma dotyczyć. W. Siedlecki, Uchybienia procesowe
w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971, s. 20.
30 P. Osowy, Uchybienia procesowe sądu (uwagi na temat aktualności i przydatności art.
162 k.p.c.), PS 2005, nr 7-8, s. 101, Zob. K. Weitz, O znaczeniu zastrzeżeń stron zgłaszanych do
protokołu rozprawy na podstawie art. 162 k.p.c., Palestra 2006, nr 1-2, s. 219.
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że w postępowaniu przed Sądem Najwyższym taka pośrednia kontrola jest
dopuszczalna, to jednak do niej przeprowadzenia, poza wyjątkami nie wchodzącymi w sprawie w rachubę, wymagany jest wyraźny wniosek skarżącego
w tej kwestii. Wniosek ten powinien wyraźnie wskazywać jakich tego rodzaju
orzeczeń dotyczy31.
Zgodnie z pierwszym poglądem, wniosek z art. 380 k.p.c. winien być sformułowany wyraźnie w zażaleniu do Sądu Najwyższego. Powyższe stanowisko
wynika m.in. z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2016 roku,
w uzasadnieniu wskazano, że tylko i wyłącznie „na wyraźny wniosek strony
zgłoszony w zażaleniu na postanowienie o odrzuceniu wniosku, postanowienie sądu drugiej instancji odmawiające przywrócenia terminu do dokonania
czynności procesowej, może być skutecznie zakwestionowane na podstawie art.
380 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 i 39821 k.p.c., jeżeli miało wpływ na rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonym postanowieniu”32. Stanowisko to zostało również
potwierdzone w orzeczeniu z dnia 18 marca 2015 roku, w którym Sąd podkreślił,
że jeżeli w sprawie występuje profesjonalny pełnomocnik, żądanie to powinno
zostać jednoznacznie sformułowane, gdyż nie ma podstaw do przypisywania
pismom przez niego wnoszonym treści wprost w nich niewyrażonych33.
W innym orzeczeniu z dnia 30 listopada 2016 roku rozpatrującego kwestie
odmowy zwolnienia od kosztów sądowych Sąd Najwyższy wskazał, że chociaż
może wprawdzie badać zasadność odmowy zwolnienia od kosztów sądowych
przy rozpoznawaniu zażalenia na postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z powodu nieuiszczenia opłat, jednak może to uczynić tylko na wniosek skarżącego zawarty
w zażaleniu (art. 39319 k.p.c. w zw. z art. 380 k.p.c.). w przypadku domagania
się przez pełnomocnika li tylko uchylenia zaskarżonego postanowienia o odrzuceniu skargi, nie może wywołać skutku określonego w art. 380 k.p.c34. Jednak
wniosek z art. 380 k.p.c. musi zostać wyartykułowany w zażaleniu, które składa

31 Post. Sądu Najwyższego z 8.07.2005r., II CZ 57/05, LEX nr 603858:
32 Post. Sądu Najwyższego z 8.11.2016r., III CZ 41/16, LEX nr 2167632, Post. Sądu Najwyższego z 18.01.2017r., V CZ 88/16, LEX nr 2258062, Post. Sądu Najwyższego z 8.11.2016r., III
CZ 41/16, LEX nr 2167632, Post. Sądu Najwyższego z 5.02.2016r., IV CZ 97/15, LEX nr 1994287,
Post. Sądu Najwyższego z 24.09.2015r., V CZ 49/15, LEX nr 1827144: Post. Sądu Najwyższego
z 4.12.2013r., II CZ 83/13, LEX nr 1418728.
33 Zob. Post. SN z 18.03.2015 r., I CZ 28/15, LEX nr 1677791, post. Sądu Najwyższego z dnia
3 marca 2005 r., II CZ 197/04, nie publ.).
34 Post. SN z 30.11.2016 r., III CZ 50/16, LEX nr 2172432, Post. Sądu Najwyższego
z 8.07.2016r., I CZ 38/16, LEX nr 2094778.
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profesjonalny pełnomocnik. W braku takiego wniosku przeprowadzenie kontroli
nie jest dopuszczalne35.
Sąd Najwyższy również wskazał, że nawet nawiązanie w treści zażalenia do
okoliczności będących podstawą odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu
do wniesienia kasacji i kwestionowanie prawidłowość ich oceny w postanowieniu o odrzuceniu tego wniosku, bez wyraźnego i jednoznacznego zawarcia
stosownego wniosku z art. 380 k.p.c. powoduje tym samym brak podstawy do
rozpoznania przez Sąd Najwyższy postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia kasacji36.
Jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego nie przesądza, że wniosek z art. 380
k.p.c. musi zostać wyraźne wyartykułowany w zażaleniu. Można bowiem przytoczyć liczne postanowienia Sądu w którym wskazuje się, że wniosek ten może
być sformułowany również w sposób dorozumiany37. Zgodnie z postanowieniem
z dnia 9 listopada 2016 roku38 Sąd wskazał, że „w pierwszej kolejności wymaga
więc rozważenia, czy można uznać, że w zażaleniu na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania został zgłoszony wniosek na podstawie art. 380 k.p.c. o rozpoznanie także zasadności postanowienia o oddaleniu
wniosku o ustanowienie dla skarżącego pełnomocnika z urzędu. Niewątpliwie
wniosek taki nie został zgłoszony wprost, choć skarżący był w postępowaniu
zażaleniowym reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika, który powinien wiedzieć, że nie przysługuje zażalenie do Sądu Najwyższego na postanowienie Sądu drugiej instancji oddalające wniosek o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu a rozstrzygnięcie to może być badane przez Sąd Najwyższy tylko na
wniosek zgłoszony na podstawie art. 380 k.p.c. Jednakże w zażaleniu, choć
brak formalnie zgłoszonego wniosku na podstawie art. 380 k.p.c., znalazły się
zarzuty dotyczące wadliwości postanowienia o oddaleniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wraz ze wskazaniem naruszonego przepisu art.
117 § 5 k.p.c. oraz z wnioskiem o uchylenie tego postanowienia. Pozwala to na
stwierdzenie, że wolą skarżącego było rozpoznanie przez Sąd Najwyższy także
tego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego, a więc wniosek w trybie art. 380 k.p.c.
można uznać za złożony w sposób dorozumiany”39. Sąd Najwyższy wskazuje tym
samym, że warunkiem jego kontroli, jest jednak zamieszczenie w zażaleniu, co
35 Post. Sądu Najwyższego z 21.03.2013r., II CZ 4/13, LEX nr 1341668.
36 Post. Sądu Najwyższego z 3.03.2005 r., II CZ 197/04, LEX nr 177247.
37 Post. Sądu Najwyższego z 15.12.2016 r., II CZ 125/16, LEX nr 2188790, Post. Sądu Najwyższego z 27.10.2016 r., V CZ 66/16, LEX nr 2182667.
38 Post. Sądu Najwyższego z 9.11.2016 r., II CZ 112/16, LEX nr 2167627.
39 Post. Sądu Najwyższego z 27.10.2016 r., V CZ 66/16, LEX nr 2182667.
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najmniej zarzutów kwestionujących rozstrzygnięcie w przedmiocie przywrócenia
terminu, co pozwalałoby uznać, że skarżący wnosi o rozpoznanie również tego
niezaskarżalnego postanowienia40.
Mając na uwadze powyższe w praktyce sporny jest charakter art. 380 k.p.c.
Według jednego z poglądów przepis ten stanowi instytucję umożliwiającą pośrednie zaskarżenie postanowień, które według przepisów k.p.c. nie były zaskarżalne.
Zgodnie z drugim umożliwia on uwzględnienie przez sąd drugiej instancji negatywnych skutków będących następstwem uchybień przy wydawaniu orzeczenia
„wpadkowego”, przy czym uchybienia te stanowią podstawę zaskarżenia wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Wskazane wątpliwości
mają odzwierciedlenie w praktyce w zakresie sposobu formułowania wniosków
apelacji czy zażalenia oraz orzeczenia sądu drugiej instancji41.
Wykładnia art. 380 k.p.c. prowadzi do konkluzji, że przepis ten stanowi w istocie
wyjątek od zasady, w myśl której uchybienia przepisom postępowania mogą być
przez sąd odwoławczy brane pod uwagę tylko na zarzut strony i tylko w zakresie,
w jakim zostało to zastrzeżone w protokole. Należy zgodzić się ze stanowiskiem
doktryny, że jedynie na wniosek strony następuje rozpoznanie postanowienia incydentalnego, jednakże sens tego unormowania polega na tym, że po złożeniu takiego
wniosku sąd drugiej instancji jest zobligowany skorygować wszystkie uchybienia
popełnione przez sąd pierwszej instancji utrwalone w zakwestionowanym postanowieniu wpadkowym, niezależnie od tego, że stanowią one naruszenie przepisu
prawa procesowego42. Tym samym wydawać się może, że sąd drugiej instancji po
złożeniu oczywiście stosowanego wniosku winien z urzędu badać całą materię objętą
zakwestionowanym postanowieniem i to niezależnie od przedstawionych zarzutów.
O powyższym zresztą świadczy umiejscowienie art. 380 k.p.c. przy regulacjach
dotyczących postępowania apelacyjnego43. Nadto w art. 380 k.p.c. wskazano, że dla
skutecznego sformułowania wniosku o rozpoznanie postanowienia incydentalnego
należy jedynie wykazać we wniosku, że kwestionowane postanowienie miało wpływ
na wynik sprawy co do meritum44. Tym samym kognicja sądu odwoławczego
40 Post. Sądu Najwyższego z 11.12.2013 r., IV CZ 102/13, LEX nr 1430440.
41 M. Manowska, Apelacja…, s. 91.
42 P. Telenga (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego,
Warszawa 2008, s. 506.
43 T. Zembrzuski: Zakres kognicji sądu w postępowaniu apelacyjnym (uwagi na tle uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, Przegląd Sądowy 2008, nr 6, s. 44
i n, B. Łojewski Przedmiotowe granice kognicji sądu drugiej instancji w postępowaniu cywilnym
(o potrzebie korekty uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., III CZP 49/07, Transformacje Prawa Prywatnego 3-4/2009, s. 60-62.
44 B. Łojewski Przedmiotowe granice…s. 60-62.
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w odniesieniu do postanowienia incydentalnego, zaskarżonego na podstawie
art. 380 k.p.c., nie jest uzależniona od wskazania konkretnego uchybienia, jakim
dotknięte jest to postanowienie, to tym bardziej nie może być uzależniona od
uprzedniego zgłoszenia zastrzeżenia do protokołu w trybie art. 162 k.p.c45.
Nadto mając na uwadze stanowisko doktryny dotyczące art. 162 k.p.c. na
zadane wcześniej pytanie odpowiedzieć należy, że nie można opierać skargi
kasacyjnej na naruszeniu przepisów postępowania, które wprawdzie mogły
istotnie wpłynąć na wynik sprawy, ale strona nie wytknęła ich przed sądem
drugiej instancji (art. 3983 § 1 w zw. z art. 39821 w zw. z art. 162 KPC)46. Nadto
strony w chwili ogłoszenia postanowienia incydentalnego nie znają w ogóle jego
motywów - postanowienia te, jako niepodlegające osobnemu zaskarżeniu, nie
są bowiem nie tylko uzasadniane na piśmie, ale nawet motywowane ustnie47.

V. Podsumowanie
W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednak przewagę ma stanowisko pierwsze
tj. wniosek z art. 380 k.p.c. winien zostać sformułowany w sposób jednoznaczny.
Pogląd ten ściśle łączy się z bardziej ogólnym założeniem o konieczności zachowania najwyższych standardów merytorycznych w każdym aspekcie postępowania
przed Sądem Najwyższym. Zbyt sztywne przyjmowanie tego stanowiska byłoby
jednak nieuzasadnione zwłaszcza w sytuacji, gdy treść zażalenia jednoznacznie
45 P. Osowy, Uchybienia procesowe, s. 111-112; podobnie K. Weitz: O znaczeniu zastrzeżeń…,
op. cit., s. 223 oraz Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05, OSNC
2006, nr 9, poz. 144, z aprobującą glosą P. Rylskiego, OSP 2006, z. 7-8, poz. 86.
46 Zob. A. Zieliński, Sporządzanie, s. 9 Zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2005 r., III CZP 55/05, OSNC 2006, nr 9, poz. 144, z tezą: „Strona nie może skutecznie
zarzucać w apelacji uchybienia przez sąd pierwszej instancji przepisom postępowania, polegającego
na wydaniu postanowienia, które może być zmienione lub uchylone stosownie do okoliczności,
jeżeli nie zwróciła uwagi sądu na to uchybienie w toku posiedzenia, a w razie nieobecności - na
najbliższym posiedzeniu, chyba że niezgłoszenie zastrzeżenia nastąpiło bez jej winy (art. 162
k.p.c.)”; wyr. Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2005 r., III CK 90/04, OSP 2006, z. 6, poz. 69,
z tezą: „Zarzut uchybienia art. 246 k.p.c. może być skutecznie podniesiony w kasacji tylko wówczas,
gdy strona zwróciła na nie uwagę na podstawie art. 162 k.p.c., chyba że uprawdopodobni, że nie
uczyniła tego bez swojej winy”; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP
50/08, Biuletyn SN 2008, nr 6, z tezą: „Strona nie może skutecznie zarzucać w apelacji uchybienia
przez sąd pierwszej instancji przepisom postępowania, dotyczącego wydania - na podstawie art.
47914 § 2 i 47918 § 3 k.p.c. - postanowienia oddalającego wniosek o przeprowadzenie dowodów,
jeżeli nie zwróciła uwagi Sądu na to uchybienie (art. 162 k.p.c.)”.
47 Zob. A. Góra-Błaszczykowska, Orzeczenia w procesie cywilnym. Art. 316-366 K.P.C.
Komentarz, Warszawa 2003, s. 188; taż: Postanowienia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym,
Warszawa 2002, s. 259.
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wskazuje, że żalący kwestionuje również postanowienie, które nie podlegało
zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
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Streszczenie
Kwestia prawidłowo sformułowanego wniosku z art. 380 k.p.c. ma kluczowe znaczenie
dla skuteczności zażalenia rozpoznawanego przez Sąd Najwyższy. W orzecznictwie
jednak pojawiła się rozbieżność co do oceny czy wniosek z art. 380 k.p.c. powinien
być sformułowany wyraźnie w zażaleniu skierowanym do Sądu Najwyższego, czy też
dopuszczalne jest przyjęcie, że został złożony w sposób dorozumiany. Sąd Najwyższy
w ramach rozpoznania zażalenia zgodnie z art. 380 k.p.c. w związku z art. 3941 §
3 k.p.c. i art. 39821 k.p.c. może poddać kontroli również postanowienie sądu, które nie
podlegało zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.
SŁOWA KLUCZOWE: zażalenie do Sądu Najwyższego, zastrzeżenia do protokołu, wniosek
z art. 380 k.p.c.
Summary
The issue of a properly formulated proposal under art. 380 k.p.c. is crucial to the effectiveness of the complaint heard before the Supreme Court. In jurisdiction law, however,
there was a discrepancy in the assessment or conclusion of art. 380 k.p.c. in with should
be formulated explicitly in a complaint addressed to the Supreme Court, or whether
it is reasonably to accept that it was made implicitly. The Supreme Court as a part of
the recognition of a complaint pursuant to art. 380 kp.c. in connection with art. 3941
§ 3 k.p.c. and art. 39821 k.p.c. it may also review a court decision that was not subject
to appeal by the way of a complaint and had an impact on the resolution of the case.
Key words: a complaint to the Supreme Court, objections to the report, application
from art. 380 kp.c.
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Aleksandra Kuliczkowska

Instytucja błędu w prawie umów
Mistake in contract law

1. Wstęp
Dla ujęcia poprawnie funkcjonującego obrotu gospodarczego, konieczne jest
sprecyzowanie ogólnych zasad prawa odnoszących się do tego zagadnienia,
jako generalnych idei przewodnich, pozostających w zgodzie z ogólnie przyjętym ustrojem społecznym, gospodarczym i politycznym. Zasady te wskazują
na wartości jakie powinny przyświecać stanowieniu prawa, jak i determinują
sposób jego późniejszego stosowania. Podstawową instytucją w tym zakresie
jest zawieranie umów pomiędzy stronami, a więc wymiana zgodnych porozumień dwóch lub więcej stron, w których strony te wzajemnie nakładają na
siebie obowiązki i uprawnienia1. Problematyka zawierania umów jest bardzo
bogato omówiona w polskim orzecznictwie, a w szczególności charakterystyka
elementów pozwalających na poprawną interpretację zawiązanego kontraktu.
Dla przykładu warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca
1998r. w sprawie o sygnaturze akt I PKN 191/98, zgodnie z którym ,,o rodzaju
zawartej umowy decyduje więc nie tylko i nie tyle jej nazwa, ile cel i zgodny
zamiar stron”2. Ze wskazanego fragmentu wyroku należy więc wywnioskować,
że najistotniejszą cechą umowy, która przesądzać może o jej charakterze jest cel
i zgodny zamiar. W odniesieniu do zgodnego zamiaru stron, warto pochylić się
nad problematyką błędu, którego pojawienie się może może skutkować rozbieżnościami pomiędzy intencją strony a treścią umowy, co z kolei może wpłynąć
na skuteczność jej zawarcia.
1 Zob. art. 487 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Dz.U.2018.1025
2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie o sygnaturze akt I PKN
191/98, LEX nr 36702.
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2. Zasada swobody umów
Omówienie instytucji błędu warto zacząć od nakreślenia zasady swobody umów,
w myśl której ,,strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według
swego uznania”3. Zasada ta kształtuje swobodę ,,polegającą na swobodzie zawierania lub niezawierania umowy, możliwości swobodnego wyboru kontrahenta
oraz na swobodnym kształtowaniu przez strony treści umowy”4, o ile treść ta lub
cel umowy nie będą sprzeciwiać się właściwości zawiązanego stosunku, ustawie
ani zasadom współżycia społecznego. Co do zasady należy przyjąć, że strony
mają również swobodę co do wyboru formy zawieranej umowy5. Zdarzają się
jednak sytuacje, w których swobody te mogą zostać ograniczone przez wzgląd
na okoliczności faktyczne lub przepisy obowiązującego prawa. Dla przykładu,
wskazać można, że posiadanie pojazdu mechanicznego wiążę się z koniecznością zawarcia umowy ubezpieczenia. Stronie umowy, będącej właścicielem
pojazdu pozostawiona zostaje wówczas wolność co do wyboru ubezpieczyciela, z którym zawrze umowę ubezpieczenia, a więc swoboda co do wyboru
drugiej strony umowy, jednakże sam fakt konieczności zawarcia tej umowy
zostaje niejako wymuszony na właścicielu pojazdu6. Innym przykładem często
wskazywanym w piśmiennictwie jest obowiązek zawierania umów wynikający
z ustawy Prawo pocztowe7, ,,zgodnie z art. 48 tego aktu, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie, operator publiczny nie może odmówić zawarcia umowy
o świadczenie powszechnych usług pocztowych”8. W pewnych okolicznościach
również forma umowy może być narzucona przez ustawodawcę. Pojawiają się
bowiem w obrocie gospodarczym chociażby umowy dotyczące przeniesienia
własności nieruchomości, co do których konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego9. Powyżej wskazane cztery cechy zasady swobody umów,
stanowiące zasadę swobody umów sensu largo należy wywodzić z przepisów
Kodeksu cywilnego, jednakże jeżeli mówimy o zasadzie swobody umów sensu
3 Zob. art. 3531 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Dz.U.2018.1025
4 T. Mróz (red.), M. Stec (red.) Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016, s. 15
5 A. Rzetecka-Gil, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, LEX/el. 2011
6 Zob. art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 473).
7 Ustawa z dnia z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U.2017.1481)
8 E. Łętowska (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań –część ogólna, Tom 5,
Warszawa 2006, s.800
9 Zob. art. 158 in principio Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny Dz.U.2018.1025
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stricto, to należy odwołać się do art. 3531 Kodeksu cywilnego10, który kształtuje tę zasadę jako zasadę co do swobodnego ukształtowania treści zawieranej
umowy, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że treść ani cel tej umowy nie mogą
sprzeciwiać się naturze zawieranego pomiędzy stronami stosunku, ustawie, ani
zasadom współżycia społecznego. Analiza zasady swobody umów prowadzi do
stwierdzenia, iż zawieranie umów należy uznać, w ślad za definicją jaką wysunął
Roman Longchamps de Berier, za ,,wolność zawierania umów zobowiązaniowych
dowolnej treści”11. W zakresie prawa umów, do oświadczeń woli oraz ich ewentualnych wad, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, a więc na
podstawie tej ustawy dokonywana będzie ocena skuteczności zawartej umowy,
której postanowienia mogą być obarczone błędem.

3. Błąd jako wada oświadczenia woli
Błąd, czyli ,,mylne wyobrażenie człowieka o rzeczywistości lub brak jakiegokolwiek wyobrażenia o niej”12, należy zakwalifikować jako wadę składanego
oświadczenia woli. Zgodnie ze spostrzeżeniami Zbigniewa Radwańskiego
,,ustawodawca polski zrezygnował z konstruowania jakiejś ogólnej definicji
wad oświadczeń woli wyróżnionych tylko na podstawie przesłanek psychologicznych, poprzestając na samodzielnym unormowaniu poszczególnych typów,
objętych łączną nazwą «wady oświadczenia woli»”13. Problematyka ta ujęta jest
w Kodeksie cywilnym w dziale IV, który jednoznacznie przesądza o katalogu
przypadków, gdzie do czynienia mamy z oświadczeniem woli obarczonym wadą.
Jak wynika z części ogólnej Kodeksu cywilnego ,,oświadczenia woli dotyczą oświadczeń składanych zarówno przez składanych przez osoby fizyczne
[w tym również przez ich przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników], jak
i prawne [poprzez organy lub pełnomocników], chyba że z natury rzeczy wynika,
że odnoszą się tylko do osób fizycznych”14. Oceniając skuteczność składanych
oświadczeń woli należy mieć na uwadze, że nie każdy błąd będzie prowadził do
10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2018.1025)
11 R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. Art. 1-167, Warszawa 1934, s.71
12 Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne –część ogólna, Tom 2,
Wyd. 2, Warszawa 2008, s. 397
13 Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne –część ogólna, Tom 2,
Wyd. 2, Warszawa 2008, s. 380
14 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Księga pierwsza, Część
ogólna, Wyd.9, Warszawa 2009, s. 399
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unieważnienia zawartej umowy. Polski system prawny przewiduje możliwość
uchylenia się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu, jednak
tylko w określonych sytuacjach. I tak, w ślad za orzecznictwem ,,możliwość
uchylenia się od skutków prawnych oświadczeń woli zachodzi wtedy, gdy dotyczy
okoliczności faktycznych bądź okoliczności prawnych, przy czym zawsze musi
to być błąd istotny i odnoszący się do treści oświadczenia woli”15. Rozważając
więc istotność błędu, w literaturze i orzecznictwie wskazuje się na rozróżnienie
na istotność subiektywną i obiektywną. ,,Subiektywna istotność błędu oceniana
powinna być przy uwzględnieniu istotności postanowień, których błąd dotyczył (najczęściej istotny będzie błąd dotyczący cech przedmiotu świadczenia)
dla osoby, która złożyła oświadczenie. Istotność błędu musi być «także obiektywna, czyli tego rodzaju, że rozsądnie działający człowiek znający prawdziwy
stan rzeczy, nie złożyłby oświadczenia woli tej treści» (uchw. SN z 31.8.1989r.,
III PZP 37/89, OSNCP 1990, Nr 9, poz. 108). Obiektywna ocena istotności błędu
polega na rozważeniu, czy w takich samych okolicznościach rozsądna osoba złożyłaby oświadczenie woli, gdyby nie działała pod wpływem błędu”16. Oceniając
subiektywną istotność błędu, przede wszystkim można dojść do konstatacji, że
strona nie chce zawrzeć umowy o przedstawionej treści, gdyż nie odzwierciedla ona jej intencji wypracowanych w fazie negocjacji. Jeżeli chodzi natomiast
o obiektywną istotność błędu, to konieczne jest zbadanie, czy osoba inna niż
strona składająca wadliwe oświadczenie, będąc na jej miejscu zawarłaby umowę
o takiej treści, a więc konieczne jest stwierdzenie, że każda inna osoba uznałaby
zawarcie takiej umowy jako sprzeczne z jej interesami. Do tego rodzaju oceny
,,należy zastosować miarę w postaci rozsądnego człowieka, to jest takiego, który
po rozważnej i spokojnej analizie sytuacji nie złożyłby oświadczenia woli określonej treści”17. Jeżeli badając wadę w oświadczeniu zgodnie z tym standardem
uznamy, że faktycznie oświadczenie było obarczone błędem, a strona składająca
to oświadczenie nie zdecydowałaby się na wejście w taki stosunek prawny z drugą
stroną, należy uznać, że spełniona została przesłanka istotności błędu w ujęciu
obiektywnym. Z koniecznością rozpatrywania tego czy błąd jest istotny w sensie
subiektywnym i obiektywnym nie zgadza się Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
wysuwając tezę, że ,,treść cytowanego przepisu [art. 84 §2 Kodeksu cywilnego]
nie stanowi żadnej podstawy do tego, aby dopatrywać się w nim elementów
15 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie o sygnaturze
akt V ACa 131/15, LEX nr 1842297
16 K. Osajda (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, 2017 r.
17 M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art.
1-125), WKP 2018

294 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

wskazujących na subiektywne kryterium istotności błędu. W szczególności
użyty w tym przepisie zwrot nakazujący rozsądną ocenę sprawy jednoznacznie
odwołuje się do kryteriów obiektywnych, powszechnie akceptowanych, a nie
koniecznie tak ocenianych przez składającego oświadczenie woli”18.
Ponadto błąd, dotyczyć musi treści czynności prawnej, co potwierdzone
zostało w orzecznictwie poprzez stwierdzenie, że ,,błąd może dotyczyć okoliczności faktycznych, jak również przepisów prawa, przy czym i jeden, i drugi powinny
dotyczyć treści czynności prawnej”19. Nie może to być więc błąd jedynie co do
pobudki, czyli motywacji składającego oświadczenie, bowiem ,,niespełnienie
się oczekiwań osoby dokonującej czynności prawnej co do określonego rozwoju
zdarzeń nie daje podstaw do uznania oświadczenia woli za wynik błędu prawnie
doniosłego”20.W orzecznictwie wskazuje się także, że ,,nie stanowi błędu co do
treści czynności prawnej mylna ocena zarówno aktualnych, jak i przyszłych
okoliczności, nieobjętych treścią dokonanej czynności”21. Jednakże jak wskazuje doktryna ,, jeżeli do treści czynności prawnej włączona została określona
motywacja, to także błąd co do pobudki może, przy spełnieniu pozostałych
przesłanek, stanowić wadę oświadczenia woli”22. Jako ,,treść czynności prawnej”
należy natomiast przyjąć nie tylko samo brzmienie umowy, ale również należy
odczytywać je w zgodzie z treścią art. 5 Kodeksu cywilnego, a więc ,,chodzi nie
tylko o to, co zostało wprost w samej czynności wyrażone, ale także i o to, co
wynika z obowiązujących przepisów, zasad współżycia społecznego i ustalonych
zwyczajów”23.

4. Błąd co do warunków zawieranej umowy
Jak już zostało wspomniane, dla możliwości uchylenia się od skutków złożonego
oświadczenia woli, obarczonego błędem konieczne jest stwierdzenie, że błąd ten
18 Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne –część ogólna, Tom 2,
Warszawa 2008, s. 401
19 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie o sygnaturze akt II FSK 2554/15, LEX nr 2397051
20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2000 r. w sprawie o sygnaturze akt III
CKN 963/98, LEX nr 50056
21 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie o sygnaturze
akt I ACa 833/12, LEX nr 1289379
22 M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art.
1-125), WKP 2018
23 M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art.
1-125), WKP 2018
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jest istotny. Istotności błędu nie da się w sposób jednoznaczny scharakteryzować,
tylko należy ją oceniać indywidualnie w każdym analizowanym przypadku,
bowiem ,,jest to zawsze sprawą ustaleń faktycznych w oparciu o konkretne okoliczności towarzyszące złożeniu oświadczenia woli, które decydują o tym, że in
concreto miał miejsce błąd istotny, który w innych okolicznościach mógłby nie
uzyskać takiej kwalifikacji”24. Z dużym prawdopodobieństwem jednak można
powiedzieć, że w przypadku błędu co do warunków zawieranej umowy, będziemy
mogli uznać to za błąd istotny, a więc upoważniający do uchylenia się od skutków
złożenia takiego oświadczenia. Strona pozostająca w błędzie wyraża bowiem
zgodę na warunki umowy inne, niż te na które chciała przystać w rzeczywistości.
Rozbieżne jest więc wyobrażenie strony co do tego jakiej treści umowę chciała
zawrzeć, a do zawarcia jakiej umowy faktycznie dochodzi. Z natury zawiązywania umowy wynika, że jeżeli pomiędzy stronami nie ma porozumienia lub
strony zgadzają się na inne warunki niż te wynikające z umowy, nie można
uznać, że kontrakt został skutecznie zawarty. Należy tutaj dokonać obiektywnej
oceny tego, czy faktycznie doszło do ustalenia wspólnego stanowiska stron co
do istotnych postanowień umowy i czy obie strony zgadzają się na to samo.
Zgoda jednej ze stron musi być odzwierciedleniem oferty drugiej strony —
możliwe jest negocjowanie warunków, ale ostatecznie obie strony zgadzają się
na ustalone i jasne warunki i dopiero wówczas możliwe jest skuteczne zawarcie
umowy. Konieczność zachodzenia zgodności pomiędzy ofertą, a jej przyjęciem
najlepiej obrazują regulacje związane z zawieraniem umów w trybie ofertowym.
W doktrynie wskazuje się więc, że ,,zawarcie umowy wymaga złożenia przez
jej strony zgodnych oświadczeń woli [jednak] umowa dojdzie do skutku tylko
wówczas, gdy oblat zaakceptuje pełną treść oferty”25. Przy zawieraniu umowy, gdy
strony godzą się na zaproponowane warunki, nie tylko wyrażają chęć zawarcia
ze sobą umowy, ale również muszą mieć na myśli te same intencje określone
jako warunki zawieranej przez nich umowy. Wówczas błąd co do warunków
pojawiający się po którejkolwiek stronie prowadzi do unicestwienia umowy.
Można wówczas przeprowadzić test subiektywny —strona będzie związana
tylko tymi warunkami zawartej umowy co do brzmienia i skutków których nie
została wprowadzona w błąd. Należy jednak zauważyć, że to pozwoliłoby na
powoływanie się strony w każdej niedogodnej dla niej sytuacji na niezrozumienie
pewnych warunków umowy i skutkowało możliwością podważenia ważności
24 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część
ogólna, wyd. X, LexisNexis 2011
25 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II, WKP 2012
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każdego zawartego kontraktu. Konieczne jest więc dokonanie obiektywnego
testu, poprzez wykazanie że strona racjonalnie nie miała możliwości poznania
obiektywnych faktów. Przy kierowaniu się jedynie subiektywną oceną stron,
doprowadzilibyśmy do absolutnej niepewności co do trwałości i ostateczności
umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Jako generalną zasadę w prawie
umów należy przyjąć, że intencje stron muszą podlegać obiektywnej ocenie,
a wiec że obiektywnie należy ocenić, czy strona (lub strony) została wprowadzona
w błąd którego nie była w stanie zauważyć, lub że w sposób uzasadniony nie
była w stanie zrozumieć warunków umowy zgodnie z intencją drugiej strony.
A więc można powiedzieć, że warunki kontraktu powinny być takie, żeby rozsądna osoba była w stanie wyczytać z nich takie postanowienia jakie wynikają
z intencji stron zawierających umowę. Należy mieć na uwadze, że ,,z treści art.
84 § 2 k.c., jednoznacznie wynika, że nie każdy błąd dotyczący treści czynności
prawnej uzasadnia zniweczenie jest skutków”26. Jeżeli strona chcąca wprowadzić
swojego kontrahenta w błąd zrobi to w taki sposób, że obiektywnie błąd ten
nie będzie możliwy do wykrycia, a po poddaniu treści umowy ocenie osoby
rozsądnej uznałaby ona, że treść kontraktu zgadza się z intencjami, to uchylenie
się od skutków zawarcia takiej umowy poprzez nieuznanie jej istnienia i kwestionowanie zawarcia w tej treści będzie bezcelowe.

5. Brak koincydencji pomiędzy ofertą i jej przyjęciem
Do tego typu sytuacji dochodzi, gdy jedna ze stron zaakceptuje ofertę zgadzając
się na jej treść, przy jednoczesnym, błędnym zrozumieniu tej treści, aniżeli
w sposób zgodny z intencją oferującego. Strona ta składa więc swoje oświadczenie o przyjęciu warunków oferowanych przez drugą stronę, pozostając jednak
w błędzie co do treści tych warunków, będąc jednocześnie w przekonaniu, że
są one zgodne z jej intencjami. W sytuacji gdy strony zawierają umowę o innej
treści niż wynikałoby to z ich intencji lub o treści, która przez racjonalną osobę
zostałaby zrozumiana w inny sposób niż wynika to ze spójnych intencji stron,
wówczas nie można mówić o skutecznym zawarciu umowy. Żeby umowa była
ważna, jak wynika z jej genezy, konieczne są zgodne oświadczenia stron co do
warunków umowy oraz skutków jakie ona wywoła, czego nie można powiedzieć
o umowie obarczonej błędem. Należy zaznaczyć, że nie w każdym przypadku,
26 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie o sygnaturze
akt I C 230/16, LEX nr 2200011
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gdy do czynienia mamy z błędem unicestwiającym umowę, błąd wynika z winy
strony, może się bowiem stać tak, że poprzez niedookreślenie chociażby przedmiotu umowy, każda ze stron ma odmienne intencje, a więc kontrakt staje się
nieważny, przy jednoczesnym braku winy którejkolwiek ze stron.

6. Błąd w podpisywanym dokumencie
Przy zawieraniu umowy kluczową kwestią jest ustalenie warunków oraz zapisanie
ich w treści umowy w taki sposób, aby chronić nasze interesy, poprzez poprawne
sformułowanie i utrwalenie intencji stron. W sytuacji gdy strona umowy podpisze kontrakt, którego brzmienie jest inne niż warunki wynegocjowane pomiędzy
kontrahentami, również mamy do czynienia z błędem oświadczenia woli. Do
opisania takich okoliczności stosuje się łacińskie określenie non est factum,
oznaczające, że zapisana treść umowy nie jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami co do brzmienia postanowień w niej zawartych, ,,do zawarcia umowy
w wyniku negocjacji dochodzi [bowiem], gdy strony doszły do porozumienia co
do jej istotnych postanowień”27. Konstrukcja ta może umożliwić stronie, która
podpisała umowę w odmiennym brzmieniu niż zamierzała zgodnie z negocjacjami, uchylenie się od skutków podpisania takiej umowy. W związku z faktem,
iż ostateczny kształt umowy jaka ma być zawarta pomiędzy stronami utrwalony
jest na piśmie, na wypadek postępowania w sprawie ewentualnego błędu, sąd
dysponować będzie spisanymi oświadczeniami woli stron, a wiec będzie mógł
dokonać obiektywnej oceny ujętych w umowie oświadczeń. Umowa taka może
stać się nieskuteczna pomiędzy stronami które ją zawarły, jednakże nie może
wywołać negatywnych skutków wobec osób trzecich, które będą chciały się powołać na jej treść oraz wyciągać z niej korzyści. Jednocześnie warto zwrócić uwagę
na fakt, że strona która podpisała umowę w innym brzmieniu niż wcześniej
wynegocjowane, a więc o treści innej niż zgodna z jej intencjami musi ponosić
odpowiedzialność za swoje zaniedbanie przejawiające się brakiem odpowiedniej
analizy podpisywanego dokumentu, bowiem jak wskazuje doktryna ,,nie jest
dotknięte błędem oświadczenie woli złożone przez osobę, która godząc się na
ułożenie jego treści przez inną osobę, podpisała dokument zawierający oświadczenie woli bez zapoznania się z jego treścią lub złożyła podpis in blanco, chyba że
godziła się ona tylko na konkretną treść dokumentu, a odmienna treść została mu

27 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2003
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nadana wbrew zapewnieniu osoby układającej treść dokumentu”28. Dlatego też,
jedyną możliwością w takiej sytuacji dla podjęcia skutecznej obrony strony która
podpisała umowę, jest próba wykazania, że jej skutki są diametralnie sprzeczne
z interesem strony lub założeniami zgodnie z którymi mogło dojść do zawarcia
przedmiotowej umowy. Należy więc wykazać, że podpisana umowa znacząco
różni się od wynegocjowanych warunków, a także, że podpisanie umowy w takim
kształcie nie wynika z zaniedbania. Na brak możliwości powołania się na błąd,
który wywołany byłby niedochowaniem należytej staranności wskazuje w swoim
orzecznictwie Sąd Najwyższy: ,,uchylenie się nie jest możliwe, jeżeli brak wiedzy
(…) jest wynikiem braku staranności”29.

7. Dokonanie interpretacji oraz sprostowania
umowy
W tej części omawiania problematyki błędu warto rozróżnić sytuację, w której
konieczne jest dokonanie sprostowanie od sytuacji, gdy potrzebna jest jedynie
interpretacja postanowień umowy. Interpretacja postanowień nie zmienia treści umowy, a jedynie dodaje wytłumaczenie znajdujących się w niej postanowień, natomiast jeżeli konieczne jest sprostowanie, treść umowy zmienia się.
Z sytuacją konieczności dokonania sprostowania lub wprowadzenia interpretacji
postanowień umowy, możemy mieć do czynienia w szczególności w przypadku
konieczności sporządzenia umowy w dwóch językach. Wówczas mogą powstać
nieścisłości językowe, które doprowadzą do rozbieżności pomiędzy treścią kontraktu, a intencjami stron. Przy zaistnieniu takich okoliczności w pierwszej
kolejności należałoby więc podjąć próbę dokonania interpretacji postanowień,
dla wyjaśnienia intencji co do treści umowy, a następnie jeżeli interpretacja
jednoznacznie wskaże, że postanowienia zapisane w umowie nie odzwierciedlają
zamierzeń stron, konieczne będzie dokonanie sprostowania w niezbędnym
zakresie. Przy zawieraniu umowy może także dojść do oczywistej omyłki przy
spisywaniu kontraktu. Taki błąd w umowie oczywiście nie wiąże się z intencją
oszukania drugiej strony. Najczęściej jest to błąd polegający na niepoprawnym
napisaniu któregoś ze słów znajdujących się w tekście umowy (literówka) lub na
błędzie rachunkowym. W przypadku literówki należy wziąć pod uwagę czy do
czynienia mamy z oczywistym błędem pisarskim, którego nie trzeba poprawiać
28 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, wyd. II, WKP 2012
29 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2005 r. IV CK 799/04, LEX nr 159101
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dla możliwości poprawnego zrozumienia treści, czy jest to błąd który należy sprostować. Z całą pewnością jeżeli omyłka pojawi się w imieniu, nazwisku lub nazwie
strony błąd taki należy sprostować, dla precyzyjnego określenia stron umowy.
W przypadku innych elementów umowy w każdym przypadku konieczne będzie
indywidualne zbadanie czy omyłka powinna być sprostowana, czy tekst można
pozostawić w pierwotnej wersji bez uszczerbku dla czytelności umowy i jasności
jej postanowień. Błędy rachunkowe natomiast co do zasady powinny być poprawione, a więc treść umowy powinna zostać sprostowana. Bardzo często wyliczenia, w których może pojawić się błąd, służyć będą określeniu przedmiotu umowy,
który powinien być bardzo konkretnie sprecyzowany. Należy pamiętać, że umowa
zawierana w danym momencie pomiędzy stronami może być wykorzystywana
na dalszych etapach, na przykład dla potwierdzenia dokonania danej transakcji.
Przedmiot jednej umowy może być następnie przedmiotem kolejnej, a więc
żadne niejasności w tej kwestii nie powinny mieć miejsca. Sprostowanie jest więc
konieczne, gdy spisana umowa nie odzwierciedla uzgodnionych postanowień
stron w zakresie w jakim dochodzi do umowy pomiędzy stronami. Nie można
dopuścić do tego, żeby pojawiły się różnice pomiędzy tym na co się umówiono,
a treścią tej umowy zapisaną w postanowieniach kontraktu. Dla skutecznego
zawarcia umowy konieczne jest również, aby wyrażone w początkowej fazie
zawierania intencje pozostały aktualne aż do momentu jej wykonania. Strony
nie mogą więc pozwolić sobie na dowolną zmianę treści umowy po jej zawarciu.
Faza negocjacji jest momentem w którym strony wymieniają swoje argumenty
i propozycje co do kształtu zawiązywanej umowy i to wtedy powinno dojść do
ostatecznego ukształtowania treści kontraktu.

8. Skutki prawne złożenia oświadczenia pod
wpływem błędu
W doktrynie wskazuje się, że ,,błąd musi mieć pewną doniosłość, aby mógł
stanowić podstawę do uchylenia się od skutków oświadczenia woli”30. Rozważając temat skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem
błędu, należy spojrzeć na tę problematykę z dwóch perspektyw. Z jednej strony
jeżeli oświadczenie które zostało złożone przez jedną ze stron jest nietożsame
z intencją tej strony co do zawieranej umowy, to oświadczeniu takiemu należy
30 J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część Ogólna, LexisNexis
2014
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odmówić przymiotu doniosłości prawnej, a w konsekwencji uznać je za nieważne
i niewiążące dla stron. Równocześnie jednak trzeba mieć na uwadze ochronę
uzasadnionego zaufania drugiej strony, a więc nie można narażać jej na niedogodności, którymi w ostateczności może być nawet uchylenie się od skutków
prawnych złożonego oświadczenia, a więc skutecznie unicestwienie umowy.
Należy zaznaczyć, że ,,nie ma takiego systemu prawnego, który uwzględniałby
każdy błąd osoby składającej oświadczenie woli, albowiem uniemożliwiałoby to
funkcjonowanie obrotu gospodarczego, czyniąc niepewną każdą zawartą umowę”31. Polski Kodeks cywilny musiał więc zostać dostosowany do tego rodzaju
sytuacji poprzez znalezienie złotego środka równoważącego interesy kontraktujących. I tak, art. 84 w zw. z art. 88 Kodeksu cywilnego precyzyjnie ujmuje
okoliczności w których uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli
będzie skuteczne. Możliwe jest uchylenie się od skutków umowy zawartej pod
wpływem błędu, ale tylko jeżeli był to istotny błąd co do treści czynności prawnej,
lub wywartych przez nią skutków. Nie można uchylić się od skutków zawartej
umowy, jeżeli wystąpił błąd co do motywów zawarcia umowy. A więc, jeżeli
strona była przekonana, że zawiera umowę, aby czynić użytek z przedmiotu
umowy, a następnie odpadnie powód dla którego jedna ze stron chciała zawrzeć
umowę, nie ma możliwości uchylenia się od jej skutków. Należy więc zwrócić
uwagę na to, że jeżeli ,,oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie
się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został
wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć’’32. Bezsporny pozostaje fakt, że na
uchylenie się od skutków oświadczenia woli obarczonego błędem może powołać
się jedynie osoba składająca to oświadczenie33. Teza ta znajduje potwierdzenie
również w orzecznictwie Sądu Najwyższego: ,,możliwość skorzystania z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych wadliwego oświadczenia zależy
wyłącznie od decyzji składającego to oświadczenie”34. W żadnym przypadku
uprawnienie takie nie przysługuje adresatowi oświadczenia. Strona składająca
oświadczenie powinna poinformować adresata o zamiarze uchylenia się od
31 Z. Radwański (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne –część ogólna, Tom 2,
Warszawa 2008, s. 397
32 Zob. art. 48 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 459 z późn. zm.).
33 M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art.
1-125), WKP 2018
34 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2005 r. w sprawie o sygnaturze
akt III CK 48/05, LEX nr 191867
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skutków tej czynności na piśmie35, pod sankcją dowodową (łac. ad probationem)36, w terminie roku od wykrycia błędu37.
Dodatkowo należy wspomnieć, że w przypadku skierowania sprawy,
której przedmiotem będzie oświadczenie woli obarczone błędem na drogę
sądową, od wyroku nie będzie przysługiwał środek nadzwyczajny w postaci
skargi kasacyjnej. Treść składanych oświadczeń woli należy zakwalifikować
jako ustalenia faktyczne, a więc nie mogą one podlegać orzecznictwu w drodze złożenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna.
Potwierdza to orzecznictwo, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada
1996 r., w sprawie o sygnaturze akt II UKN 6/96 stanowiąc: ,,Stosownie do art.
3931 Kodeksu postępowania cywilnego38 kasację można oprzeć na naruszeniu
prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie
albo na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło
mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zatem kasacja nie może opierać się na
kwestionowaniu faktów ustalonych wcześniej w postępowaniu sądowym”39.

9. Podsumowanie
Podsumowując, najważniejszą kwestią jaką należy uwzględnić przy zaistnieniu
błędu w złożonym oświadczeniu woli jest racjonalne uwzględnienie interesów
stron. Jeżeli już dojdzie do sytuacji, gdy oświadczenie zostanie złożone pod wpływem błędu, pomimo że na jego zaistnienie powołać może się jedynie strona która
oświadczenie to złożyła, obie strony umowy powinny dążyć do tego, żeby błąd
ten wyjaśnić i wyeliminować. W niczyim interesie bowiem nie leży kierowanie
spraw na drogę sądową, ze względu na wiążące się z tym długotrwałe wyjaśnianie
okoliczności zawarcia umowy i pojawienia się błędu. Z jednej strony nie należy
przymuszać strony, która złożyła wadliwe oświadczenie do wykonania umowy,
co do której jej intencje były diametralnie odmienne, z drugiej jednak należy
wziąć pod rozwagę bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Umowy pomiędzy
kontrahentami, jako czynności dokonywane dla uchwycenia zamiarów stron
35 Zob. art. 88 § 1 Kodeksu cywilnego
36 K. Piasecki, Kodeks cywilny. Księga pierwsza. Część ogólna. Komentarz, Zakamycze 2003
37 Zob. art. 88§ 2Kodeksy cywilnego
38 Art. 3931 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.) został uchylony 6 lutego 2005r. Aktualnie podstawy skargi kasacyjnej ujęte są w art. 3983 Kodeksu postępowania cywilnego, a treść wskazanego wyroku Sądu
Najwyższego pozostaje aktualna.
39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 1996 r. II UKN 6/96, LEX nr 29115
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powinny odzwierciedlać ich intencje, a także wprowadzać ład gospodarczy, nie
tylko pomiędzy stronami umowy, ale również na potrzeby dalszych ich działań.
To sum up, the most important issue to be considered while analysing the appearance of a mistake in a complex declaration of intent is the rational interests of
the parties. If it comes to a situation that a declaration of intent has been made
under the influence of a mistake, regardless of the fact that it is only the party
that has made the declaration that may refer to the mistake, both parties should
aim at the elimination of the mistake. It is in noone’s interest for the matters to
be directed to the court due to the lenghtly procedure of examining what were
the true circumstances of the agreement conclusion and of the mistake. On one
hand, the party which made the faulty declaration should not be compelled to
perform the agreement, towards which it’s intentions were so different, on the
other hand the safety of the commercial transactions should be taken into consideration. Agreements between contractors, as actions which are performed
in order to capture the intentions of the parties, should depict those aims, as
well as introduce economic safety, not only between the parties but also for the
purpose of their further proceedings.
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Streszczenie
Prawo gospodarcze prywatne przewiduje, że strony chcące ze sobą współpracować będą
zawierały umowy o charakterze handlowym. Umowy te muszą być zgodne z ogólnie
przyjętymi zasadami, dzięki czemu gwarantować mają bezpieczeństwo obrotu. Zdarza
się jednak, że umowa zawierana pomiędzy kontrahentami może być obarczona błędem,
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wówczas przy zaistnieniu określonych okoliczności strona składająca wadliwe oświadczenie może uchylić się od jego skutków prawnych.
Słowa klucze: błąd, prawo umów, prawo gospodarcze prywatne
Summary
Private commercial law prescribes, that the parties willing to cooperate will conclude
transactions of a commercial nature. These agreements must comply with the general
rules of the business trading and therefore guarantee the safety of such trading. However, sometimes the agreement concluded between the contractors may be subject to
a mistake and in specific circumstances party making a faulty declaration is entitled
to evade the effects of a declaration of intent made due to a mistake.
Key words: mistake, contract law, private commercial law
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Zasada rzetelnego procesu
a możliwość wykorzystania dowodów
nielegalnych – analiza w perspektywie
ostatnich nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego
The due process of law rule and the possibility of using illegal evi-dences an analysis in the light the perspective of recent amend-ments of the Code
of the Criminal Procedure

1. Wprowadzenie
Niezbędnym warunkiem wydania przez organ procesowy trafnego rozstrzygnięcia jest prawidłowe ustalenie stanu faktycznego. W tym celu organ zobowiązany
jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które zgodnie z art. 7 k.p.k.
opiera się na zasadzie prawdy materialnej. Aby ten cel urzeczywistnić ustawa
nie określa w sposób wyczerpujący wykazu dopuszczalnych źródeł czy środków
dowodowych, pozostawiając ten katalog otwartym. Niektórzy wywodzą z tego
istnienie karnoprocesowej zasady swobody dowodzenia rozumianej jako możność dowodzenia okoliczności mających znaczenie dla postępowania karnego za
pomocą wszelkich dowodów1. Możliwe jest także, iż materiał mający być przeprowadzony i wykorzystany w procesie karnym jako dowód zostanie uzyskany
w sposób nielegalny. Ryzyko to jest tym większe, iż w dzisiejszych czasach coraz
powszechniejsze jest stosowanie przez Policję (i inne służby) metod operacyjnych, a także z uwagi na dopuszczenie przez ustawodawcę wykorzystywania
1 A. Bojańczyk, Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów prywatnych w postępowaniu karnym, „Palestra” 9-10 (2004), s. 44-45.
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tzw. dowodów prywatnych. Pytanie o dopuszczalność stosowania w procesie
dowodów nielegalnych2 jest więc dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek.
W okresie obowiązywania k.p.k. z 1997 r. można ze względu na regulacje
przedmiotowego problemu wyróżnić trzy okresy. Pierwszy, trwający najdłużej,
zakończył się 1 lipca 2015 r. wraz z wejściem w życie tzw. Wielkiej Nowelizacji3.
Ustawa w ówczesnym brzmieniu problemu przeprowadzania wykorzystywania
dowodów nielegalnych expressis verbis nie regulowała, pozostawiając go orzecznictwu i doktrynie4. Po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji w Kodeksie
pojawił się art. 168a zakazujący (mówiąc najoględniej) wykorzystywania takich
dowodów. Zgoła przeciwne rozwiązanie weszło w życie 15 kwietnia 2016 r5.

2. Treść i znaczenie zasady rzetelnego procesu
W prawie karnym procesowym – tak, jak i w każdej dziedzinie prawa - można
wyróżnić pewną grupę norm o węzłowym znaczeniu, mających zastosowanie nie
tylko wprost, lecz stanowiących paradygmat interpretacyjny wszystkich składających się nań regulacji i niosących określoną treść ideologiczną i społeczną. Przyjęło się nazywać je zasadami procesowymi6. Nie istnieje jednolicie przyjmowany
katalog zasad procesowych. Niektórzy autorzy wymieniają zasadę rzetelnego
procesu expressis verbis (S. Waltoś, J. Grajewski). W odniesieniu zaś do innych
zasadę tą można wywodzić z innych przyjmowanych zasad: bezstronności,
ogólnych reguł prawa, humanitaryzmu, prawa do sądu (spełniającego standardy
konstytucyjne), lojalności, sprawnego działania, zakazu tłumaczenia wątpliwości na niekorzyść oskarżonego, sprawiedliwości, równouprawnienia stron czy
obiektywizmu7. W doktrynie i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw
2 Pojęcie „dowód nielegalny” nie jest pojęciem ścisłym. Dowód sam w sobie nie może być
nielegalny. Jest to skrót myślowy oznaczający dowody uzyskane z naruszeniem prawa. Zob. R.
Kmiecik, Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983, s. 91-92.
3 Tzw. „Wielka Nowelizacja” jest to zmiana K.p.k. (i innych ustaw) dokonana ustawą z dnia
27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1247) oraz ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396).
4 A. Lach, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu
karnym, „Państwo i Prawo” 10 (2014), s. 39.
5 Na mocy ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 437).
6 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2015, s. 210-211.
7 Wykaz zasad wyróżnianych przez poszczególnych autorów: P. Wiliński [w:] System prawa
karnego procesowego. Zasady procesu karnego, III cz. 1 pod red. P. Wilińskiego, Warszawa 2014,
s. 126-132.
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Człowieka8 przyjmuje się także, iż art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności9 stoi na straży prawa do rzetelnego procesu sądowego10.
Według S. Waltosia i P. Hofmańskiego zasada rzetelnego procesu jest to
„dyrektywa, zgodnie z którą organy procesowe powinny prowadzić postępowanie rzetelnie, z poszanowaniem godności uczestników procesu i w rozsądnym
terminie”11. Zasada rzetelnego procesu ma charakter uniwersalny i w demokratycznym państwie prawnym jej obowiązywanie jest konieczne. Trudno bowiem
wyobrazić sobie proces oparty na jej przeciwieństwie (czy miałaby to być zasada
nieuczciwego procesu?). Ze względu na jej ogólną treść można powiedzieć, że
uzupełnia ona katalog zasad procesowych i przyjęte normy prawne tam, gdzie ze
względu na niekompletność regulacji organ musi samodzielnie wybrać sposób
postępowania.
Zasada rzetelnego procesu wymaga od organów procesowych – do których
jest kierowana – prowadzenia postępowania w sposób, który można określić jako
przyzwoity i sprawiedliwy. Wymaga od organu procesowego swoistej lojalności
wobec uczestników postępowania, uwzględniania ich słusznych interesów oraz
kierowania się przez organ procesowy własnym sumieniem i poczuciem przyzwoitości12. Zasada ta jest swoistą klamrą spinającą wszystkie zasady procesowe.
Zasada ta wymaga także aplikowania podstawowych, konstytucyjnych zasad
ustrojowych państwa w postępowaniu karnym.
Zasada rzetelnego procesu zabezpiecza konstytucyjne prawo człowieka
do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji).
Konieczność przestrzegania tej zasady jest także elementem standardu strasburskiego. Zasada rzetelności procesu jest od dawna znana w prawie anglosaskim, a Konstytucja Stanów Zjednoczonych gwarantuje każdemu prawo do due
process of law, co w niedosłownym, acz oddającym sens tłumaczeniu można
odzwierciedlić jako postępowanie legalne13. W orzecznictwie ETPC przyjęto,
że „rzetelny proces odpowiada pojęciu słusznego wymiaru sprawiedliwości”14
i jest wywodzony jako zasada z art. 6 Konwencji, który jako jeden z najczęściej

8 Dalej: ETPC.
9 Dalej: EKPC
10 M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka, Kraków 2002, s. 163-164.
11 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2015, s. 330.
12 W podobnym duchu wypowiada się S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu,
Warszawa 2015, s. 335.
13 J. Pradel, Rzetelny proces w europejskim prawie karnym, Prokutatura i Prawo 9(1996), s. 7.
14 Ibidem, s. 8.
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naruszanych przepisów był przez Trybunał wielokrotnie przywoływany i analizowany15. Zasada ta jest więc elementem składowym wszystkich zachodnich
porządków prawnych. Pojawia się więc pytanie – na które niniejszy artykuł
stara się być przynajmniej częściową odpowiedzią – o relacje między regulacją
określającą zasady wykorzystywania dowodów nielegalnych a zasadą rzetelnego
procesu.

3. Wykorzystanie dowodów nielegalnych –
uregulowanie na przestrzeni ostatnich lat
3.1. Wykorzystanie dowodów nielegalnych w stanie
prawnym obowiązującym do 1 lipca 2015 r. – stanowisko
doktryny i orzecznictwa w perspektywie prawa polskiego
i europejskiego
Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 lipca
2015 r. nie zawierał regulacji odnoszącej się do zagadnienia dopuszczalności
wykorzystywania w toku postępowania dowodów nielegalnych. Powstał w tym
zakresie bogaty dorobek orzecznictwa i doktryny. Ustawodawca ograniczył się
bowiem do wskazania kilku ograniczeń dowodowych, z których najistotniejszym
był (a w gruncie rzeczy nadal jest) wyrażony w art. 171 § 5 w zw. z § 7 k.p.k.
zakaz wykorzystywania oświadczeń, zeznań i wyjaśnień złożonych w warunkach
wyłączających swobodę wypowiedzi16.
Brak uregulowania expressis verbis nie oznacza, iż w praktyce sądowej problem dowodów nielegalnych się nie pojawiał. Był on dostrzegany zarówno
w orzecznictwie jak i w doktrynie, bowiem szukano podstaw dla zdyskwalifikowania dowodów uzyskanych w sposób oczywiście sprzeczny z prawem,
a w szczególności z naruszeniem wolności i praw człowieka i obywatela. Możliwość tą widziano często w regulacjach Konstytucji.
15 C. Nowak, Zasada równości broni w europejskim i polskim postępowaniu karnym, Państwo
i Prawo 3(1999), s. 38.
16 A. Lach, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu
karnym, „Państwo i Prawo” 10 (2014), s. 40-41. Podobne skutki praktyczne - tj. niemożność
wykorzystania dowodów w postępowaniu karnym - wywoływało ich zniszczenie w przypadkach
określonych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji regulujących przeprowadzanie
czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz w analogicznych przepisach innych ustaw dotyczących
funkcjonowania służb.
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Podstaw do dyskwalifikacji dowodów nielegalnych szukano także w EKPC
i opartego na niej orzecznictwie ETPC. O ile Trybunał powstrzymuje się od
formułowania jednoznacznych ocen w tym zakresie pozostawiając sprawę
dopuszczalności dowodów ustawodawstwu krajowemu,17 to jednak naruszenie fundamentalnego dla systemu ochrony praw człowieka art. 3 Konwencji
(zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania)
uznał, za uzasadnienie dla obowiązku dyskwalifikacji dowodu stwierdzając, że
jego wykorzystanie jest sprzeczne z zasadami rzetelnego procesu sądowego18.
Za swoiste podsumowanie poglądów Trybunału w tym zakresie można uznać
stanowisko wyrażone w wyroku Wielkiej Izby z dnia 1 czerwca 2010 r.19 w którym stwierdzono, iż „ Kwestia, czy wykorzystanie w charakterze dowodów
informacji uzyskanych z naruszeniem art. 8 Konwencji sprawiało, iż proces,
jako całość, był nierzetelny i niezgodny z art. 6 Konwencji, musi zostać rozstrzygnięta w odniesieniu do wszystkich okoliczności danej sprawy, włącznie
z poszanowaniem prawa do obrony skarżącego oraz włącznie z kwestią jakości
i znaczenia przedmiotowych dowodów. Szczególne względy znajdują jednakże
zastosowanie w odniesieniu do korzystania w postępowaniu karnym z dowodów
uzyskanych z naruszeniem art. 3 Konwencji. Wykorzystanie takich dowodów,
zabezpieczonych w wyniku naruszenia jednego z fundamentalnych i bezwzględnych praw gwarantowanych przez Konwencję, zawsze rodzi poważne pytania
co do rzetelności postępowania, nawet jeżeli dopuszczenie takich dowodów nie
miało charakteru rozstrzygającego dla skazania. W związku z tym należy uznać,
w odniesieniu do wyjaśnień jako takich, iż ich dopuszczenie, w charakterze
dowodu na okoliczność istotnych faktów w postępowaniu karnym, oświadczeń
uzyskanych w wyniku stosowania tortur lub innego niedozwolonego traktowania z naruszeniem art. 3 sprawia, iż całe to postępowanie staje się nierzetelne.
To stwierdzenie ma zastosowanie bez względu na wartość dowodową takich
oświadczeń oraz bez względu na to, czy ich wykorzystanie miało charakter
rozstrzygający dla skazania oskarżonego”20. Dyskwalifikując dowody uzyskane
z naruszeniem art. 3 EKPC Trybunał odwołał się właśnie do zasady rzetelnego
procesu; tego co w kulturze anglosaskiej nazywa się due process of law.

17 Por. np. wyrok ETPC z dnia 12 lipca 1988 r. Schenk vs. Szwajcaria, 10862/84; podobnie
ETPC w orzeczeniu Mantovanelli vs Francja z dnia 18 marca 1997 r., § 34.
18 Por. wyrok z dnia 11 lipca 2006 r. Jalloh vs. Niemcy, 54810/00.
19 Sprawa Gafgen vs. Niemcy, 22978/05, LEX 578361.
20 D. Szumiło-Kulczycka, [w:] K. Dudka, H. Paluszkiewicz, D. Szumiło-Kulczycka, Kodeks
postępowania karnego. Wybór orzecznictwa z komentarzem, Warszawa 2015, s. 169.
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Na gruncie prawa polskiego problem wykorzystania dowodów nielegalnych
orzecznictwo analizowało głownie z perspektywy dopuszczalności dowodów
uzyskanych w wyniku naruszenia przepisów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych. Sąd Najwyższy uznał, iż odpowiedź na pytanie czy w drodze
nielegalnych czynności operacyjno-rozpoznawczych można uzyskać dowody
legalne musi być negatywna wywodząc to z „wyrażonej w art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego oraz
wyrażonej w art. 7 zasady, że »organy władzy publicznej działają na podstawie
i w granicach prawa«. Nadto przywołać tu trzeba art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej, gwarantujący prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i korespondujący z nim przepis art. 6 ust. 1 [EKPC], gwarantujący prawo do rzetelnego
procesu. Gwarancje te niewątpliwie obejmują konieczność rozstrzygania każdej
sprawy na podstawie takich dowodów, które w ramach konkretnego systemu
procesowego są prawem przewidziane bądź z nim niesprzeczne, a więc legalne.
Trafnie w doktrynie prawa karnego dowodowego podkreślono, że »właśnie
w sferze dowodowej zakotwiczone są gwarancje praw jednostki w procesie
karnym, a tylko respektowanie tych gwarancji pozwala uznać rozstrzygnięcie
sądu karnego za prawidłowe«. W świetle tych wszystkich zasad nie jest możliwe zaakceptowanie stanu, w którym funkcjonariusze państwa, a więc władzy
publicznej, mogliby gromadzić materiał dowodowy wbrew obowiązującemu
prawu, a zgodnie z prawem, na podstawie tego materiału, obywatele mogliby
ponosić odpowiedzialność karną.21” Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone
w cytowanym judykacie nie jest odosobnione i jest spójne z poglądem wyrażanym przez najwyższą polską instancję sądową w innych, podobnych sprawach22.
Można więc uznać, iż Sąd Najwyższy wykluczył wykorzystywanie dowodów
nielegalnych, o ile zostały uzyskane niezgodnie z prawem przez funkcjonariuszy
publicznych powołując się – wśród innych argumentów – na zasadę rzetelnego
procesu wywodzoną z art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 EKPC. Podobnie, Sąd
Najwyższy rozszerzył gwarancyjne znaczenie przepisów regulujących pozyskiwanie dowodów w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych przyjmując,
iż zgromadzone w ten sposób dowody mogą być wykorzystywane w jedynie
w sprawach, w których wykonywanie takich czynności jest dopuszczalne23.
21 Uzasadnienie postanowienia SN z dnia 30 listopada 2010 r., III KK 252/10, OSNKW
2011/1/8, OSP 2011/6/65; cytat wewnętrzny: Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym,
Warszawa 1995, s. 22.
22 Postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 6/07, OSNKW 2007 z. 5, poz. 37;
postanowienie SN z dnia 22 września 2009 r., III KK 58/09, OSNKW 2010, z. 3, poz. 28 i inne.
23 Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. III KK 130/12, LEX 1288689.
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Jednocześnie, na gruncie Kodeksu postępowania karnego Sąd ten uznał, iż
„przepisy rozdziału 26 k.p.k., odnoszące się do kontroli i utrwalania rozmów
przy użyciu środków technicznych, nie dotyczą prywatnego gromadzenia w ten
sposób dowodów. Dlatego taśma magnetofonowa z utrwaloną na niej przez
pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) rozmową z oskarżonym może
stanowić dowód w sprawie karnej, który podlega ocenie na zasadach ogólnych24”.
Podobny pogląd wyraził – w odniesieniu także do dowodów prywatnych – A.
Bojańczyk stwierdzając, że w polskim prawie karnym procesowym wykaz
zakazów dowodowych jest numerus clausus, a kolizja dobra prawnego jakim
jest zasada prawdy materialnej – urzeczywistniająca prawo do sprawiedliwego
sądu w sprawach karnych – z potrzebą zapewnienia ochrony konstutycyjnego
prawa do prywatności i prawa do tajemnicy komunikowania się przed naruszeniami ze strony osób prywatnych prowadzi do stwierdzenia pierwszeństwa
pierwszej z tych wartości.25 Spotykane były jednak też poglądy przeciwne, nawet
próbujące wywodzić istnienie w polskim porządku prawnym zasady zakazu
wykorzystywania owoców zatrutego drzewa26.

3.2 Wykorzystanie dowodów nielegalnych w świetle tzw.
Wielkiej Nowelizacji
Wielka Nowelizacja dokonała największej od kilkudziesięciu lat kompleksowej
reformy polskiej procedury karnej. Tak zasadniczych zmian nie dokonano nawet
uchwalając w 1997 r. nową kodyfikację karnoprocesową. Zasadniczym założeniem była ewolucja modelu procesu karnego w kierunku większej kontradyktoryjności. W ramach Wielkiej Nowelizacji wprowadzono przepis art. 168a k.p.k.
o treści: „Niedopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu uzyskanego dla celów
postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1
§ 1 Kodeksu karnego”. Po raz pierwszy w historii zagadnienie dopuszczalności
dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa zostało w kodeksie postępowania
karnego wprost uregulowane.
24 Wyrok SN z dnia 10 maja 2002 r., WA 22/02, OSNKW 2002 nr 9-10, poz. 77; Biul. SN nr
9, poz. 27.
25 A. Bojańczyk, Z problematyki konstytucyjnej dopuszczalności niektórych dowodów prywatnych w postępowaniu karnym, „Palestra” 9-10 (2004)., s. 45 i 57-58.
26 Przykładowy pogląd, z odwołaniem także do wzorców zagranicznych przedstawia P. M.
Lech, Owoce zatrutego drzewa w procesie karnym. Dowody zdobyte nielegalnie, „Palestra” 3-4(2012),
s. 34-47.
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Ustawodawca uznał więc za niedopuszczalny dowód spełniający jednocześnie
następujące warunki:
1. został uzyskany za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art.
1 § 1 k.k.,
2. uzyskanie dowodu nastąpiło dla celów postępowania karnego.
W tym miejscu uzasadnione wydaje się pytanie: jakie argumenty skłoniły
ustawodawcę do zakreślenia tak szerokiego zakazu27? Można wskazać co najmniej
dwa argumenty. Po pierwsze, jest to naturalnym skutkiem nowego brzmienia
art. 393 § 3 k.p.k. dopuszczającego w szerokim zakresie tzw. dowód prywatny28.
Otwarcie możliwości dla gromadzenia dowodów przez strony może być bowiem
swoistą zachętą dla zdobywania ich w sposób nielegalny, a nawet przestępny.
Po drugie zaś, wyłączenie dopuszczalności przeprowadzania takich dowodów
ma za zadanie zniechęcić organy państwowe, w szczególności uprawnione do
podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, do nadużywania swoich
uprawnień. W tym zakresie ustawodawca niejako skodyfikował stanowisko
wyinterpretowane wcześniej przez Sąd Najwyższy.
Zaznaczyć należy że zakaz wykorzystywania dowodów nielegalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r. miał charakter
bezwzględny, nie pozwalając wziąć pod uwagę zasady proporcjonalności ani uzależnić decyzji o dopuszczeniu dowodu od wagi sprawy lub charakteru naruszenia
prawa przy uzyskiwaniu dowodu29. Nawet nieznaczne naruszenie przepisów przy
uzyskiwaniu dowodu, niemające wpływu na jego wiarygodność, uniemożliwia
oparcie na nim ustaleń faktycznych, choćby w sprawie o bardzo dużym ciężarze
gatunkowym. Ograniczeniem zaś zakazu wynikającego z art. 168a jest odniesienie
go tylko do dowodów bezpośrednio nielegalnych, z jednoczesnym dopuszczeniem
wykorzystywania w procesie tzw. owoców zatrutego drzewa30.

27 Tak szeroko ukształtowany zakaz, którego postawą jest uzyskanie dowodu w drodze
każdej czynności realizującej znamiona typu czynu zabronionego jest szerszy niż rozwiązane
przyjmowane w większości krajów europejskich, por. A. Lach, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu karnym, „Państwo i Prawo” 10 (2014), s. 48.
28 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I Art. 1-467, Warszawa
2014, s. 570-571.
29 A. Lach, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu
karnym, „Państwo i Prawo” 10 (2014), s. 48.
30 Wyrok SN z dnia 2 lutego 2016 r., IV KK 346/15, OSNKW 2016/7/43, Biul. SN 2016/7/12.
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3.3 Wykorzystanie dowodów nielegalnych po tzw. noweli
kwietniowej
Nowela kwietniowa doprowadziła do całkowitej zmiany spojrzenia ustawodawcy
na problematykę dowodów uzyskanych w sposób nielegalny. Aktualnie dyskwalifikacja dowodu z powodu zdobycia go z naruszeniem prawa wymaga ustalenia,
że został on uzyskany przy łącznym spełnieniu następujących przesłanek:
1. w drodze czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k. lub z naruszeniem przepisów postępowania,
2. w związku z pełnieniem obowiązków przez funkcjonariusza publicznego,
3. w wyniku zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu
lub pozbawienia wolności31.
Prowadzi to do wniosku, iż zakres dopuszczalności wykorzystania dowodu
nielegalnego został przez ustawodawcę zakreślony bardzo szeroko. Niektórzy
autorzy mówią wręcz o zasadzie dopuszczalności w procesie karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu
zabronionego32.
Uchwalona treść art. 168a k.p.k. nie odpowiada także treści pierwotnego
projektu ustawy nowelizującej, w której proponowano jego całkowite skreślenie33.
Został on dodany w toku prac komisyjnych, jednak stosowny druk sejmowy nie
zawiera uzasadnienia34. Opierając się zatem wyłącznie na własnych intuicjach
i informacjach medialnych35 można zrekonstruować, iż celem forsowanej zmiany jest
uniknięcie dyskwalifikacji dowodów popełnienia przestępstwa tylko z uwagi na nieprawidłowości działania organów państwowych (np. przeprowadzenie bezprawnej kontroli
operacyjnej). Z drugiej strony projektodawcy i ustawodawcy jakby w ogóle umknęło,
iż przedmiotowy przepis umożliwia wprowadzanie do procesu materiału uzyskanego
w sposób nielegalny także przez oskarżonego i jego obrońcę i to w zakresie jeszcze
szerszym. Jeżeli bowiem dowód został uzyskany bez związku z pełnieniem obowiązków

31 M. Kurowski [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian
2016, Warszawa 2016, s. 168.
32 S. Brzozowski, Dopuszczalność dowodu w kontekście regulacji art. 168a k.p.k., PS 2016,
nr 10, s. 63.
33 Druk sejmowy nr 207, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.
34 Druk sejmowy nr 276, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.
35 Przykładowo: http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-sejm-uchwalil-odwrot-odkontradyktoryjnej-reformy-procesu-zi,nId,2161528 (dostęp: 18 kwietnia 2018 r.); http://prawo.
gazetaprawna.pl/artykuly/929274,straczynski-nielegalne-dowody-w-sprawie-karnej.html (dostęp:
18 kwietnia 2018 r.).
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służbowych przez funkcjonariusza publicznego to przesłanki jego dyskwalifikacji określone w art. 168a nigdy nie zajdą.

4. Dowody nielegalne w perspektywie zasady
rzetelnego procesu
4.1. Pojęcie dowodu w postępowaniu karnym
W kontekście powyższych uwag zasadne jest zadanie sobie pytania o relację
między zasadą rzetelnego procesu a dopuszczalnością dowodów nielegalnych.
Problem ten można rozważać in abstracto w oparciu o ogólne, doktrynalne
ujęcie zasady rzetelnego procesu, jak i w ujęciu konkretnym – z odwołaniem
do Konstytucji oraz EKPC.
T. Grzegorczyk wskazuje, że dowodem jest „każdy dopuszczalny przez prawo
karne procesowe środek służący dokonaniu […] ustaleń, czyli służący ustaleniu okoliczności mających znaczenie dla rozstrzygnięcia”36. Należy jednak
zadać pytanie, jakie znaczenie ma w powołanej decyzji określenie dowodu jako
„dopuszczalnego przez prawo”. W mojej ocenie stwierdzenie to może ostać się
jako słuszne tylko jeżeli przypiszemy mu charakter dydaktyczny i odczytamy
z niego postulat (czy podkreślenie konieczności) przestrzegania przez organy
procesowe zasady legalizmu. Przyjęcie odmiennego poglądu - to jest przypisanie
dopuszczalności prawnej dowodu charakteru konstytutywnego dla istnienia
dowodu w ogóle - prowadziłoby do nierozsądnej i nieracjonalnej tezy, iż „dowód
nielegalny” jest tym samym co „dowód nieistniejący w ogóle”. W takiej sytuacji
pojęcie „dowodu nielegalnego” („dowodu uzyskanego z naruszeniem prawa”)
obarczone byłoby błędem logicznym. W takim wypadku norma art. 170 § 1 pkt
1 k.p.k. nie mogłaby - wbrew powszechnemu poglądowi37 - stanowić podstawy
oddalenia wniosku o przeprowadzenie dowodu sprzecznego z prawem (np. objętego zakazem dowodowym), gdyż podstawą oddalenia wniosku dowodowego
na tej podstawie jest wyłącznie niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu,
a nie jego nieistnienie.

36 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 447.
37 Por. M. Kurowski [w:] D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz.
Tom I, Warszawa 2017, s. 643; K. T. Boratyńska, M. Królikowski [w:] A. Sakowicz (red.), Kodeks
postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 446.
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4.2. Zasada rzetelnego procesu a inne zasady procesowe
Nie ulega wątpliwości, że wszystkie dowody podlegają ocenie co do swojej wiarygodności zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Do dokonywania tej
oceny uprawnione są wszystkie organy procesowe, a w szczególności sądy które
nie są związane oceną dokonaną przez organy postępowania przygotowawczego38. Zasada rzetelnego procesu wymaga także, aby między oskarżonym
i oskarżycielem zachodziła proceduralna równość w ramach postępowania
karnego (jest to tzw. zasada równości broni)39. Wynika z tego, że oskarżony
musi mieć możliwość sprzeciwienia się argumentom wysuniętym przez stronę
przeciwną40. Zasada rzetelnego procesu obejmuje tym samym, istotne elementy
zasady prawa do obrony.
Zakaz wykorzystywania dowodów nielegalnych wydaje się kuszącą perspektywą ochrony zasady rzetelnego procesu. Jednak jego głębsza analiza prowadzi do
wniosków, iż – przynajmniej w treści przyjętej przez Wielką Nowelizację – może
on być mocno dysfunkcyjny. Jego zastosowanie może prowadzić do wydawania rozstrzygnięć oczywiście sprzecznych z faktami rzeczywiście ustalonymi
i potwierdzonymi tylko z uwagi na niemożność włączenia pewnych informacji
do materiału dowodowego, a co za tym idzie – oparcia na nich rozstrzygnięć
faktycznych.
Zakaz wykorzystywania dowodów nielegalnych - szczególnie przedstawiany
w kontekście funkcji gwarancyjnej - zaczął być rozumiany jako swoista sankcja
procesowa kierowana wobec oskarżyciela (sensu largo państwa) za naruszenie
prawa przez funkcjonariusza publicznego. Takie rozumienie tej zasady nie daje
się jednak pogodzić z obowiązującą w procesie karnym zasadą prawdy materialnej, która nakazuje opierać rozstrzygnięcia na prawdziwych ustaleniach
faktycznych, a nie uzależniać treść ustaleń od postawy organów procesowych.
Niesłusznym ze sprawiedliwościowego punktu widzenia, a nawet z uwagi na
konstytucyjną zasadę równości, byłoby prawne uzależnienie wydanego w sprawie rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej wyłącznie od
tego, czy podmiot działający zupełnie poza sferą wpływu oskarżonego (zazwyczaj funkcjonariusz publiczny) zachował się zgodnie z kierowanymi do niego
normami prawnymi. Ponadto przyjęcie (przynajmniej w aktualnym modelu
38 S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX (f.
elektroniczna) 2016, dostęp: 18 kwietnia 2018 r.
39 C. Nowak, Zasada równości broni w europejskim i polskim postępowaniu karnym, Państwo
i Prawo 3 (1999), s. 40.
40 Ibidem, s. 42.
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postępowania) niedopuszczalności dowodów nielegalnych prowadziłoby do
paradoksalnej sytuacji, gdy zachowanie niesądowego organu państwa lub osoby
prywatnej uniemożliwiłoby sądowi ustalenie z urzędu istotnych okoliczności
sprawy mimo, iż dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów na takie okoliczności
jest własnym obowiązkiem sądu niewynikającym z wniosków dowodowych
stron ani ich postawy41. Tak więc każdy - naruszając prawo - mógłby wpłynąć
na zakres czynności, których niezawisły sąd może w danej sprawie dokonać.

4.3. Dowód nielegalny jako dowód odciążający
Wydaje się ponadto iż zarówno ustawodawca, jak i doktryna nie odniosła się
w zadowalający sposób do kolejnej konsekwencji przyjęcia bezwzględnego
zakazu wykorzystana dowodów nielegalnych. Może się przecież zdarzyć, że
dowód nielegalny jest dowodem odciążającym tzn. wykazuje niewinność oskarżonego lub wskazuje na okoliczność łagodzącą odpowiedzialność karną. Problem
jest aktualny także w kontekście zakładanego celu przedmiotowej regulacji, którym miało być zniechęcenie strony obronnej do zdobywania dowodów w sposób
nielegalny. Rozsądnie zakładając, iż oskarżony i obrońca nie będą przedstawiać
dowodów obciążających lecz łagodzące, przedstawienie dowodu nielegalnego
przez obronę mogłoby potencjalnie wywołać dwie reakcje organu procesowego.
Pierwsza – zgodna z literalnym brzmieniem art. 168a w poprzednim brzmieniu
– prowadziłaby do wniosku, że taki dowód nie może być uznany za dopuszczalny,
a zatem nie może stanowić podstawy ustaleń faktycznych. Druga możliwość
zakładałaby dopuszczenie dowodu i oparcie na nim wydawanych rozstrzygnięć.
Czy proces dopuszczający skazanie osoby niewinnej jest procesem rzetelnym
i sprawiedliwym? Niewątpliwie nie. Do tego mogłoby zaś doprowadzić odrzucenie nielegalnego dowodu niewinności. Skazanie osoby której niewinność jest
oczywista, acz formalnie nieudowodniona ze względu na wykluczenie z materiału dowodowego nielegalnego dowodu odciążającego stanowiłoby naruszenie
fundamentalnych zasad konstytucyjnych, w tym prawa do sprawiedliwego sądu
i prawa do obrony. Dlatego konieczne – tak z prawnego, jak i zdroworozsądkowego punktu widzenia – jest dopuszczenie nielegalnego dowodu odciążającego,
w szczególności dowodu niewinności oskarżonego. Pewne rozwiązanie sugeruje
A. Lach wskazując na możliwość powołania się w takiej sytuacji na (swoiście
coprawda rozumiany) stan wyższej konieczności albo wskazując na możliwość
41 Por. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. II AKa 306/17, LEX 2412870.
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konstytucyjnego prawa do obrony powyżej ustawowego zakazu dowodowego42.
Rozwiązanie takie, choć pozornie atrakcyjne, wyklucza jeden z zakładanych
celów regulacji jakim było zniechęcenie do dopuszczania się nadużyć przy zdobywaniu dowodu prywatnego. Prowadziłoby także do tego, że de facto art. 168a
k.p.k. działałby w jedną stronę, mając zastosowanie tylko do dowodów obciążających, a nie odciążających. Stałby się kolejną i to niezwykle szeroką gwarancją
procesową dla oskarżonego.

4.4. Dowód nielegalny w kontekście konstytucyjnego prawa
do obrony
Fundamentalną, konstytucyjną43 zasadą procesu karnego jest prawo do obrony.
W znaczeniu materialnym oznacza ono możliwość wypowiadania się co do wszelkich punktów oskarżenia, które w konkretnym procesie może być przedmiotem
rozstrzygnięcia, podejmowania innych, odpowiednich czynności procesowych
zmierzających do obalenia oskarżenia lub złagodzenia odpowiedzialności karnej
oraz zwalczania na przewidzianej prawem drodze uciążliwych środków procesowych44. Wynika z tego, że celem prawa do obrony jest umożliwienie oskarżonemu
wzięcia udziału w postępowaniu i przedstawienia swoich racji, a konsekwencji
– uniknięcie skazania za czyn niepopełniony oraz uwzględnienie okoliczności
łagodzących odpowiedzialność. Łatwo jednak zauważyć, że cele te realizują się
przez trafne - i zgodne z rzeczywistym przebiegiem inkryminowanych zdarzeń ustalenie stanu faktycznego. Nie wydaje się jednak uzasadnione, aby z prawa do
obrony można było wywodzić prawo do uniknięcia odpowiedzialności za rzeczywiście popełnione przestępstwo. Takie rozumienie tego prawa byłoby sprzeczne
z funkcjami i sensem procesu karnego w ogóle. W związku z tym skazanie za czyn
rzeczywiście popełniony i niewątpliwie dowiedziony nie narusza składającego się
na zasadę rzetelnego procesu prawa do obrony, chociażby wina była dowiedziona
przy wykorzystaniu dowodu bezprawnego. Funkcja gwarancyjna prawa karnego
realizuje się bowiem przede wszystkim na płaszczyźnie materialnoprawnej, nie
mając zasadniczego wpływu na ukształtowanie się procesowej zasady prawdy

42 A. Lach, Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w postępowaniu
karnym, „Państwo i Prawo” 10 (2014)., s. 48-49.
43 Art. 42 ust. 2 Konstytucji.
44 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do
artykułów 1-296, Warszawa 2011, s. 76
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materialnej45. Nie zmienia to oczywiście faktu, iż dowód nielegalny musi być – tak
samo jak każdy inny dowód, a może nawet jeszcze bardziej – wnikliwie oceniony.
Norma art. 168a k.p.k. nie stanowi ograniczenia stosowania zasady swobodnej
oceny dowodów46 ani zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego.
Nie może jednak prowadzić do oceny dopuszczalności procesowej dowodu przez
pryzmat jego treści, gdyż zaprzeczałoby to fundamentalnej zasadzie procesu, iż
podstawą rozstrzygnięć mogą być tylko te spośród zgromadzonych w sprawie
dowodów, które zostały dopuszczone przez sąd.
Zakaz dopuszczenia dowodu nielegalnego może oczywiście prowadzić także
do skutków korzystnych dla oskarżonego. Prowadziłoby to jednak do wniosku,
że w systemie prawa istnieje gwarancja procesowa zapewniająca możliwość
uniknięcia odpowiedzialności karnej przez sprawcę przestępstwa tylko dlatego,
że inny podmiot (zazwyczaj organ państwowy) zachował się bezprawnie. Teza
taka prowadziłaby zaś nie tylko do niekonsekwencji systemowej (naruszenie
zasady prawdy materialnej i wyłączenie de facto ścigania osoby winnej przestępstwu, wbrew obowiązującej w Polsce zasadzie legalizmu mającej na celu
<?>
uniemożliwienie zwolnienia kogokolwiek z odpowiedzialności za popełnione
47
przestępstwo ), lecz mogłaby doprowadzić do niewykonywania przez państwo jego podstawowych, konstytucyjnych funkcji. Zgodnie bowiem z art. 5
Konstytucji funkcje państwa obejmują zapewnienie między innymi „wolności
i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli [a także] strzeżenie
dziedzictwa narodowego oraz zapewnianie ochrony środowiska”. W ten sposób
Konstytucja określa zasadnicze kierunki i cele działania Rzeczypospolitej Polskiej48. Jednym zaś ze środków realizacji tego celu jest właśnie stosowanie prawa
karnego zapewniającego tym wartościom skuteczną ochronę. Zaniechanie ścigania sprawców przestępstw skierowanych przeciwko nim oznacza zaniechanie
wykonywania przez władze publiczne ich podstawowych obowiązków. Rzetelny
proces rozumiany jako proces zgodny z prawem, sprawiedliwy, uczciwy musi
być prowadzony w taki sposób aby konstytucyjne funkcje państwa zostały zrealizowane. Jest to tym bardziej istotne w prawie karnym nastawionym w przede
wszystkim na ochronę dóbr o charakterze ogólnym, a nie partykularnych interesów jednostek.
45 J. Jodłowski, Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie
funkcji prawa karnego, Warszawa 2015, s. 271
46 M. Kurowski (w:) D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian
2016, Warszawa 2016, s. 174
47 J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, s. 49
48 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 19-20
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Powyższe rozumowanie prowadzi do konstatacji, iż dowód nielegalny winien
być dopuszczalny w procesie karnym. Stwarza to jednak uzasadnione ryzyko,
że strony, a przede wszystkim organy ścigania, będą nadużywały swoich uprawnień. Należy więc wskazać, iż art. 168 k.p.k. w aktualnym brzmieniu nie uchyla
pozostałych, wyrażonych expressis verbis w ustawie zakazów dowodowych. Nadal
obowiązuje art. 171 § 7 zakazujący wykorzystywania jako dowodów wyjaśnień,
zeznań oraz oświadczeń złożonych w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi. Art. 168a k.p.k. nie odbiera też osobie, której prawa zostały naruszone,
prawa do naprawienia szkody wynikającego z art. 77 ust. 1 Konstytucji. Nie stoi
też na przeszkodzie pociągnięciu osób winnych naruszeniu prawa do odpowiedzialności karnej, służbowej lub dyscyplinarnej. Ponadto w przypadku rażąco
nagannego postępowania organów ścigania związanego z dokonaniem przez
funkcjonariusza publicznego zabójstwa, umyślnego spowodowania uszkodzenia
ciała lub pozbawienia wolności ustawodawca przewidział wyjątek od zasady
dopuszczalności dowodu nielegalnego. Tak więc najbardziej fundamentalne
prawo człowieka zostało w podstawowym zakresie zabezpieczone także sankcją
procesową.

5. Zakończenie
Zasada rzetelnego procesu ma fundamentalne znaczenie z perspektywy konstytucyjnych wartości leżących u podstaw funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Ma ona – z uwagi na swoją treść i niedookreślenie – charakter
holistyczny, łącząc w sobie elementy innych zasad procesowych, konstytucyjnych
zasad ustrojowych i pewnego wręcz niedefiniowalnego elementu, odwołującego
się do poczucia sprawiedliwości, przyzwoitości i do intuicji, bez których jednak
proces nie mógłby być uczciwy i rzetelny. W orzecznictwie ETPC jest swoistym
identyfikatorem streszczającym w jednym wyrażeniu treść art. 6 Konwencji.
Ten holistyczny charakter zasady rzetelnego procesu pozwala zakreślać jej
granice w różny sposób i odmiennie „rozkładać akcenty” – przywiązywać większą wagę do gwarancji uczestników postępowania, zasady prawdy materialnej,
prawa do obrony czy uznawać zasadę rzetelnego procesu przede wszystkim za
adaptację konstytucyjnych zasad ustrojowych państwa na potrzeby prawa karnego procesowego. Aktualna regulacja art. 168a może prowadzić do pewnych
nadużyć ze strony uczestników postępowania, pozostaje jednak bliższa założeniu, że rozstrzygnięcia powinny być oparte na zgodnych z prawdą ustaleniach
faktycznych. Regulacja obowiązująca od 1 lipca 2015 r. do 15 kwietnia 2016 r.,
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choć – przynajmniej pozornie – kładła większy nacisk na gwarancje procesowe,
to jednak nie była wolna od wad i zagrożeń także dla samego oskarżonego.
Ocena, które z uregulowań dotyczących możliwości wykorzystywania dowodów
nielegalnych pozwala w większym stopniu zrealizować zasadę rzetelnego procesu
jest nierozerwalnie związana z poglądem na temat związku z tej zasady z innymi
zasadami procesowymi i konstytucyjnymi. Żadne z dwóch zaproponowanych
przez ustawodawcę brzmień art. 168a k.p.k. nie wydaje się proponować rozwiązania kwestii dopuszczalności wykorzystania w procesie dowodów nielegalnych
zadowalającego i prowadząc do w pełni akceptowanych konsekwencji. Wydaje mi
się jednak, że – chociażby ze względu na trudność w zaproponowaniu alternatywnego brzmienia art. 168a k.p.k., który pozwoliłby lepiej rozwiązać problemy
związane z wykorzystywaniem dowodów nielegalnych – nie można przesądzać,
aby aktualna regulacja art. 168a k.p.k. naruszała zasadę rzetelnego procesu,
a szczególnie aby czyniła to w większym stopniu niż rozwiązanie poprzednie.
Ewentualnych prób dyskwalifikacji obecnego rozwiązania należałoby – jeśli
już – szukać gdzie indziej.
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Streszczenie
Okres ostatnich kilku lat przyniósł dwie zasadnicze reformy Kodeksu postępowania
karnego. W pierwszej z nich - zwanej powszechnie Wielką Nowelizacją - która weszła
w życie 1 lipca 2015 r. po raz pierwszy w historii polskiego prawodawstwa expressis
verbis uregulowano zagadnienie dopuszczalności wykorzystywania w postępowaniu
karnym dowodów nielegalnych.
Wprowadzony Wielką Nowelizacją zakaz wykorzystywania dowodów nielegalnych, jak
i zupełnie przeciwna regulacja obowiązująca od dnia 15 kwietnia 2016 r. są przedmiotem
zaciętej debaty teoretyków i praktyków. Warto więc wzbogacić ten dyskurs o dodatkowe
argumenty, dotychczas pozostające na marginesie dyskusji.
Aktualna regulacja art. 168a dopuszcza wykorzystywanie w procesie dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa. Konieczna jest więc analiza tego przepisu w kontekście
zasady rzetelnego procesu, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i na gruncie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W odnośnym
tekście podkreśla się w szczególności argumenty przemawiające za dopuszczalnością
takich dowodów, przede wszystkim związane z analizą powołanego przepisu w perspektywie art. 5 Konstytucji oraz dobitnym podkreśleniu, że dowód nielegalny może
być także dowodem obciążającym.
Analiza przedstawionych argumentów prowadzi do wniosku, że aktualne uregulowanie - jakkolwiek niedoskonałe - nie powinno być a priori dyskwalifikowane, a za jego
uzasadnienie mogą służyć liczne racje, także konstytucyjne.
Słowa klucze: dowody nielegalne, postępowanie dowodowe, Konstytucja, podsłuch,
czynności operacyjno-rozpoznawcze
Summary
During the last few years there have been two major reforms to the Polish Code of
Criminal Procedure. In the first of them - commonly known as the Great Amendment
- which entered into force on 1 July 2015 for the first time in the history of Polish
legislation directly adjusted the issue of the admissibility of using illegal evidence in
criminal proceedings was regulated. There is the first regulation of this type in the
history of Polish legislation.
The ban on the use of illegal evidence (introduced by the Great Amendment) was the
subject of intense debate among theoreticians and scholars, as well as the amendment
that entered into force in 2016, and which is completely opposed to previous one from
2015. It is worth to enrich this discourse with additional arguments, so far remaining
on the margin of discussion.
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The current regulation of art. 168a allows the use of evidence obtained in violation of
the law in the process. Therefore, it is necessary to analyze this provision in the context
of the principle of a fair trial, both in theoretical and practical terms and in the light of
the Constitution of the Republic of Poland and the European Convention on Human
Rights. This text emphasizes, in particular, the arguments for the admissibility of such
evidence, first of all related to the analysis of the established provision in the perspective
of Article 5 of the Constitution. Author also more closely analyses the situathn, whether
an illegal evidence proofes the innocence od the accused.
Analysis of the presented arguments leads to the conclusion that the current regulation
- however imperfect - should not be a priori disqualified, and its justification may be
served by numerous reasons, including constitutional ones.
Key words: illegal evidences, evidence proceedings, Constitution, eavesdropping,
operational activities
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Zabezpieczenie roszczenia przez
arbitra doraźnego na tle postępowania
o udzielenie zabezpieczenia przed
sądem powszechnym
Security of the claim made by an emergency arbitrator against
the proceedings for granting security in a court of law

Wstęp
Instytucja arbitra doraźnego stanowi twór regulaminów stałych sądów arbitrażowych (soft law). Oznacza to, że nie jest instytucją normatywną, która została
przewidziana przez krajowe prawo arbitrażowe ani przez ustawę modelową
UNCITRAL1. W okresie pomiędzy wystąpieniem strony z roszczeniem do sądu
polubownego, a wydaniem rozstrzygnięcia, które będzie gwarantowało stronie
ochronę prawną, mogą nastąpić pewne zmiany dotyczące przedmiotu sporu,
które utrudnią lub uniemożliwią wykonanie rozstrzygnięcia. Instytucja arbitra
doraźnego stanowi mechanizm pozwalający na uzyskanie tymczasowej ochrony
prawnej. Zapobiega zatem sytuacji, w której dłużnik będzie próbował wyzbyć
się składników majątku, z którego mógłby potencjalnie zaspokoić wierzyciela.
Oznacza to, że rolą arbitra doraźnego jest zabezpieczenie roszczenia strony
postępowania arbitrażowego. Stanowi więc alternatywę w stosunku do udzielenia
zabezpieczenia przez sąd państwowy.
Przedmiotem poniższego opracowanie będzie wyjaśnienie podstawowych
założeń regulujących funkcjonowanie instytucji arbitra doraźnego. Zostanie poddany analizie charakter prawny tej instytucji, żródło jej kompetencji,
1 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), with amendments as adopted in 2006, United Nations Commission On International Trade Law, Vienna 2008.
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sposób powoływania arbitra doraźnego, ratio legis powstania tej instytucji prawnej, jej tymczasowość oraz doraźny charakter. Następnie zostaną omówione
alternatywne sposoby udzielenia zabezpieczenia roszczenia. Należą do nich
postępowanie zabezpieczające przed sądem państwowym oraz postępowanie
zabezpieczające prowadzone przez arbitra doraźnego. Poniższe opracowanie
wskaże, które z funkcjonujących rozwiązań będzie korzystniejsze albo częściej
wybierane przez strony postępowania arbitrażowego.

I. Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu przed
sądem polubownym
W wielu przypadkach strona postępowania arbitrażowego obawia się, że dłużnik
może w taki sposób rozdysponować swój majątek, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykonanie wyroku sądu polubownego. Wychodząc na przeciw
tym oczekiwaniom, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego2 umożliwiają
powodowi dochodzącemu roszczeń w postępowaniu przed sądem arbitrażowym
dwie równoległe drogi ich zabezpieczenia3.
Po pierwsze, postępowanie zabezpieczające jest prowadzone przez sąd państwowy, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny (art. 1158 § 1 KPC). Z art. 730 KPC wynika, że
w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd państwowy lub
sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Natomiast art. 1166 §
1 KPC statuuje, iż poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego nie
wyłącza możliwości zabezpieczenia przez sąd państwowy roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym.
Po drugie, zgodnie z art. 1181 § 1 KPC sąd polubowny, przed którym prowadzone jest postępowanie, może wydać postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Wspomniany przepis został wprowadzony do Kodeksu postępowania
cywilnego w 2005 roku i był on wzorowany na art. 17 ustawy modelowej UNCITRAL. Art. 1181 § 1 KPC jest przepisem o charakterze dyspozytywnym, co
oznacza, iż jego zastosowanie nie ma charakteru bezwzględnego4. Strony mogą
2 dalej KPC, Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego.
3 M. Cichomska, Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, Arbitraż
i Mediacja, http://g4.gazetaprawna.pl/p/_wspolne/pliki/2358000/2358821-sad-arbitrazowy-v6.
pdf, [dostęp: 30.11.2015].
4 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, wyd. 1, Warszawa 2008, s. 257.

326 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

zatem wspomniane uprawnienie dobrowolnie wyłączyć lub w sposób odmienny
określić przebieg postępowania zabezpieczającego. W braku odmiennego postanowienia stron, sąd arbitrażowy może wydawać postanowienia w przedmiocie
zabezpieczenia roszczenia, które jest przedmiotem tego postępowania. Zgodnie
z art. 1181 § 1 KPC strona musi skierować do sądu arbitrażowego wniosek
o udzielenie zabezpieczenia oraz uprawdopodobnić dochodzone roszczenie,
co stanowi jedyną podstawę wydania postanowienia o zabezpieczeniu5. Sąd
arbitrażowy może postanowić o udzieleniu zabezpieczenia wyłącznie w stosunku do strony tego postępowania. Udzielenie zabezpieczenia dotyczącego
praw osoby trzeciej mogłoby zostać orzeczone jedynie przez sąd państwowy6.
Postanowienie o udzieleniu tymczasowego zabezpieczenia w postępowaniu
arbitrażowym może nastąpić nie tylko w trakcie postępowania arbitrażowego,
ale również przed wniesieniem pozwu do sądu arbitrażowego przez strony. Jest
to spowodowane brakiem ograniczeń w art. 1181 KPC dotyczących momentu
rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, o ile wniosek został wniesiony
po wezwaniu strony na arbitraż7.
Strony postępowania arbitrażowego mogą zatem złożyć wniosek o udzielenie
zabezpieczenia zarówno do sądu państwowego jak i do sądu polubownego.

II. Charakter prawny instytucji arbitra doraźnego
Po dokładanym omówieniu możliwości jakie oferuje Kodeks postępowania cywilnego względem udzielenia tymczasowego zabezpieczenia roszczenia, które jest
przedmiotem postępowania arbitrażowego, należy scharakteryzować i omówić
instytucję arbitra doraźnego. Na wstępie należy zastrzec, iż sformułowanie
„emergency arbitrator” należy taktować synonimicznie z terminem „arbiter
doraźny” jako jego anglojęzyczny odpowiednik. Zadaniem arbitra doraźnego
jest wydawanie rozstrzygnięć tymczasowych celem zabezpieczenia roszczenia
strony postępowania arbitrażowego, jeszcze przed ukonstytuowaniem się zespołu
orzekającego8. Oznacza to, iż arbiter doraźny zostaje powołany jedynie w celu
5 T. Ereciński, [w:] Kodeks Postępowania Cywilnego Komentarz, Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017.
6 G. Żmij, Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym,
[w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło,
W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s.558.
7 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd… s. 258.
8 A. Szumański, [w:] red. A. Szumański, System Prawa Handlowego, Arbitraż Handlowy,
Warszawa 2015, s. 415.

Artykuł prawniczy | 327

wydania rozstrzygnięć tymczasowych. Zatem jego roli nie można sprowadzić
do arbitra powołanego w trybie zwykłym, którego celem będzie wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia sporu zaistniałego pomiędzy stronami .

A. Źródło kompetencji arbitra doraźnego
Jedną z podstawowych cech arbitrażu handlowego jest jego działanie z woli stron
sporu9. Strony decydują się dobrowolnie oddać spór pod kognicję sądu arbitrażowego. Następnie dobrowolnie wybierają regulamin stałego sądu arbitrażowego,
na podstawie którego trybunał złożony z arbitrów wydaje rozstrzygnięcie. Instytucja arbitra doraźnego jest zazwyczaj uregulowana bezpośrednio w poszczególnych regulaminach stałych sądów arbitrażowych albo w załącznikach do
tych regulaminów. Wynika z tego, że strony poddając spór pod kognicję danego
stałego sądu arbitrażowego i godząc się na stosowanie danego regulaminu mają
możliwość ubiegać się o tymczasowe zabezpieczenie roszczenia przez arbitra
doraźnego, oczywiście o ile wybrany regulamin przewiduje taką instytucję.
Oznacza to, że strony nie są zobowiązane do osobnego wyrażenia zgody co do
powołania arbitra doraźnego. Natomiast odrębne oświadczenie stron wymagane
jest w sytuacji, gdy z jakichkolwiek powodów nie chcą one, aby instytucja arbitra
doraźnego miała do nich zastosowanie10. Należy więc wyłączyć stosowanie tej
instytucji w sposób wyraźny.

B. Doraźny charakter instytucji
Instytucja emergency arbitrator ma bezwątpienia charakter doraźny. Sformułowanie „doraźny” oznacza11 wynikający z potrzeby chwili lub zadowalający w danym
momencie. Analizując ratio legis powstania tej instytucji prawnej, jakim jest
zabezpieczenie roszczeń będących przedmiotem postępowania arbitrażowego
w celu ochrony strony postępowania przed utrudnieniem lub uniemożliwieniem
egzekucji swoich praw po wydaniu wyroku przez trybunał arbitrażowy, możemy
dojść do wniosku, że zabezpieczenie roszczenia ewidentnie wynika z potrzeby
9 A. Szumański, System…, s. 14.
10 W. Jurcewicz, Szczególne tryby postępowania mające na celu zapewnienie szybkości postępowania arbitrażowego, [w:] Arbitraż i mediacja Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi
Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012, s. 210.
11 Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/dorazny;2453550.html.
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chwili. Oznacza to, że doraźny charakter tej instytucji znajduje wyraz w szybkości powoływania i działania arbitra doraźnego. Dla strony, która w postępowaniu arbitrażowym domaga się zabezpieczenia pewnego składniku majątku
dłużnika, z którego mogłaby potencjalnie w przyszłości uzyskać zaspokojenie,
niezmiernie istotne jest szybkie powołanie arbitra doraźnego. Należy podkreślić,
że ukonstytuowanie się trybunału arbitrażowego, który ma rozstrzygnąć spór,
jest rozciągnięte w czasie. Każdy regulamin stałego sądu arbitrażowego zastrzega
terminy na powołanie trybunału arbitrażowego. Zazwyczaj arbitrów powołują
strony, a arbitrzy boczni wybierają arbitra przewodniczącego. W przypadku
braku wskazania arbitrów przez strony po upływie terminów wskazanych w regulaminach stałych sądów arbitrażowych, powyższe uprawnienie przechodzi na
organ nominacyjny. Zanim długotrwały proces ukonstytuowania się trybunału
arbitrażowego będzie ukończony, może być już za późno na efektywne zabezpieczenie roszczenia12. Na doraźny charakter instytucji emergency arbitrator
wskazuje również możliwość niezwłocznego przystąpienia arbitra doraźnego do
wykonywania swojej funkcji13. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ strona sporu
arbitrażowego jest zainteresowana jak najszybszym wydaniem zabezpieczenia
roszczenia, aby zapobiec jakiemukolwiek uszczerbkowi praw strony.

C. Powołanie arbitra doraźnego
Mając na uwadze szczególny cel jaki wiąże ze sobą instytucja emergency arbitrator, należy podkreślić specyfikę związaną z procesem powołania arbitra doraźnego. Podstawowe odrębności w stosunku do wyboru arbitra w postępowaniu
zwykłym związane są ze sposobem wyznaczenia arbitra doraźnego oraz czasem,
w którym powinien on zostać wyznaczony14. Instytucja emergency arbitrator staje
się możliwa do zastosowania jedynie w przypadku, gdy spór jest rozstrzygany
przez stały sąd arbitrażowy w oparciu o regulamin tego sądu, który przewiduje
w swej treści istnienie takiej instytucji. Należy podkreślić, że wybór osoby arbitra
doraźnego pozostaje zazwyczaj poza kontrolą stron. Zgodnie z zasadą równości
stron ani powód ani pozwany nie mogą mieć wpływu na jego wybór. Dlatego
o powołaniu arbitra doraźnego decydują organy stałego sądu arbitrażowego15.
Uzasadniając zasadność tej instytucji prawnej często wskazuje się jako jej wielką
12
13
14
15

W. Jurcewicz, Szczególne…, s. 208.
A. Szumański, System…, s. 415.
M. Asłanowicz, Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym, Warszawa 2015, s. 54.
A. Szumański, System…, s. 416.
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zaletę szybkość powoływania arbitra doraźnego, zazwyczaj niezwłocznie po
złożeniu wniosku. Następnie arbiter doraźny jest zobowiązany do wydania
postanowienia w przedmiocie środka zabezpieczającego nawet w przeciągu kilku
dni16, co jest odrębnie uregulowane w poszczególnych regulaminach stałych
sądów arbitrażowych.
Przyjmuje się, że nie jest możliwe powołanie osoby pełniącej funkcję arbitra
doraźnego do składu trybunału arbitrażowego rozpoznającego sprawę w trybie
zwykłym17. Niektóre regulaminy stałych sądów arbitrażowych traktują jednak
ten zakaz jako względny godząc się na powołanie osoby sprawującej uprzednio
funkcje emergency arbitrator w skład trybunału arbitrażowego rozpatrującego
spór jedynie jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę18.

D. Zakaz działania ex parte
Cechą odróżniającą postępowanie polubowne od postępowania przed sądami
powszechnymi jest brak uprawnienia sądu arbitrażowego do wydania postanowienia o zabezpieczeniu w postępowaniu ex parte, czyli na wniosek jednej ze
stron bez powiadomienia drugiej19. Brak świadomości przeciwnika strony oczekującej tymczasowego zabezpieczenia swoich roszczeń jest niezwykle istotny dla
wierzyciela, ponieważ zapobiega możliwości działania dłużnika celem wyzbycia
się lub udaremnienia zaspokojenia wierzyciela w inny sposób. Przeprowadzenie
postępowania w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia przez arbitra doraźnego
w postępowaniu polubownym, bez wiedzy drugiej strony sporu, naruszałoby
podstawowe reguły postępowania arbitrażowego20. Strony w postępowaniu polubownym powinny być traktowane w sposób równy. Art. 1183 KPC stanowi,
że każda ze stron sporu ma prawo do wysłuchania i przedstawienia swoich
twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie. Powołanie arbitra doraźnego bez
świadomości drugiej strony wyklucza także treść art. 1189 § 3 KPC21.
16 M. Asłanowicz, Pozycja… s. 54.
17 W. Jurcewicz, Szczególne…, s. 219.
18 Zob. Regulamin Arbitrażowy ICC (2017); Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Regulamin z 1 marca 2012 r. ze zmianami obowiązującymi od dnia 23 marca
2015 r. Oraz od dnia 8 maja 2017 r.
19 M. Cichomska, Zabezpieczenie….
20 W. Jurcewicz, Szczególne…, s. 212.
21 Zob. art. 1189 § 3 KPC „Wszelkie pisma składane przez stronę sądowi polubownemu
powinny być doręczone drugiej stronie. Obu stronom powinny być doręczone opinie biegłych oraz
inne dowody na piśmie, które sąd polubowny może wziąć pod uwagę przy rozstrzyganiu sporu.”
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E. Tymczasowość postanowienia
Postanowienie wydane przez arbitra doraźnego w sprawie zabezpieczenia roszczenia strony sporu ma charakter tymczasowy22. Wniosek o powołanie arbitra
doraźnego może zostać rozstrzygnięty jeszcze przed wniesieniem pozwu. Jednakże jeżeli postępowanie arbitrażowe mające na celu rozwiązanie sporu nie
zostanie w ogóle wszczęte, postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia wygaśnie.
Postanowienie arbitra doraźnego o zabezpieczeniu roszczenia nie jest ostateczne,
ponieważ nie wiąże trybunału arbitrażowego. Należy zwrócić uwagę na różnicę
w poszczególnych regulaminach stałych sądów arbitrażowych jeżeli chodzi
o określenie końcowego momentu obowiązywania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia. Przyjmuje się zazwyczaj, że decyzja o zabezpieczeniu roszczenie
może również ulec wygaśnięciu jeżeli zostanie uchylona przez arbitra doraźnego
lub ukonstytuowany trybunał arbitrażowy. Zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym ICC trybunał arbitrażowy, który został powołany, może modyfikować,
uchylić lub zakończyć obowiązywanie zarządzenia (Regulamin Arbitrażowy
ICC, art. 29, pkt. 3). Kwestia tymczasowości postanowienia arbitra doraźnego
o zabezpieczeniu roszczenia została, tytułem przykładu, unormowana w Regulaminie Stałego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z §
7 tego Regulaminu postanowienie arbitra doraźnego traci moc, jeżeli arbiter
doraźny albo zespół orzekający tak postanowi, postanowienie arbitrażowe nie
zostało wszczęte w ciągu 30 dni od dnia wydania postanowienia przez arbitra
doraźnego, zespół arbitrażowy nie został ukonstytuowany w ciągu 90 dni od dnia
wydania postanowienia przez arbitra doraźnego oraz wraz z wydaniem wyroku
końcowego lub postanowienia umarzającego postępowanie.

III. Wykonanie orzeczonego zabezpieczenia
Celem wierzyciela wnioskującego o powołanie arbitra doraźnego jest faktyczne
wykonanie zabezpieczenia roszczenia, aby wierzyciel miał pewność uzyskania
zaspokojenia majątkowego po rozstrzygnięciu sporu przez trybunał arbitrażowy.
Procedura wykonania zabezpieczenia orzeczonego przez sąd państwowy zależy
od tego, czy postanowienie o zabezpieczeniu podlega wykonaniu w drodze egzekucji, czy skuteczność jego jest samoistna, a zatem nie nadaje się do wykonania

22 A. Szumański, System…, s. 416.
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w trybie egzekucji23. Zgodnie z art. 743 § 1 KPC jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd nadaje postanowieniu o udzielenie zabezpieczenia klauzulę wykonalności z urzędu. Takie
rozwiązanie pozwala na błyskawiczną realizację uprawnienia nadanego stronie
przez sąd powszechny. Natomiast odmiennie sytuacja kształtuje się w stosunku
do wykonania orzeczonego przez arbitra doraźnego zabezpieczenia roszczenia
w postępowaniu prowadzonym przed sądem polubownym. Jak stanowi art. 1181
§ 3 KPC, postanowienie sądu polubownego o zastosowaniu tymczasowego środka
zabezpieczającego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalności
przez sąd państwowy. Sąd polubowny nie jest więc uprawniony do nadania
klauzuli wykonalności swojemu postanowieniu o zabezpieczenie nadającemu się
do wykonania w trybie egzekucji24. Nadanie tej klauzuli nastąpi więc przez sąd
państwowy na wniosek strony sporu. Art. 1181 § 3 KPC czyni również odesłanie
do 1214 § 2 KPC nakazując odpowiednie jego stosowanie. Przepis ten statuuje,
iż sąd powszechny stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody
przed nim zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając
im klauzulę wykonalności. Oznacza to, że dopiero po stwierdzeniu wykonalności
przez sąd powszechny, postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczenia przez
arbitra doraźnego staje się tytułem wykonawczym. Należy zastanowić się nad
konsekwencjami takiego uregulowania kwestii wykonalności orzeczonego zabezpieczenia dla praktyki funkcjonowania instytucji arbitra doraźnego. Celem strony
postępowania polubownego dążącej do uzyskania zabezpieczenia roszczenia jest
faktyczne zabezpieczenie swoich interesów. Faktyczne udzielenie zabezpieczenia
jest możliwe, szczególnie zabezpieczenia nadającego się do wykonania w trybie
egzekucji, dopiero po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego25.
Wystąpienie przez stronę z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności i rozpatrzenie tego wniosku przez sąd powszechny jest procesem rozciągniętym
w czasie. Istotą instytucji arbitra doraźnego jest natomiast natychmiastowe
działanie. Strona sporu wnioskuje o powołanie arbitra doraźnego, ponieważ
nie jest dla niej wskazane czekanie na ukonstytuowanie się trybunału arbitrażowego. Pośpiech wymagany jest również celem uniknięcia sytuacji, w której
dłużnik będzie próbował uniemożliwić lub utrudnić zaspokojenie wierzyciela
po rozstrzygnięciu sporu. Następnie cechą odróżniającą postępowanie arbitrażowe od postępowania przed sądami powszechnymi jest szybkość wydawania
23 P. Pogonowski, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007, s. 85.
24 W. Głodowski, Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, Kwartalnik ADR, Nr 1(5)/2009, s. 106.
25 Zob. art. 730 § 2 KPC
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rozstrzygnięć. Strony często decydują się na oddanie sporu pod kognicję sądu
polubownego celem uniknięcia zbędnych opóźnień. Dlatego unikanie skostnienia i nadmiernej komplikacji procedur w arbitrażu handlowym stanowi o istocie
tego postępowania. Z tego powodu należy wrazić obawę czy wymóg złożenia
wniosku do sądu powszechnego o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu
arbitra doraźnego o zabezpieczeniu roszczenia, nie spowoduje, iż instytucja
ta będzie miała małe znaczenie dla polskiej praktyki arbitrażowej. W świetle
dotychczasowej praktyki strony sporu poddanego kognicji sądów arbitrażowych preferują w znacznej mierze udzielanie zabezpieczenia ich roszczeń przez
sąd powszechny, zgodnie z art. 743 § 1 KPC 26. Jest to spowodowane faktem,
że długotrwałość procedury związanej z nadaniem tytułu wykonawczego dla
postanowienia o zabezpieczenie czyni instytucję arbitra doraźnego praktycznie
mało funkcjonalną i nieefektywną.

Podsumowanie
Podsumowując, instytucja arbitra doraźnego jest nowoczesną konstrukcją prawa
arbitrażowego, która w swoim założeniu powinna umożliwiać niezwłoczne rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie roszczenia jeszcze przed ukonstytuowaniem
się trybunału arbitrażowego. W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny rozwój instytucji emergency arbitrator poprzez normowanie jej w regulaminach większości renomowanych stałych sądów arbitrażowych. Instytucja
arbitra doraźnego jest niewątpliwie przydatna, ponieważ umożliwia stronie
postępowania zabezpieczenie roszczeń objętych sporem, z których wierzyciel
będzie mógł w przyszłości, po wydaniu wyroku, uzyskać zaspokojenie. Jednakże,
analizując funkcjonowanie każdej instytucji prawnej należy zwrócić uwagę na
jej walor praktyczny oraz czy stosowanie danej instytucji prawnej czyni zadość
ratio legis jej powstania.
Dokonując analizy instytucji arbitra doraźnego należy dostrzec dwa elementy,
które przeczą jej efektywności. Po pierwsze, jest to wymóg nadania klauzuli
wykonalności przez sąd powszechny dla postanowienia sądu polubownego
o zastosowaniu tymczasowego środka zabezpieczającego. Takie uregulowanie wymagające złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do sądu
powszechnego powoduje znaczne wydłużenie uzyskania zabezpieczenia przez
stronę. W konsekwencji dla strony, której zależy na pilnym rozstrzygnięciu
26 A. Szumański, System…., s. 416.

Artykuł prawniczy | 333

kwestii zabezpieczenia, będzie bardziej opłacalne zwrócić się o zabezpieczenie
roszczenie do sądu powszechnego, na podstawie art. 730 § 1 KPC. Po drugie,
instytucja arbitra doraźnego może być mniej efektywna poprzez istnienie zakazu
działania ex parte, czyli działania na wniosek jednej ze stron bez powiadomienia
drugiej. Prowadzenie postępowania przed sądem arbitrażowym wymaga zawiadomienia drugiej strony o powołaniu arbitra doraźnego. Taki obowiązek wynika
zarówno z art. 1189 § 3 KPC nakazującemu, aby wszelkie pisma składane przez
stronę sądowi arbitrażowemu były składane drugiej stronie oraz z art. 1183 KPC,
który statuuje zasadę równego traktowania stron i zagwarantowania prawa do
wysłuchania. Powzięcie wiadomości przez stronę będącą potencjalnym dłużnikiem o możliwym dokonaniu zabezpieczenia roszczenia, może spowodować
podjęcie próby wyzbycia się majątku przez dłużnika. Wystąpienie z wnioskiem
o zabezpieczenie do sądu powszechnego gwarantuje natomiast element tzw.
działania z zaskoczenia, ponieważ regułą jest rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym27.
Niemniej jednak, instytucja arbitra doraźnego jest próbą unowocześnienia
systemu arbitrażowego i stanowi o dążeniu do kompleksowości regulacji procesowej w postępowaniu polubownym prowadzonym przed stałymi sądami
arbitrażowymi. Regulacja takiego aspektu jest procesem złożonym i najprawdopodobniej pewne przeszkody natury funkcjonalnej będą w drodze ewolucji tej
instytucji prawnej niwelowane. Jednak w obecnym kształcie instytucja arbitra
doraźnego posiada małe znaczenie praktyczne w polskim systemie prawnym.
Aktualnie wymiar użyteczny może mieć jedynie w reżimie prawnym, w którym
właściwe prawo arbitrażowe nakazuje w pierwszej kolejności żądanie udzielenia
zabezpieczenia przez sąd polubowny, gdy strony dokonały zapisu na ten sąd
oraz jeżeli strony chcą uniknąć interwencji sądu powszechnego właściwego dla
jednej ze stron sporu28.
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Streszczenie
Celem poniższego opracowania jest analiza funkcjonowania instytucji arbitra doraźnego
na tle rozwiązań przewidzianych przez postępowanie zabezpieczające prowadzone przed
sądem powszechnym. W odpowiedzi na dążenia stałych sądów arbitrażowych do coraz
szerzej zakrojonej kompleksowości regulacji, została stworzona instytucja prawna, która
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pozwala dokonać zabezpieczenia roszczenia przez arbitra doraźnego w postępowaniu
polubownym jeszcze przed ukonstytuowaniem się trybunału arbitrażowego. Zostanie
omówiony charakter prawny instytucji arbitra doraźnego, a zatem zródło jego kompetencji, sposób powoływania, tymczasowość postanowienia, doraźny charakter oraz ratio
legis tej instytucji prawnej. Zostanie również wskazana problematyka wymogu nadania
klauzuli wykonalności w postępowaniu prowadzonym przed sądem powszechnym
postanowieniu arbitra doraźnego o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia w postępowaniu arbitrażowym. Takie rozwiązanie wpływa znacząco na wydłużenie procesu
uzyskania faktycznego zabezpieczenia roszczenia oraz zmniejsza wymiar praktyczny
funkcjonowania instytucji arbitra doraźnego.
Słowa kluczowe: arbiter doraźny, zabezpieczenie roszczeń, postępowanie arbitrażowe, postępowanie o udzielenie zabezpieczenia przed sądem powszechnym
Summary
The aim of this paper is to analyze the functioning of the legal institution of an emergency arbitrator compared with the proceedings to secure the claim in a court of law.
There is a tendency in the biggest arbitration centers to make the regulations of arbitration proceedings more complex and detailed. That is why, the legal institution called
an emergency arbitrator was created. It enables to secure the claim in the arbitration
proceedings before the arbitration tribunal is appointed. The legal character of an
emergency arbitrator will be examined, i.e.: the source of competence, the appointment
procedure, the temporariness of the resolution of an emergency arbitrator, the temporary nature of this legal institution and the prohibition of an ex parte action (without
a notice to the responding party). The problematic of the requirement of obtaining
a court enforcement clause to the decision made by an emergency arbitrator will be
discussed. It makes the process of the proceedings for granting security much longer.
That is why, the legal institution of an emergency arbitrator is less practical in Polish
jurisdiction and parties choose the proceedings for granting security in a court of law
more often than an emergency arbitrator.
Key words: emergency arbitrator, security of the claim, arbitration proceedings,
proceedings for granting security in a court of law
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Barbara Zielińska – Rapacz

Zwolnienie ubytków wyrobów
akcyzowych z podatku w Polsce
na tle prawa Unii Europejskiej
Exemption from excise duty in cases of lost goods in the Polish legal system
compared to European Union law

1. Wprowadzenie
Szczególnym przypadkiem opodatkowania podatkiem akcyzowym określonych
wyrobów jest powstanie ubytków tych wyrobów. Konstrukcja ta ma charakter
pomocniczy w stosunku do podstawowych czynności opodatkowanych akcyzą,
takich jak produkcja, wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego czy ich import. Polskie przepisy wprowadzające opodatkowanie ubytków
wyrobów akcyzowych są przedmiotem wielu kontrowersji, w zakresie w jakim
opodatkowanie ubytków wiąże się z decyzją organu podatkowego określającą
normy ich dopuszczalności.

2. Podatek akcyzowy w prawie Unii Europejskiej
Harmonizacja podatku akcyzowego ma doniosłe znaczenie w prawodawstwie
Unii Europejskiej ze względu na istotne znaczenie fiskalne tego podatku oraz
wpływ towarów nim opodatkowanych na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Podstawą traktatową harmonizacji podatku akcyzowego jest art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1. Przepis ten wskazuje główny cel
1 Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę gospodarczą (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz.
864/2 z późn. zm.), dalej: TFUE.
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przyświecający uregulowaniu podatku akcyzowego, jakim jest zapewnienie
ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego bez zakłóceń konkurencji.
Istotne znaczenie dla uregulowania harmonizacji podatków w Unii Europejskiej
ma również zasada niedyskryminacji podatkowej wyrażona w art. 110 TFUE
ustanawiającym zakaz nakładania bezpośrednio oraz pośrednio na produkty
innych państw członkowskich podatków wewnętrznych, wyższych od tych nakładanych na produkty krajowe.
Pierwszą dyrektywą harmonizującą podatek akcyzowy była dyrektywa Rady
92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących
wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz
kontrolowania2, zwana dyrektywą horyzontalną. Akt ten wprowadził zasady
dotyczące obrotu towarami podlegającymi podatkowi akcyzowemu po utworzeniu rynku wewnętrznego. Dyrektywa horyzontalna została następnie zastąpiona
przez obecnie obowiązującą dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG3. Uzupełnieniem regulacji w zakresie akcyzy są
tzw. dyrektywy strukturalne odnoszące się do wyrobów tytoniowych4, alkoholu
i wyrobów alkoholowych5 oraz dyrektywa energetyczna6. Zasady współpracy
pomiędzy państwami członkowskimi w celu zwalczania nadużyć finansowych
związanych z akcyzą zostały natomiast uregulowane w rozporządzenie nr
389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych7.
Zgodnie z motywem dziewiątym dyrektywy akcyzowej, w związku z tym, że
podatek ten ma charakter konsumpcyjny, nie powinien być pobierany w sytuacji,
gdy pewne wyroby akcyzowe uległy zniszczeniu lub zostały nieodwracalnie
2 Dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków
dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz
kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, s. 1 z późm. zm.).
3 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad
dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr
9, str. 12 z późn. zm.), dalej: „dyrektywa akcyzowa”.
4 Dyrektywa Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie struktury oraz stawek
akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 176, str. 24).
5 Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek
podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych (Dz. U. UE. L. z 1992 r. Nr 316, str. 29).
6 Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji
wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych
i energii elektrycznej (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 283, str. 51 z późn. zm.).
7 Rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy
administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr
2073/2004 (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 121, str. 1 z późn. zm.).
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utracone8. Pobranie akcyzy powinno następować w sytuacji efektywnej konsumpcji produktów nią objętych. Gdy następuje częściowa lub całkowita utrata
produktu, a co za tym idzie towar ten nie może być skonsumowany, nie powinien
zostać opodatkowany podatkiem akcyzowym. Jednak całkowity brak opodatkowania ubytków towarów akcyzowych mógłby skutkować licznymi nadużyciami.
Zapobieganiu takich sytuacji służy mechanizm pozwalający na odróżnienie
sytuacji, kiedy nastąpiła faktyczna strata towaru objętego akcyzą, a kiedy doszło
do nadużycia i akcyza powinna zostać zapłacona9.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 2008/118/WE całkowite zniszczenie oraz
nieodwracalna utrata towarów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia
poboru akcyzy nie jest dopuszczeniem do konsumpcji jeżeli zniszczenie lub
utrata wynikają z właściwości tych wyrobów, nieprzewidzianych okoliczności
lub działania siły wyższej lub zostały objęte zezwoleniem udzielonym przez
właściwe organy państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy
akcyzowej podatek akcyzowy staje się wymagalny dopiero w momencie dopuszczenia do konsumpcji w państwie członkowskim. Z kolei wyroby uważa się za
całkowicie zniszczone lub nieodwracalnie utracone, gdy nie mogą już zostać
wykorzystane jako wyroby akcyzowe10. Całkowite zniszczenie lub utratę wyrobów akcyzowych należy wykazać organom państwa członkowskiego, w którym
doszło do całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej utraty, a w przypadku,
gdy miejsca takiego nie można określić, w państwie, w którym ich zniszczenie
lub utratę wykryto11. W sytuacji, gdy powstanie ubytku wyrobu akcyzowego nie
powstało na skutek wyżej wymienionych okoliczności, ubytek ten może zostać
opodatkowany podatkiem akcyzowym.

3. Przesłanki zwolnienia z podatku akcyzowego
ubytków wyrobów akcyzowych.
Przesłanki zwolnienia z akcyzy wyrobów akcyzowych zostały wymienione w art.
7 ust. 4 dyrektywy akcyzowej, zgodnie z którym opodatkowaniu nie podlegają
ubytki powstałe na skutek właściwości wyrobów, nieprzewidzianych okoliczności
8 Zob. motyw 9 dyrektywy akcyzowej.
9 K. Rutkowski, Przesłanki zwolnienia z akcyzy strat wyrobów akcyzowych a prawo Unii
Europejskiej, [w:]. Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności, red. B. Brzeziński,
D. Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A. Zalasiński, Warszawa, 2016.
10 Zob. art. 7 ust. 4 dyrektywy akcyzowej.
11 Zob. art. 7 ust. 5 dyrektywy akcyzowej.
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lub działania siły wyższej oraz te, które zostały objęte przez właściwy organ
krajowy stosownym zezwoleniem. Zastosowanie poszczególnych przesłanek,
w szczególności właściwości wyrobów oraz siły wyższej, może budzić wątpliwości. Przesłanki te podlegały wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej jeszcze w czasie obowiązywania dyrektywy 92/12/EWG.
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-314/06 z dnia 18 grudnia 2007 roku
w sprawie Société Pipeline Méditerranée et Rhône (SPMR) przeciwko Administration des douanes et droits indirects, Direction nationale du renseignement et
des enquêtes douanières (DNRED)12 podjął próbę zdefiniowania przesłanki siły
wyższej. Spółka SPMR transportowała węglowodór w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy do Szwajcarii za pomocą rurociągu. W dniu 1 stycznia
1997 roku stwierdzono jego uszkodzenie i wyciek transportowanej substancji.
Spółka wystąpiła o zwolnienie z podatku ponad siedmiuset tysięcy litrów utraconego produktu naftowego, którego zapłaty domagał się organ administracji.
Organ stwierdził, iż nie zachodzi przesłanka dająca prawo powołania się na siłę
wyższą i podtrzymał żądanie zapłaty podatku od utraconej ilości, odliczając
jedynie ilość odpowiadającą substancji zebranej z podłoża. Gdy sprawa trafiła
do drugiej instancji postępowania sądowego, sąd postanowił zwrócić się do Trybunały Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi. Odpowiadając na pytanie
pierwsze, dotyczące pojęcia „siła wyższa” Trybunał rozstrzygnął, iż pojęcie to
w rozumieniu art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 92/12 obejmuje okoliczności niezależne od właściciela składu, nadzwyczajne i nieprzewidywalne,
których konsekwencji nie można było uniknąć pomimo dochowania w tym celu
należytej staranności. Zdaniem Trybunału przesłanka, zgodnie z którą okoliczności powinny być niezależne od właściciela składu, nie ogranicza się tylko do
okoliczności zewnętrznych wobec niego w sensie materialnym lub psychicznym,
lecz obejmuje również okoliczności, które w sposób obiektywny jawią się jako
wychodzące spod kontroli właściciela składu lub jako znajdujące się poza sferą
jego odpowiedzialności.
Drugie pytanie prejudycjalne dotyczyło przesłanki właściwości wyrobów.
Trybunał orzekł, iż nie można uznać za ubytki powstałe na skutek właściwości
produktu, ubytków dotyczących części produktów, które wyciekły z rurociągu ze
względu na ich stan ciekły oraz właściwości podłoża, z którymi miały kontakt,
co przeszkodziło w ich odzyskaniu. Przesłanka właściwości wyrobów jest spełniona wówczas, gdy wyroby przestają, choćby częściowo, istnieć na skutek tylko
12 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie o sygnaturze C- 314/06, nr lex: 35441.
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i wyłącznie ich właściwości, np. poprzez parowanie, a nie na skutek właściwości
substancji, z którymi się zetknęły.
Przesłanka nieprzewidzianych okoliczności nie była dotychczas przedmiotem analizy Trybunału. Można jednak uznać, iż nieprzewidziane okoliczności
to takie, przed konsekwencjami których zabezpieczenie się nie było zasadne,
z uwagi na nikłe prawdopodobieństwo ich wystąpienia13. Ostatnią z przesłanek
wyłączających uznanie utraty produktu jako dopuszczenie do konsumpcji jest
uzyskanie zezwolenia od organów podatkowych. W tym miejscu ma zastosowanie regulacja krajowa państwa członkowskiego.

4. Opodatkowanie ubytków towarów akcyzowych
w Polsce
Przepisy dyrektywy 2008/118/WE do polskiego porządku prawnego zostały
zaimplementowane poprzez ustawę o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008
roku14 oraz wydane do niej rozporządzenia wykonawcze.
W ustawie o podatku akcyzowym w art. 8 ust. 3 wprowadzone zostało
opodatkowanie ubytków oraz całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych.
Powstanie ubytków uznane jest za czynność opodatkowaną akcyzą, gdy niedobory odnoszą się do wyrobów akcyzowych, które zostały objęte definicją
ustawową ubytków. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może
już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy. Powstanie strat wyrobów, które
nie zostały objęte definicją ubytków nie stanowi czynności opodatkowanej
akcyzą, a więc od strat tych nie powinien zostać pobrany podatek akcyzowy.
Sytuacja, w której organ opodatkowałby straty wyrobów niemieszczące się
w ustawowej definicji ubytku, na przykład uznając, że dana czynność należy
do innych czynności opodatkowanych takich jak produkcja czy przemieszczanie wyrobów akcyzowych należy uznać za niezgodne z prawem. Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie o sygnaturze
I FSK 434/1315 uznał za niezgodną z prawem interpretację podatkową organu,
w której, wobec braku objęcia w tamtym czasie definicją ubytków wyrobów
13 K. Lasiński-Sulecki, Art. 7, [w:] Komentarz do dyrektywy 2008/118/WE w sprawie ogólnych
zasad dotyczących podatku akcyzowego, [w:] Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz, red.
K. Lasiński-Sulecki, Warszawa, 2014.
14 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn.
zm.), dalej: „u.p.a”.
15 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2013 r. I FSK 434/13, nr Lex:
1556145.
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energetycznych zwolnionych z opodatkowania ze względu na przeznaczenie, uznał on, iż ubytki te można opodatkować przez wzgląd na wykładnię
celowościową, na podstawie normy art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku
akcyzowym, zgodnie z którą opodatkowaniu akcyzą podlega użycie wyrobów
akcyzowych niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od
akcyzy. Naczelny Sąd Administracyjny powołał się wówczas na orzeczenie
z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie o sygnaturze I FSK 664/200516, w którym
stwierdzono, iż zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony, a interpretacja przepisów podatkowych nie może być rozszerzająca, co
stanowi fundamentalną zasadę prawa podatkowego. Obecnie obowiązująca
Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 r.17 w art. 217 expressis verbis formułuje
zasadę wyłączności ustawowej w sprawach podatkowych. Państwo nakładając na
określone podmioty obowiązek świadczenia pieniężnego w postaci podatku jest
zobligowane do stanowienia prawa spójnego, jasnego i zrozumiałego dla jego
adresatów, zwłaszcza w zakresie określenia przedmiotu i stawek opodatkowania18. Sytuacja, w której organ podatkowy podejmuje próbę opodatkowania strat
towarów akcyzowych, nieobjętych definicją ubytku, a więc kiedy na podstawie
przepisów szczególnych nie podlegają one opodatkowaniu, powołując się przy
tym na przepisy ogólne podważa zaufanie podatników do prawa19.
Polski ustawodawca wprowadził definicję ubytku w art. 2 ust. 1 pkt 20
u.p.a. Dotyczy ona określonych wyrobów wykorzystywanych w określonych
sytuacjach, głównie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, ale też w związku
ze stosowaniem zwolnień od akcyzy czy zerową stawką akcyzy20. Definicja ta
kilkakrotnie była poszerzana o nowe kategorie opodatkowanych ubytków. Zgodnie z nią, za ubytki należy uznać wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku drugim ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka
zerowa, które powstały podczas stosowania procedury zawieszenia poboru
akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych oraz tytoniowych. Początkowo do ubytków zaliczały się straty napojów
alkoholowych, objęte zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Po
16 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie o sygnaturze I FSK 664/2005, ONSAiWSA 2007/1 poz. 25.
17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.).
18 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie o sygnaturze I FSK 664/2005, ONSAiWSA 2007/1 poz. 25.
19 S. Parulski, Art. 2; [w:] Akcyza. Komentarz, red. S. Parulski, Warszawa, 2016.
20 Idem, Art. 85; [w:] Akcyza. Komentarz, wyd. III; Warszawa, 2016.
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nowelizacji ustawy w 2010 roku21, do tego rodzaju strat dodano także straty
produktów energetycznych. W 2012 roku katalog ubytków podlegających opodatkowaniu został poszerzony o straty wyrobów węglowych, przemieszczanych
lub magazynowanych przez podmiot pośredniczący. Natomiast w 2013 roku
definicja opodatkowanych ubytków wyrobów węglowych została zawężona do
strat powstałych w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Od
stycznia 2016 roku, a więc od wejście w życie deregulacyjnej ustawy akcyzowej,
definicją objęte zostały także straty wyrobów akcyzowych, niewymienionych
w załączniku drugim do ustawy, opodatkowane inną stawką niż zerowa oraz
opodatkowane stawką zerową ze względu na przeznaczenie, które powstały
podczas procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat przy produkcji22. W związku z tym, iż wcześniej ubytki te nie były ujęte w definicji
ustawowej, pojawiały się wątpliwości interpretacyjne, czy straty te były w ogóle
opodatkowane akcyzą. Aby powyższe wątpliwości usunąć należało rozszerzyć
powyższą definicję23.
W ustawie wprowadzono zwolnienia ubytków z opodatkowania w kilku
przypadkach. Art. 30 ust. 3 u.p.a stanowi, iż ubytki oraz całkowite zniszczenie
wyrobów akcyzowych objętych definicją są zwolnione od akcyzy, jeśli powstały
na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej. Aby móc zastosować zwolnienie podatnik musi wykazać zaistnienie okoliczności uprawniających do
tego zwolnienia. Zgodnie z art. 30 ust. 4 u.p.a. ubytki wyrobów akcyzowych
zwolnione są także w zakresie, jaki został ustalony dla danego podmiotu przez
naczelnika urzędu skarbowego na wniosek lub z urzędu albo w wysokości ustalonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 ust. 7 u.p.a. Ustalenie
wysokości dopuszczalnych ubytków następuje w formie decyzji właściwego
naczelnika urzędu skarbowego24. Zwolnienie w powyższych sytuacjach nie ma
zastosowania w przypadku ubytków wynikających z popełnienia przestępstwa
przeciwko mieniu25.
Treść art. 30 ust. 3 u.p.a. budzi obecnie poważne wątpliwości co do jego zgodności z dyrektywą 2008/118/WE. Zakres przesłanek zwolnienia z opodatkowania
ubytków według polskiej regulacji zdaje się bowiem być węższy niż ustanowiony
21 Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 151, poz. 1013).
22 S.Parulski, Art. 2..., op.cit.
23 J. Matarewicz, Art. 2, [w]: Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, red. J. Matarewicz,
Warszawa, 2016.
24 Zob. art. 85 ust. 1 u.p.a.
25 Zob. Art. 30 ust. 5 u.p.a.
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w dyrektywie26. Co prawda przesłanki zdarzenia losowego oraz siły wyższej zostały
wskazane w ustawie, natomiast wątpliwości budzi kwestia prawidłowej implementacji przesłanki właściwości wyrobów, która została wymieniona expressis
verbis w art. 7 ust. 4 dyrektywy akcyzowej. Straty wyrobów akcyzowych, które
powstają w wyniku właściwości produktów zwane są ubytkami naturalnymi. Ratio
legis wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania akcyzą ubytków naturalnych
jest fakt, iż duże straty tych produktów powstają podczas procesów produkcyjnych a także z powodu właściwości fizykochemicznych wyrobów (na przykład
podatność na parowanie). W związku z tym, wprowadzono możliwość zwolnienia
z opodatkowania akcyzą ubytków powstałych podczas produkcji, przetwarzania,
magazynowania czy przewozu. Polska ustawa zawiera jednak przepisy dotyczące
instytucji norm dopuszczalnych ubytków, które określane są przez naczelnika
urzędu skarbowego lub uregulowane w rozporządzeniu. W sytuacji powstania
strat w trakcie trwania procedury zawieszenia poboru akcyzy, aby móc skorzystać
ze zwolnienia podmiot musi dysponować decyzją organu podatkowego określającą
dopuszczalne normy ubytków danego wyrobu i korzysta ze zwolnienia do wysokości straty określonej w tej decyzji27. To właśnie ta regulacja budzi kontrowersje
co do jej zgodności z prawem unijnym. Jeśli bowiem ubytek naturalny zmieści
się w zakresie określonym według powyższych norm, wówczas można przyjąć,
że przesłanka znalazła zastosowanie, a brak jej wyrażenia w ustawie został zniwelowany. W innym wypadku, jeśli wielkość ubytku naturalnego będzie większa
od ustalonej normy, należało będzie zapłacić podatek akcyzowy, co wydaje się
być sprzeczne z przepisami dyrektywy akcyzowej28.
Odmienny pogląd prezentowany jest w orzecznictwie sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lutego 2014 roku w sprawie
o sygnaturze I FSK 419/1329 wskazał, iż „prawodawca unijny daje w art. 7 ust. 5
dyrektywy akcyzowej bardzo dużą swobodę dla ustawodawcy krajowego. Zgodnie bowiem z tym przepisem każde państwo członkowskie ustanawia własne
zasady i warunki ustalania strat, o których mowa w ust. 4. [...] W żadnej mierze
prawodawca unijny nie rozróżnia przyczyn powstania powyższych strat. Nie
wskazuje także precyzyjnie kryteriów ustalania tych strat, czy też dopuszczalnych wielkości”30. Część doktryny wskazuje jednak, iż art. 7 ust. 5 dyrektywy
26 K. Rutkowski, Przesłanki... op.cit.
27 S. Parulski, Art. 30, [w:] Akcyza. Komentarz, red. S. Parulski, Warszawa, 2016.
28 K. Rutkowski, Przesłanki... op.cit.
29 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2014 r., I FSK 419/1, nr lex:
1449703.
30 Podobnie NSA wypowiedział się w wyrokach z 20 kwietnia 2016 roku I GSK 1265/14
(nr lex: 2110985) oraz I GSK 1264/14 (nr lex: 2063986). Stanowisko to zostało zaprezentowane

344 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 44/1 (3/2018)

akcyzowej powinien być odczytywany jako uprawnienie państw członkowskich
do wprowadzania jedynie formalnych mechanizmów pozwalających skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, takich jak obowiązek sporządzenia protokołu,
powiadomienia organu celnego, czy umożliwienia dokonania kontroli miejsca
zdarzenia. Brak jest podstaw do uznania, iż przepis ten wprowadza uprawnienie
do ograniczenia zakresu zwolnienia z podatku31. Do podobnych wniosków
można także dojść analizując preambułę dyrektywy akcyzowej. W motywie
dziewiątym podkreślono cel, dla jakiego wprowadzono powyższe zwolnienie.
W momencie, kiedy w wyniku uzasadnionych okoliczności towar podlegający
opodatkowaniu uległ zniszczeniu, a zatem nie może być skonsumowany, ubytek
taki, zgodnie z zasadą konsumpcyjności podatku akcyzowego, nie powinien
być opodatkowany. Biorąc pod uwagę treść przepisów dyrektywy akcyzowej
należy stwierdzić, iż warunek wprowadzony w art. 30 ust. 4 u.p.a. nie jest
zgodny z celem zwolnienia ubytków z podatku akcyzowego. Nie jest bowiem
uzasadnione opodatkowanie nadwyżki ubytku ponad normę ustanowioną przez
organ bądź w przepisach prawa, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z ubytkiem
powstałym na skutek właściwości produktu.
Należy również wskazać na postanowienie wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Asprod32, w którym odniósł się krytycznie
do norm zużycia alkoholu etylowego przy produkcji wyrobów spożywczych.
Regulacja ta jest zbliżona konstrukcyjnie do zwolnień ubytków akcyzowych.
Trybunał stwierdził, że warunek posiadania przez dany podmiot decyzji organu
podatkowego określającej dopuszczalne normy zużycia produktów zwolnionych podważa bezwarunkowy charakter obowiązku zwolnienia przewidzianego w art. 27 ust. 1 lit. f dyrektywy 92/83 i nie wydaje się konieczny w celu
zagwarantowania prawidłowego i uczciwego stosowania tego zwolnienia oraz
zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub
naruszania przepisów33.

także w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 12 kwietnia 2017 roku
o sygnaturach: I SA/Op 61/17 (nr lex: 2287101), I SA/Op 63/17 (nr lex: 2289704), I SA/Op 57/17
(nr lex: 2287097), I SA/Op 59/17 (nr lex: 2287099), I SA/Op 65/17 (ne lex: 2287104) oraz I SA/
Op 67/17 (nr lex: 2287106).
31 K. Rutkowski, Przesłanki... op.cit.
32 Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 2014 roku
w sprawie o sygnaturze C-313/14, nr lex: 1566903.
33 K. Rutkowski, Normy dopuszczalnych ubytków a przepisy unijne, [w:] Prawo celne i podatek
akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. T. Nowak, P.
Stanisławiszyn, Warszawa, 2016.
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5. Podsumowanie
Polskie przepisy wprowadzające zwolnienie od akcyzy w przypadku powstania
ubytków są dalekie od ideału. Biorąc pod uwagę zasadę konsumpcyjności
oraz cele podatku akcyzowego należy stwierdzić, iż przepisy polskiej ustawy
nie stanowią pełnej, a co za tym idzie prawidłowej implementacji Dyrektywy
2008/118/WE, w zakresie w jakim brak jest możliwości powołania się przedsiębiorcy na przesłankę właściwości produktów w sytuacji powstania ubytku
naturalnego. Ubytki powstałe na skutek właściwości produktu powinny być
w całości wyłączone z opodatkowania akcyzą. Wątpliwa wydaje się również
argumentacja sądów administracyjnych, prezentujących pogląd o przysługującej prawodawcy polskiemu dużej dowolności w zakresie ustalenia warunków
przyznania zwolnienia od opodatkowania akcyzą ubytków. Należy przy tym
zgodzić się z przedstawicielami doktryny, którzy stoją na stanowisku, iż art. 7
ust. 5 dyrektywy akcyzowej uprawnia państwa członkowskie do wprowadzania
formalnych mechanizmów, których spełnienie konieczne jest do skorzystania
ze zwolnienia. Przepis ten nie może tym samym być podstawą do ingerowania
przez ustawodawcę krajowego w zakres zastosowania przesłanek zwolnienia
z podatku oraz ograniczania możliwości skorzystania ze zwolnienia, poprzez
wprowadzenie dodatkowych warunków, w tym uzyskania zezwolenia od organu
podatkowego.
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Streszczenie
Artykuł obejmuje przedstawienie problematyki opodatkowania ubytków produktów
akcyzowych w prawie polskim. Opierając się na przepisach ustawy o podatku akcyzowym, unijnej dyrektywie 2008/118/WE, poglądach doktryny oraz orzecznictwie
polskich sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy przepisy polskiej ustawy są zgodne
z prawem unijnym w zakresie zwolnienia ubytków towarów powstałych na skutek
właściwości produktów, siły wyższej lub nieprzewidzianych okoliczności. Ustawodawca
polski ograniczył bowiem zastosowanie przesłanki właściwości produktów do sytuacji,
w których ubytki powstałe w ten sposób mieszczą się w limicie ustanowionym przez
organ podatkowy, co wydaje się być sprzeczne z przepisami prawa unijnego.
Słowa klucze: podatek akcyzowy, ubytki towarów akcyzowych
Summary
Polish regulations that exempt excise duty in cases of loss of goods are far from perfect.
Since the actual nature of the goods are consumable and subject to natural processes
of loss, Polish regulation has not implemented the directive correctly. Losses of excise
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goods should be exempted from duty in all cases. Polish administrative courts have
argued that the Polish legislator can arbitrarily establish conditions for exemption from
excise duty in cases of loss. However, multiple lawyers have pointed out that article 7
section 5 of the directive allows the legislator only to implement formal conditions of
exemption from excise duty. Article 7 section 5 cannot be considered by the legislator
as a legal basis to interfere in any way with the conditions for exemption.
Key words: excise duty, losses of excise goods
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Łukasz Chyla

The challenges of Polish arbitration
in shareholders’ resolution disputes
Wyzwania polskiego arbitrażu w sporach o zaskarżanie uchwał

1. Introduction
The progressing globalization together with the growing need for certainty of
economic trading caused that in complex and complicated corporate disputes,
the common judicature no longer fulfills its role. The excessive length of proceedings, doctrinal doubts (e.g. regarding the legal nature of resolutions of the
general meeting of shareholders), the lack of separate economic courts combined
with the lack of specialized knowledge of corporate governance judges, and the
two-instance nature of the judicial path mean that legal system does not provide
sufficient guarantee and legal protection to capital companies.
For the large capital, a global remedy for the ills of common judiciary
throughout the world has been corporate arbitration in the last decade, increasingly used both in the countries of continental legal culture and common law.
The speed and flexibility of arbitration, the secrecy of proceedings, the professionalism of arbitrators (the so-called cachet behind the name) 1, as well as the
high enforceability of arbitration awards around the world make more and more
countries to adopt pro-arbitration reforms. Noticeable is also strong competition
between individual legislations, the rate of which is to attract as many investors
as possible - seduced by user-friendly law to secure their vital business interests.
Many countries, recognizing correctly the latest challenges of the arbitration
law, have recently decided to amend their arbitration law, liberalizing the issue
of the objective arbitrability of shareholders’ resolution disputes (and other
1 See J. D. M. Lew, L. A. Mistelis, S. M. Kröll (ed.), Comparative International Commercial
Arbitration, The Hague/London/New York 2003, pp. 36-37.
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disputes arising from the company’s legal relationships2). Beginning with the
countries from which our legal system has originated, Austria decided to take
such a step in 2012, while France in 2011. In Germany, in turn, in 2009, a landmark judgment was issued by the Federal Tribunal “Objective Arbitrability II”3,
which pushed the discussion on broadly understood objective arbitrability into
new tracks, opening the way to awarding arbitration tribunals in disputes for
appealing against companies’ resolutions.
Looking as an example at the other countries, that have made the latest
changes in the field of arbitration law over recent years: Belgium reformed its
law in 2013, Singapore in 2012, Colombia in 2012, and Spain in 2011. A similar
tendency applies to institutional arbitration courts, whose regulations have also
been subject to a thorough revision in order to adjust to the prevailing economic realities. Among them, in the most recognizable order, one can mention
the UNCITRAL Regulations (2010), as well as the various regulations of: the
Swiss Chamber of Commerce ICC (in 2012), the Austrian Federal Chamber of
Commerce VIAC (in 2013), the International Arbitration Center in Hong Kong,
HIACK (in 2013), the Chinese International Trade Commission CIETAC (in
2012) and the International Arbitration Center in Singapore SIAC (in 2013).
Visible global trends in corporate arbitration and shareholders’ resolution
disputes are also being created by a common belief that properly conducted
arbitration proceedings equals de-escalation of tensions and resolving disputes
in a fast, professional and efficient manner4. Even Russia, being traditionally
prejudiced towards arbitration, beginning from 01.02.2017 introduced extensive
changes in regard of the objective arbitrability5, which enable most of the corporate disputes (except for listed exemptions), including shareholders’ resolution
disputes, to be submitted before the arbitration courts.
Unfortunately, Polish legislator seems to be overlooking the global tendencies
in liberalization of the approach towards the objective arbitrability. As a result,
2 Analysis based on: S. L. Brekoulakis, On arbitrability: Persisting Misconceptions and New
Areas of Concern, [in:] Arbitrability: International and Comparative Perspectivesm, L. A. Mistelis, S.
L. Brekoulakis, 2009, and M. Orecki, Polskie przepisy o sądzie polubownym (arbitrażowym)- uwagi
de lege ferenda, Polski Proces Cywilny 2014, no. 2.
3 S.L. Brekoulakis, On arbitrability…, p. 16.
4 A. Szumański, Przeszkody prawne w przyjęciu kognicji sądów arbitrażowych w sporach
o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych (uwagi de lege lata oraz de lege ferenda), not
published, p. 5, and K. Pörnbacher, A. Dolgorukow, Zdatność arbitrażowa sporów korporacyjnych
(o zaskarżanie uchwał) - perspektywa niemiecka, PPH 2015, no. 10, p. 46.
5 See Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, New Russian Rules on arbitrability of disputes
[access: 05.02.17]: https://www.clearygottlieb.com/~/media/cgsh/files/new-russian-rules-onarbitrability-of-disputes.pdf.
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Poland is currently regarded as the most anti-arbitration country in the European
Union, which in consequence has a negative impact on investors’ willingness to
invest their capital therein. On the basis of Polish law, a number of legal obstacles
are indicated by the doctrine, which subject jurisdiction to arbitration in matters concerning shareholders’ resolution disputes. The basic problem of Polish
corporate arbitration is the abstract criterion of “objective arbitrability”6, having
its basis in article’s 1157 k.p.c (Polish Code of Civil Procedure, hereinafter also
referred to as “k.p.c.”) content7, which is also defined by another equally vague
and unprecise notion of “ability to settle”8.

2. The problem with the linguistic interpretation of
art. 1157 k.p.c.
The nucleus for the ongoing controversy was the discussion9 that aroused around
the issue of objective arbitrability already during the work on the amendment
to k.p.c, which was ultimately finalized in form of a bill from 28th of July 2005
amending of the Code of Civil Procedure10. Eventually, the provision regulating
the issue of the objective arbitrability of disputes, introduced by the amendment
of k.p.c of 200511, received the following wording:
Unless otherwise provided for by specific regulations, the parties may bring
disputes involving property rights or disputes involving non-property rights which
can be resolved by a court settlement, except for maintenance cases, before an
arbitration court.

6 A. Szumański, Zapis na sąd polubowny w sprawie zaskarżenia uchwały zgromadzenia
spółki kapitałowej: Prawo w XXI wieku, Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk, W. Czapliński (ed.), Warszawa 2006, p. 889 et seq.
7 Act of 17 November 1964 Code of Civil Procedure, consolidated text J.L. of 2014 item
101, as amended.
8 A. Szumański, Przeszkody prawne…, p. 5.
9 A.W. Wiśniewski, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy polubowne w świetle
nowej regulacji zdatności arbitrażowej sporów, [in:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy
u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi
Szurskiemu, Warszawa 2008, pp. 269-271, also W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Zdatność arbitrażowa
sporów korporacyjnych- perspektywa polska, PPH 2015, no. 10, p. 5.
10 Act of 28 July 2005 on amending the Act – Code of Civil Procedure, J.L. 2005.178.1478,
came into force on 17 October 2005 by adding to CCP part five, regarding arbitration proceedings.
11 Act of 28 July 2005 on amending the Act – Code of Civil Procedure, J.L. 2005.178.1478.
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In the above provision, a number of doubts12 and discrepancies13 in
interpretation are caused mostly by imprecise construction of art. 1157 k.p.c.,
which does not give a clear answer to the question whether the stated “ability to
settle” condition is applicable only to “disputes involving non-property rights”
or also to disputes involving property rights. Faulty formulation of the indicated
provision is usually met with a firm disapproval of the doctrine14. A. Szumański
speaks here directly about the “opportunism of the legislator”15, who instead of
deciding on an important (and more importantly- recognized by itself) legal
problem, prefers to leave a decisive voice to doctrine and judicature.
As a consequence of such an unfortunate wording of art. 1157 kp.c. part of
the doctrine16 clearly advocates the position that the “settlement ability test”
applies only to disputes involving non-property rights. Such a liberal approach
would lead to a complete independence of the disputes involving shareholders’
resolution disputes from the ability to settle. Therefore, since the corporate
disputes are essentially disputes over property rights, the problem of ability
to settle, and therefore objective arbitrability, would not apply to legal actions
against the validity of companies resolutions. To support this thesis, one raises
arguments of purely lingual and formal nature, as if the placement of the hyphen
in art. 1157 k.p.c. referred only to disputes involving non-law, with the exception
of cases for maintenance.
However, in the opinion of the opponents of that view17- constituting a vast
majority- if one takes into the account that firstly, cases for maintenance are
disputes about property rights and secondly, the legislator’s desire was to exclude
them from the cognition of courts of arbitration, it becomes clear that the ability to settle test should be assigned both to disputes involving property rights
and disputes involving non-property rights18. Bringing both kinds of disputes
under the uniform criteria of settlement ability test also found its reflection in
12 W. Wiśniewski, [in:] A. Szumański (ed.), Arbitraż handlowy, System prawa handlowego,
vol. 8, Warszawa 2010, pp. 287-288, side number 24.
13 M. Tomaszewski, O zaskarżaniu uchwał korporacyjnych do sądu polubownego- uwagi de
lege ferenda, Przegląd Sądowy 2012, no. 4, p. 26 and literature called therein .
14 A. Szumański, Zapis na sąd polubowny…, pp. 890- 892.
15 A. Szumański, Przeszkody prawne…, p. 5.
16 E.g. A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego, t. II. komentarz do art. 507-1217, Warszawa 2006, p. 1359, R. Morek (ed.), Mediacja i arbitraż, Warszawa 2006, p. 115; and also K.A.
Piwowarczyk, Umowa o arbitrażw świetle ustawyz 28.07.2005 r. o zmianie kodeksu postępowania
cywilnego, Prawo Spółek 2006, no. 6, p. 51.
17 M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 26 and literature called therein.
18 A.W. Wiśniewski, Rozstrzyganie sporów…, p. 271.
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judicature, including the decisions of Supreme Court 19 (in particular in the
reasoning of the resolution of 07.05.2009)20.

2.1. The legal nature of corporate disputes
In the context of the discussed options of the scope of impact of the settlement
ability test, the issue of the legal character of corporate disputes (including shareholders’ resolution disputes) and the need to answer the question whether these
disputes should be regarded as disputes over property rights or non-property
rights remains important and still debatable. Therefore, in order to determine
the legal character of a corporate dispute, it should first be considered whether
the challenged resolution concerns strictly property rights, or only those of
a purely organizational nature (for example, disciplinary and staff matters within
the company)21. Some commentators consider them to be non-property rights22.
Other representatives of the doctrine, in turn, belieporve that disputes arising
from company’s legal relationship are, as a rule, disputes over property rights,
and corporate rights aim is just to bring them into fruition23.
According to A. Szumański, corporate rights cannot be subject to independent trading in isolation from property rights24. In this context, M. Tomaszewski
indicates25 significant differences of views in this matter in the settlements of the
arbitration courts (which decide their cognition in accordance with the principle
known as Competence- Competence) 26.
Also, the common courts articulated the various discrepancies in its jurisprudence, the best example being the rich case law of the Supreme Court27. Summa
summarum, on several occasions, the Supreme Court came to the conclusion
19 M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 26 and judicature called therein.
20 Decision of the Supreme Court of 7 May 2009, No. III CZP 13/09, OSNC 2010/1/9.
21 Cf. M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 23, and E. Marszałkowska-Krześ, Zaskarżenie
uchwały wspólników do sądu polubownego, PPH 1998, no. 3, p. 37.
22 I. Weiss, A. Szumański , [in:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, Warszawa
2014, p. 370 et seq, side number 964 et seq.
23 Cf. M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 23; A. Szumański, [in:] S. Włodyka (ed.), Prawo
spółek, Kraków 1981, p. 148; A.W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t.3,
Spółka Akcyjna, Warszawa 1993, pp. 122-124.
24 I. Weiss, A. Szumański , [in:] W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo Spółek, Warszawa
2014, pp. 634-635.
25 M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 24.
26 Meaning that arbiters are able to evaluate their own competence to settle the relevant
dispute.
27 M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 24.
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that the nature of the case concerning resolutions of the assemblies should be
assessed in casu - it shall depends on its subject and particular content and
therefore should be subject to specific individual examination28.
However, taking into account purely functional reasons29 as well as the mere
nature of the capital companies, it seems accurate for the majority of doctrine that
shareholders’ resolution disputes are essentially of a property rights character.
Any differentiation within this group would lead to a dangerous conclusion from
the point of the stability of legal transactions that some shareholders’ resolutions
could be questioned before the common court, while some before the arbitration
court, which again is not a functionally accurate solution.

2.2. The criteria of ‘ability to settle’ in the context of
shareholders’ resolution disputes - arguments against.
The above analysis ultimately shifts the burden of answering the question about
the objective arbitrability of the shareholders’ resolution disputes towards
the issue of their settlement ability. Formulating an unambiguous thesis in this
respect is not a simple task, in particular because of the imprecise definition of
ability to settle under Polish law. Complicated legal structure of a capital company30 escalates the complexity of this issue. We are not dealing here with a simple
situation in which the two parties of the legal relationship have mutual rights,
but with a number of parties in a so-called “multi-party disputes” (shareholders’ meeting or general meeting adopting the resolution at issue, shareholders
filing a lawsuit against the company and a company most often represented by
the governing board) whose ability to reach a settlement of particular content
therefore remains controversial31.
According to the generally accepted view, “ability to settle means the possibility of concluding a settlement in a case in which the subject of the proceedings is
a legal relationship in which, in the light of substantive law, exists the possibility
of the parties to independently enjoy the rights or claims (resulting from this relationship)”32. Therefore, according to some of the doctrine, the settlement ability
28 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, p. 119; M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 24, and also W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Zdatność arbitrażowa…, p. 5.
29 W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Zdatność arbitrażowa…, pp. 6- 9.
30 A. Szumański, Zapis na sąd polubowny…, pp. 893- 895.
31 G. Suliński, Zdolność ugodowa sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych, ADR
Arbitraż i mediacja, 2014, no. 3, W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Zdatność arbitrażowa…, p. 5 et seq.
32 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, p. 119.
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is completely “unsuitable” for the purpose of shareholders’ resolution disputes,
because of the general disharmony33 between civil procedure and commercial
law regimes34.Therefore, a number of critical arguments are presented regarding
the granting it to these disputes35.
The first of these arguments concerns the fact that the parties to the dispute
allegedly lack the competence to autonomously enjoy and use the subject of the
dispute. One makes it clear that the right to question a resolution’s validity is
a right exercised in the interest of law and public order, and not the entitlement
available to the individual as an “own”36 claim that can be freely enjoyed. This
concept, affecting the special nature and characteristics of shareholders’ resolution disputes, was expressed already in the inter-war period37. This view is
reflected in the assessment of today’s critics of the settlement ability of those
disputes, who deny the possibility of settling the issue of compliance with the
mandatory provisions of law which is violated by this particular resolution38.
Another questionable point touches on the issues of the consequences of the
arbitration decision’s influence on third party’s legal situation due to the lack
of an extended effectiveness of the judgment in the case when it leads to the
resolution’s downfall (both as a result of its annulment or declaring it invalid).
According to many representatives of the doctrine, it also influences, indirectly,
the negative assessment of the settlement ability of the shareholders’ resolution
disputes, since the mere possession of the competence to independently make
use of the subject matter may not be sufficient if it does not have the force of
res iudicata.
Moreover, the very specific nature of the shareholders’ resolution disputes, as
well as the complicated configuration of the actors involved causes many legitimate objections. In this case, other persons take part in adopting resolutions
(partners, shareholders), while others appear as the parties in the judicial proceedings to verify their compliance with the mandatory provisions of law or
other rules (company represented by the governing board, supervisory board
or special attorney). In turn, some authors argue that the company itself cannot
33 E.g. M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 28.
34 Act of 15 September 2000 Commercial Companies Code, consolidated text J.L. 2016 item
1578, as amended.
35 R. Kos, Zdatność arbitrażowa sporów o ważność uchwał spółek kapitałowych, PPH 2014,
no. 3, p. 29.
36 Ibidem, p. 29.
37 A. Jackowski, Sprawy o unieważnienie uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych a sąd
polubowny, Polski Proces Cywilny 1937, no. 11–12, p. 359.
38 R. Kos, Zdatność arbitrażowa…, p. 31.
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be even considered as the party to the arbitration agreement provided under
the company’s articles of association or statute. Therefore, it could not be able
to make any concessions regarding the content of the company’s internal legal
relationship39and there is no shareholder that would be entitled to reach a settlement with the defendant company.
What is more, in order to deprive the corporate resolution of its binding force,
one has to either challenge it before the common court, in order to obtain a final
judgment repealing it (or declaring it invalid), or by adopting a new resolution
repealing the former one. This shall be done by the same body that adopted the
original resolution, which is however highly controversial concept. Many authors
claim that these resolutions cannot be amended, revoked or declared invalid in
the way of an agreement or amicable settlement, as no agreement between the
parties can heal defects and deficiencies resulting from the from the actions
being contradictory to law40. According to the vast majority of the doctrine,
these concerns altogether effectively bring the discussion to an end and definitely
determine that there is no such thing as objective arbitrability of the shareholders’
resolution disputes.

2.3. The criteria of settlement ability in the context of
shareholders’ resolution disputes - arguments in favor of the
concept
Despite the arguments above, particular commentators are trying to justify the
potential situations when it is possible to grant them settlement ability. In their
opinion it shall not be excluded that in return for a compromise or benefits,
a partner or shareholder will agree to give up on supporting the claim41. Some
however postulate a complete change of the structure of the discourse on the
matter of ability to settle42. They notice that the same issue of the admissibility
(or inadmissibility) of reaching a settlement of specific content should not be
associated with the criteria of settlement ability of annulment or declaring of
invalidity disputes. Therefore, the general criteria of settlement ability would

39
40
41
42

Ibidem, p. 29.
R. Kos, Zdatność arbitrażowa…, p. 29.
W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Zdatność arbitrażowa…, p. 6.
Ibidem, p. 7.
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relate to a respective category of disputes and not an individual and specific
factual situation of the dispute43.
As an example, A. W. Wiśniewski proposes differentiating between the issues
of a potential settlement ability of disputes from a respective category and a specific arbitration clause, realization’s possibility (and so the settlement ability) of
which has to be established ex ante in a particular dispute or if need be, submit
it to court’s supervision ex post44. The author supports therefore a general granting of settlement ability and objective arbitrability to shareholders’ resolution
disputes in abstracto. He claims that objective arbitrability of a specific dispute
should be assessed in concreto, which in effect would result in an approval or
disapproval in the matter of granting ability to settle to designated disputes in
post-arbitrary stages, i.e. within the framework of the control of the verdict
conducted by the common court, from the ordre public clause point of view45.
R. Kos mentions that one cannot deny granting to shareholders’ resolution
disputes the quality of agreeability/amicability merely due to considering a decision in the matter of an invalidated resolution, as well as even a strongly increased
probability of reaching a legally defective settlement (e.g. due to a complicated
multi-entity configuration in these disputes)46.). In the author’s opinion, the
acceptability and possibility of concluding a settlement should be looked into
in abstracto and the common court’s inspection has no ex post impact on the
evaluation of objective arbitrability ex ante. The supporters of ability to settle
also do not agree with the statement that one cannot make the compliance with
imperative norms (mandatory provisions of law) the subject of the agreement.
That would in their view lead to an absurd conclusion that no disputes touching
on the imperative provisions (binding laws)47, can be the subject of conciliation
courts’ cognition, which the Supreme Court negated itself 48.
In order to support the thesis of settlement ability and objective arbitrability
of shareholders’ resolution disputes, one brings up a number of various verdicts49.
In the view of part of the doctrine, it leads to a conclusion as if the concept was
about a purely hypothetical eventuality of the end of the arisen dispute through
43 A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż…, p. 275; T. Ereciński, K. Weitz, Sąd…, p. 119.
44 A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż…, p. 276.
45 Ibidem…, pp. 239-240.
46 R. Kos, Zdatność arbitrażowa…, p. 31.
47 Ibidem, p. 31, A. W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż…, p. 240.
48 Decision of the Supreme Court dated 21 May 2010, No. II CSK 670/09: http://arbitraz.
laszczuk.pl/orzecznictwo (337).
49 R. Kos, Zdatność arbitrażowa…, p. 31.
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reaching a settlement50, so de facto about whether the end of a dispute in this way
may fall under the discretion of the parties (assuming that their actions correspond with one another). Therefore, the fact whether an agreement of particular
content violates the law and fulfills a condition of mutual conceptions from the
art. 917 k.c. (Polish Civil Code)51, would not have an influence on settlement
ability, because the admissibility of coming to an agreement in accordance with
art. 917 k.c. is not semantically identical to the notion of objective arbitrability,
referred to in art. 1157 k.p.c52. The content of a particular settlement and also
the criteria of mutual concessions are admittedly subject to the analysis from the
acceptability of reaching such a settlement point of view, however such a test is
conducted only ex post and does not have an impact on the primal settlement
ability, which every dispute has.
As the jurist argues, ability to settle and objective arbitrability should be
then completely isolated from both a specific subjective configuration, resulting
from an existence of the dispute between specified parties and from various
claims addressed towards the defendant company. All it takes is demonstrating
the competence of the parties of the basic relationship to dispose of the subject
of the dispute that is the validity of the adopted resolution. According to the
commentator, an abstract evaluation of this competence should concern purely
and simply a hypothetical possibility to dispose of the subject of the dispute by
all shareholders (stockholders). It would mean that no matter how complicated
the entity system and shareholders (stockholders) ranks configuration is in the
company, identifying just a potential way of an agreeable way resolving a particular disputed issue by the parties proves the existence of settlement ability
and objective arbitrability of shareholders’ resolution disputes of a designated
category.

3. A complicated relation between art. 1157 k.p.c.
and art. 1163 § 1 k.p.c.
Although the ability to settle was adopted as a general determinant of objective
arbitrability the doctrine still raised arguments speaking for the admissibility of
arbitration courts’ cognition in cases regarding shareholders’ resolution disputes.
50 R. Kos, Zdatność arbitrażowa…, p. 32; A. Wolak-Danecka, Rozstrzyganie sporów przez
sąd polubowny, p. 131.
51 Act of 23 April 1964 Civil Code, consolidated text J.L. 2016 item 38, as amended.
52 Decision of the Supreme Court… (337); R. Kos, Zdatność arbitrażowa…, p. 32.
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Some of the commentators bring up a concept, as an adequate reasoning for this
direction of thinking, in accordance of the key regulation being here the art.
1163 § 1 k.p.c. with the following wording:53
„An arbitration agreement included in the articles of association or statute of
a commercial company concerning disputes arising out of the corporate relationship shall be binding upon the company and its shareholders.”

According to the representatives of literature opting for objective arbitrability of the discussed disputes54, a proper interpretation of art. 1163 § 1 k.p.c.
indicating explicite the acceptability of corporate arbitration in Polish reality,
allegedly conflicting in regard of the earlier mentioned art. 1157 k.p.c., may
prove being helpful in this matter. As per their presented view, the provision
constitutes a special norm (lex specialis) to art. 1157 k.p.c. regulating the issue
of objective arbitrability in extenso. In the case of respectively a formulated
arbitration clause of the contract or the articles of association, an intra-corporate
dispute might be the subject to the proceeding before the conciliation court.
At least a few substantive arguments are supposed to speak for that statement,
which are cited by the supporters of this thesis. In reality, this concept has greatly
divided the doctrine55.
A. Szumański believes that „it’s not accurate to say that art. 1157 k.p.c.
holds a monopoly over the regulation of objective arbitrability, since it starts
with words: unless otherwise provided by a specific regulation”56. The author
also identifies that the “legislative formula” itself being able to point explicite in
art. 1157 k.p.c. to a reference to art. 1163 k.p.c. would have the nature of “overregulation”. Placing art. 1163 in the Second Title of the 5th part of k.p.c. entitled
“arbitration agreement” had a pragmatic dimension, not ruling out the fact of
regulating the range of objective arbitrability through this article as well. It is
also stated that art. 1163 k.p.c. (contrary to art. 1157 k.p.c., which addresses
objective arbitrability in general) describes the competence of the conciliation
court in the cases stricte in the field of capital company law.
53 W. Jurcewicz, C. Wiśniewski, Zdatność arbitrażowa…, p. 6.
54 A. Szumański., Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie
uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora
Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, pp. 528, 534.
55 A. Szumański, Sąd polubowny a ugoda sądowa, Glosa 2010, no. 1, p. 15.
56 A. Szumański, Przeszkody prawne…, p. 4, and A. Szumański, Zapis na sąd polubowny…,
p. 892.
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Another quite common argument raised by the doctrine is an argument of
a historical nature57, bringing meanders of works on the new regulation from
2005 closer to the reader. The so-called “conservative” provision standing out
the most is art. 1157 § 2 k.p.c., which was deleted as a result of a final discussion
between the supporters and the opponents of objective arbitrability of shareholders’ resolution disputes. According to G. Suliński “it proves that the legislator’s
will is allowing the cognition of the conciliation court in these matters”58.
In other words, approving of such an approach would mean in practice that
performing a test of settlement ability, referred to in art. 1157 k.p.c., has a meaning only through the prism of the arbitration agreements, which are not a part
of the company’s articles of association)59. However, entering the arbitration
clause would cut short any discussion on ability to settle and therefore objective
arbitrability, disputes arisen from the company’s relationship (especially intracorporate disputes)60.
The opposition to the given statement points out that the function of art. 1163
k.p.c. lies only in including the people who did not sign the record of the arbitration agreement but only conclusively agreed to it by accepting a share in the
company as a shareholder or starting to perform a function in the company (e.g.
being a member of the board of directors or the audit committee).
It is worth mentioning that the proponents of embracing the thesis that art.
1163 k.p.c. is lex specialis towards art. 1157 k.p.c. are A. Szumański61, G. Suliński62, P. Bielarczyk63, T. Kurnicki64, A. Kąkolecki65, K. Falkiewicz, R. L. Kwaśnicki66.

57 A. Szumański, Przeszkody prawne…, p. 5 oraz G. Suliński, Rozstrzyganie sporów ze
stosunku spółki kapitałowej przez sąd polubowny, Warszawa 2008, p. 103.
58 G. Suliński, Rozstrzyganie sporów…, p. 103; G. Suliński, Dopuszczalność poddania sporu
ze stosunku spółki pod rozstrzygniecie sądu polubownego, PPH 2005, no. 12, pp. 31 i 34.
59 G. Suliński, Rozstrzyganie sporów…, p. 104.
60 M. Tomaszewski, O zaskarżaniu…, p. 27; G. Suliński, G. Suliński, Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygniecie sądu polubownego, PPH 2005, no. 12, p. 31; G.
Suliński, Rozstrzyganie sporów…, p. 104.
61 A. Szumański, Dopuszczalność kognicji…, p. 528.
62 G. Suliński, Rozstrzyganie sporów…, p. 103; G. Suliński, Dopuszczalność kognicji…, pp. 31, 34.
63 P. Bielarczyk, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie sądownictwa
polubownego, MP 2005, no. 22, p. 4.
64 T. Kurnicki, Znowelizowane postępowanie przed sądem polubownym, MP 2005, no. 22,
p. 1120.
65 A. Kąkolecki, Nowelizacja k.p.c. w zakresie sądownictwa polubownego (arbitrażowego),
Radca Prawny 2005, no. 5, pp. 100-101.
66 K. Falkiewicz, R.L. Kwaśnicki, Arbitraż i mediacja w świetle najnowszej nowelizacji kodeksu
postępowania cywilnego, PPH 2005, no. 12, p. 34 .
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When it comes to the adversaries of this interpretation, one must name such
authors like: T. Ereciński67, A. W. Wiśniewski68, R. Uliasz69, M. Kocur, B. Sołtys70.
Ultimately, the formation of the court in the Supreme Court’s resolution
from May 7th 200971 (in the panel SSN Marian Kocan, SSN Huber Wrzeszcz,
SZN Józef Frąckowiak72) ruled in favor of the second group stating, that the
provision of the art. 1163 k.p.c. does not contain a special norm in relation to
art. 1157 k.p.c. in the field of an obligation to confer the disputes to a resolution
of a conciliation court and have them be a subject of a settlement. The Supreme
Court found that firstly, art. 1157 k.p.c has an exclusivity to what the term
objective arbitrability entails and secondly, putting the art. 1163 k.p.c. in the
Second Title of the 5th part of k.p.c entitled “arbitration agreement” determines its exclusion from this matter. The court dismissed the arguments of the
historical value maintaining, that despite the implicit consent of the employer
to a potential cognition of arbitration in the issues listed above, one cannot
derive from it an interpretation of the regulations of art. 1157 and 1163 k.p.c.
Moreover, the Supreme Court argued, that objective arbitrability of the disputes
(through being subjected to the test of settlement ability) cannot depend on
the fact whether the record of the arbitration agreement entered the articles
of association of the company or a separate contract (an arbitration agreement
or a so called compromise) between parties. De facto, more in the conclusion,
it ends the discussion on the cognition of conciliation courts in the matters of
shareholders’ resolution disputes.
As a reminder, keeping the following considerations on a side note, one
has to also identify that in the reasoning of the presented resolution, the Court
adopted a position that the dispute’s test of settlement ability determines the
objective arbitrability of both the disputes about property and non-property
rights73.
67 T. Ereciński, Zdatność arbitrażowa (art. 1157 KPC), [in:] Międzynarodowy i krajowy
arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu
Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008, pp. 10-12.
68 A.W. Wiśniewski, Rozstrzyganie sporów…, pp. 272-273.
69 R. Uliasz, Zdolność arbitrażowa sporów wynikłych z zaskarżania uchwał zgromadzeń
spółek kapitałowych, [in:] J. Oszewski, B. Sagan, R. Uliasz, Arbitraż i mediacja jako instrumenty
wspierania przedsiębiorczości, Rzeszów 2006.
70 A. Szumański, Zapis na sąd polubowny…, pp. 205-206.
71 Decision of the Supreme Court of 7 May 2009, No. III CZP 13/09, OSNC 2010/1/9.
72 R. Sikorski, Diagnoza arbitrażu, Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, B. Gessel-Kalinowska vel. Kalisz (ed.), Wrocław 2014, p. 54.
73 Ibidem, p. 25.
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4. Conclusion
Putting the doubts presented above in perspective, especially including the rejection by the majority of the doctrine of the view about these disputes’ settlement
ability and facing the disapproval towards the theory of the art. 1163 k.p.c. being
lex specialis to art. 1157 k.p.c (which in the opinions of A. Szumański and G.
Suliński would enable the objective arbitrability of the disputes not having ability
to settle in their nature), one adopts for pragmatic reasons the lack of objective
arbitrability of shareholders’ resolution disputes74.
It mostly comes from an excessive exposure to a high risk, which the approval
in the economic practice of an edgy view on objective arbitrability (no matter
the reasoning)75 entails. There is a severe danger of refusal of the recognition of
an award or declaring the enforceability of conciliation court’s decision issued in
this matter (art. 1215 § 1 pt 1 k.p.c.), and even its annulment (art. 1206 § 1 pt.
1 k.p.c.) by the common court in post-arbitrary supervision stage. The effect of
including an arbitration agreement (arbitration clause) in articles of association
may not work as intended, because a shareholder may de facto lose the right to
challenge shareholders’ meeting resolutions. Contesting a case before the common court (with referring to an existing record of an arbitration agreement by
the defendant company) may result in a refusal to hear a case by the court due
to its lack of jurisdiction (art. 1180 k.p.c.). Taking into the account the short
time-bars (even 30 days in public companies), it might mean an irreversible
loss of the legal protection of a legitimate shareholder76.
Currently, a real possibility of losing an effective way of pursuing one’s claim
both before the conciliation and common court tempts the economic legal
entities to lean towards a categorical resignation from making the records of
arbitration agreements, which frankly equals a lack of practical use for art.
1163 k.p.c. As a consequence, one must follow A. Szumański’s footsteps and
find that the current state of the discussion on objective arbitrability leads to
an utter marginalization of commercial arbitration in shareholders’ resolution
disputes and taking into the account the dominant role of this type of disputes
in the disputes arisen from the capital company’s relationship – de facto the
whole corporate arbitration77.
74
75
76
77

G. Suliński, Rozstrzyganie sporów…, pp. 191-192.
Ibidem, p. 168.
Ibidem, p. 168.
A. Szumański, Przeszkody prawne…., p. 3.
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Streszczenie
W wielu państwach na świecie arbitraż korporacyjny uważany jest za skuteczny sposób rozwiązywania tzw. sporów uchwałowych, czyli sporów w sprawach o zaskarżanie
uchwał zgromadzenia wspolników. W Polsce w wyniku wadliwej regulacji art. 1157
k.p.c. (a zwłaszcza wprowadzenia kryterium zdatności ugodowej sporów majątkowych)
oraz art. 1163 k.p.c. zdatność arbitrażowa tych sporów jest kwestionowana i stanowi
przedmiot licznych kontrowersji w doktrynie. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie
o rzeczywiste istnienie i ewentualny zakres kognicji sądownictwa polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych wymaga przeprowadzenia
pogłębionej analizy prawnohistorycznej, dokładnej oceny majątkowego charakteru
sporów korporacyjnych oraz rekonstrukcji pojęć zdatności ugodowej i arbitrażowej.
Warto przy tym zauważyć zarówno przeszkody prawne przemawiające przeciwko
uznaniu zdatności arbitrażowej sporów uchwałowych, jak i argumenty systemowe i funkcjonalne, dla przyznania zdatności arbitrażowej tym sporom (szczególnie koncepcję,
zgodnie z którą art. 1163 k.p.c miałby stanowić lex specialis względem art. 1157 k.p.c.).
Słowa kluczowe: arbitraż korporacyjny, spory uchwałowe, zdatność arbitrażowa
Summary
In many countries around the world, corporate arbitration is considered as an effective
way of solving the intra-corporate disputes, such as challenging the shareholder’s resolutions. In Poland as a result of a defective regulation of art. 1157 k.p.c. (in particular, the
introduction of the “ability to settle“ criterion) as well as art. 1163 k.p.c. the objective
arbitrability of these disputes is questioned and is the subject of numerous controversies
in Polish doctrine. In order to find an answer to the question about the possible scope
of objective arbitrability in cases concerning challenging shareholder‘s resolutions,
an in-depth legal-historical analysis, as well as thorough reconstruction of ability to
settle and other arbitration concepts are required. It is also important to analyze legal
obstacles against the recognition of arbitrability of resolution disputes, as well as some
systemic and functional arguments, in order to grant objective arbitrability to these
disputes (in particular the concept that the article 1163 k.p.c. would constitute a lex
specialis in relation to the article 1157 k.p.c.).
Key words: corporate arbitration, intra-corporate disputes, objective arbitrability
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Marcin Molenda, Marta Kruhlaya

Wycena kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa usług
transportowych
Valuation of intellectual capital of a transport company

I. Wstęp
Kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych czynników, który przyczynia
się nie tylko do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa, ale też wpływa
na jego konkurencyjność. W XXI wieku niematerialne zasoby przedsiębiorstwa
(m.in. kapitał ludzki, kapitał regulacyjny) przyczyniającą się do wytwarzania
korzyści, które mają znaczący wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Wynika to
przede wszystkim z faktu, że w gospodarce światowej (zwłaszcza krajów wysoko
rozwiniętych) produkcja materialna zaczyna ustępować sektorowi usług, w którym istotne znaczenie odgrywa kapitał ludzki. Badanie kapitału intelektualnego
stanowi nowy kierunek w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. W związku
z tym, wycena kapitału intelektualnego i zarządzanie nim jest aktualnym problemem współczesnej gospodarki dlatego celem niniejszego artykułu jest analiza
wyceny kapitału intelektualnego na przykładzie przedsiębiorstwa usług transportowych jakim jest Aeroflot.

II. Teoretyczne aspekty kapitału intelektualnego
Kapitał intelektualny1 jest pojęciem bardzo różnie definiowanym w literaturze
naukowej i szybko się zmieniającym. W związku z tym naukowcy, tacy jak E.
1 Pojęcie to definiowane jest głównie na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem.
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Brooking, O. Sanchez, T. Bewzen czy G. Meece zwracali szczegółową uwagę na
interpretowanie kapitału intelektualnego, jak również na jego elementy składowe
i pomiar. Kwestie zdefiniowania i pomiaru kapitału intelektualnego zostały też
poruszone przez polskich naukowców m.in. K. Śledzik, M. Bratnickiego, A.
Ujwary – Gil, A. Sopińską, P. Wachowiaka.
Pomimo powszechnego uznania znaczenia kapitału intelektualnego, w literaturze przedmiotu nie istnieje jedna, powszechnie uznawana i akceptowana
definicja tego pojęcia2. Ponadto istniejące definicje są czasami niejednoznaczne,
a niekiedy nawet sprzeczne. T. A. Stewart w opublikowanych pracach podaje
następujące definicje kapitału intelektualnego: „kapitał intelektualny jest swego
rodzaju materiałem intelektualnym, który został zdobyty, sformalizowany
i wykorzystany do tworzenia majątku poprzez wytwarzanie aktywów o wyższej
wartości”3, „kapitał intelektualny obejmuje zdolności pracowników, wartość
opatentowanej wiedzy i procesów oraz relacje z klientami i dostawcami”4. Uogólniając wyjaśnienia autora, można stwierdzić, że kapitał intelektualny jest szczegółowym rodzajem zasobu niematerialnego, który obejmuje nie tylko wiedzę
i doświadczenie, ale też informacje i własność intelektualną które uczestniczą
w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa.
A. Sopińska i P. Wachowiak definiują kapitał intelektualny jako „«ukryte»
aktywa przedsiębiorstwa, które nie są w pełni ujęte w sprawozdawczości
bilansowej firmy, a które obejmują zarówno to, co tkwi w głowach członków
organizacji, jak i to, co pozostaje w przedsiębiorstwie, gdy oni je opuszczają”5.
Oznacza to, że kapitał intelektualny może w rzeczywistości składać sie z aktywów
intelektualnych, które wynikają z wiedzy, doświadczenia, umiejętności
i kompetencji pracowników. Tak więc, kapitał intelektualny jest postrzegany
jako rozszerzona koncepcja wartości niematerialnych. M. Bratnicki w swoich
rozwarzaniach określa kapitał intelektualny jako „sumę wiedzy posiadanej przez
ludzi tworzących społeczność przedsiębiorstwa oraz praktycznym przekształceniem tej wiedzy w składniki wartości przedsiębiorstwa”6. Z kolei D. Dobija
uważa, że kapitał intelektualny stanowią niematerialne zasoby przedsiębiorstwa
2 Terminu „kapitał intelektualny” pierwszy raz użył J. Kenneth Galbraith w 1969 r. w znaczeniu szerszym niż tylko czysty intelekt, ujmując go jako wcielenie stopnia intelektualnych działań.
3 T. Stewart, Intellectual Capital: The New Wealth Of Organizations., Nicholas Brealey
Publishing, Business Digest, New York 1997.
4 www.academia.edu, (dostęp: 12.05.2018).
5 A. Sopińska, P. Wachowiak, Jak zmierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, E-mentor nr 2 (4)/2004, s. 42.
6 M. Bratnicki, Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk,
Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001, s. 111.
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przyczyniające się do generowania strumienia przyszłych korzyści wpływających
na kreowanie wartości danego podmiotu gospodarczego7. Wymienione powyżej
określenia kapitału intelektualnego świadczą o tym, że we współczesnej gospodarce jest on najważniejszym z rodzajów kapitału, który decyduje o rozwoju
każdego przedsiębiorstwa, gdyż kapitał intelektualny wpływa na tempo rozwoju
i postęp technologiczny przedsiębiorstwa, co w przyszłości może się przełożyć na
wzrost przewagi konkurencyjnej na rynku. Ponadto, biorąc pod uwagę kapitał
intelektualny można ocenić jakość zarządzania w przedsiębiorstwie.
Według B. Marr i J. Chatzkel, autorów artykułu Intellectual capital at the
crossroads: managing, measuring, and reporting of IC, opublikowanego w czasopiśmie ,,Journal of Intellectual Capital” przyczyną rozbieżności poglądów jest
interdyscyplinarny charakter kapitału intelektualnego, gdyż pracownicy posiadający różne doświadczenie zawodowe i życiowe rozpatrują kapitał intelektualny
z różnych punktów widzenia. Księgowy może zdefiniować kapitał intelektualny
jako niefinansowe środki trwałe, które nie mają substancji fizycznej natomiast
można je zidentyfikować i kontrolować za pomocą prawa. Ścisłość powyższej
definicji wyklucza szereg składników kapitału intelektualnego takich jak satysfakcja klientów, wiedza i umiejętność pracowników, ponieważ nie mogą one
znaleźć odzwierciedlenia w księgowości. Z punktu widzenia pracownika działu
HR, kapitał intelektualny definiowany jest jako umiejętność, wiedza i nastawienie
pracowników. Z kolei pracownicy działów marketingowych za kapitał intelektualny uznają rozpoznawalność marki.
Problem braku ujednolicenia definicji kapitału intelektualnego wynika też
z faktu, że naukowcy zajmujący się problematyką kapitału intelektualnego, reprezentują różne dyscypliny naukowe i definiują go w zależności od własnych potrzeb.
Kapitał intelektualny jest zatem zgromadzoną wiedzą, która jest przypisana do
przedsiębiorstwa i wykorzystywana do produkcji wybranych towarów i usług.
Aby w pełni zrozumieć istotę kapitału intelektualnego, należy również przedstawić jego strukturę (elementy), które go tworzą. Ponieważ nie ma zunifikowanej struktury i ujednoliconej definicji kapitału intelektualnego, pojawia się
problem jego strukturyzacji8. Kapitał intelektualny można podzielić na trzy
rodzaje: konsumencki, ludzki i organizacyjny9.
7 Por. D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
Warszawa 2003, s. 10.
8 Wewnętrzna struktura kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie jest różnie ujmowana
w literaturze dotyczącej zarządzania.
9 Według Modelu platformy wartości H. Saint-Onge’a.
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Kapitał ludzki może obejmować umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie
personelu, czyli wszystko to, co może dotyczyć ludzi. Jest to zatem najbardziej
widoczna część kapitału intelektualnego – umiejętności praktyczne, wiedza,
zdolności kognitywne oraz twórczość.
Kapitał strukturalny obejmuje oprogramowanie, znaki towarowe, patenty,
licencje itd. Kapitał strukturalny jest istotnym elementem dla organizacji jako
całości, który prezentuje posiadanie aktywów niematerialnych, z możliwością
wielokrotnego wykorzystania w celu tworzenia nowych wartości, pokazując w ten
sposób jak kapitał ludzki, transformując informację, może być wykorzystany
w przedsiębiorstwach.
Do kapitału konsumenckiego można odnieść relacje z klientami, znaki towarowe oraz informację o klientach. Najważniejszym zadaniem tej części kapitału
intelektualnego jest stworzenie takiej struktury, która pozwoli konsumentowi
produktywnie i skutecznie komunikować się z personelem firmy.
Inną strukturę kapitału intelektualnego przedstawia E. Głuszek. Według tego
autora kapitał intelektualny reprezentuje zasoby niematerialne obejmujące takie
kategorie (elementy) jak:
• kapitał ludzki: zasoby pochodzące od ludzi pracujących w danym przedsiębiorstwie lub w danej jednostce przestrzennej, obejmujące ich wiedzę,
kompetencje, doświadczenie, duch przedsiębiorczości, innowacyjność
itd.;
• kapitał strukturalny: zasoby, które dają podmiotom gospodarczym
wewnętrzną siłę, takie jak kultura organizacyjna, zdolności zarządcze,
systemy informacyjne itp.;
• kapitał rynkowy: zasoby, które dają podmiotom gospodarczym siłę na
rynku, czyli marki produktów, lojalność klientów, reputację;
• kapitał regulacyjny: reprezentuje własność intelektualną, tzn. patenty,
znaki towarowe, licencje itp.10.
Wymienione struktury są ściśle ze sobą powiązane, dlatego przedsiębiorstwo
powinno inwestować we wszystkie elementy tworzące kapitał intelektualny.
Należy też pamiętać, że na tworzenie kapitału intelektualnego mają wpływ
zarówno czynniki wewnętrzne (na które przedsiębiorstwo ma wpływ) oraz
zewnętrzne. Do pierwszej grupy zalicza się m.in. kapitał ludzki, kulturę organizacyjną, klientów, dostawców, lokalną społeczność. Z kolei do czynników związanych z otoczeniem przedsiębiorstwa zalicza się m.in. lokalizację w przestrzeni,
10 E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 66.
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zagospodarowanie infrastrukturalne oraz czynniki mające wymiar ogólnogospodarczy (np. prawno – polityczny)11.
W związku z przejściem do gospodarki innowacyjnej, na pierwszy plan
wychodzi rola wartości niematerialnych w odniesieniu do materialnych, ponieważ tworzą one przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Kapitał intelektualny
można określić porównując kapitalizację i wartością księgową aktywów. Im
różnica jest większa, tym więcej kapitału intelektualnego posiada wyceniane
przedsiębiorstwo. W wielu badaniach ,,wartość dodana jest uważana za wskaźnik
kapitału intelektualnego, wynikającą z faktu, że normalny zysk ekonomiczny
generowany jest przez aktywa finansowe i fizyczne, a nadwyżkę zysków z zasobów
niematerialnych dostępnych dla przedsiębiorstwa”12.

III. Metody wyceny kapitału intelektualnego
Aby określić wpływ kapitału intelektualnego na wynik przedsiębiorstwa stosuje
się koncepcję zarządzania opartą na wartości rynkowej Value Based Management
(VBM). Koncepcja ta pojawiła się w ramach amerykańskiego zarządzania finansowego i koncentruje się przede wszystkim na rozwoju organizacji, który przyczynia się do budowania wartości przedsiębiorstwa (maksymalizowania wartości
przedsiębiorstwa dla jej akcjonariuszy)13. Z punktu widzenia metodologii, koncepcja
zarządzania oparta na wartości rynkowej, jest wynikiem połączenia rachunkowości
menedżerskiej z wewnętrznymi/zewnętrznymi czynnikami wpływającymi na wyniki
przedsiębiorstwa. Głównym celem koncepcji VBM jest długoterminowy wzrost
wartości inwestycyjnej kapitału. Organizacje, które skutecznie zarządzają swoją wartością, są najbardziej atrakcyjnymi obiektami inwestycyjnymi. Wynikiem sprawnego
zarządzania w ramach koncepcji VBM jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
przedsiębiorstwa, co pozytywnie wpływa na rozwój kapitału intelektualnego.
Tradycyjne sprawozdania finansowe na ogół nie prezentują w aktywach niematerialnych bardzo istotnych dla przedsiębiorstwa informacji, którymi są m.in.
kapitał intelektualny. Brak rzetelnej oceny może doprowadzić do niewłaściwego
inwestowania oraz podjęcia błędnych decyzji zarządczych. Trudności w obliczeniu

11 M. Molenda, Kapitał ludzki, [w]: Geografia ekonomiczna, K. Kuciński (red.), wydanie III
zmienione, Oficyna wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, s. 113.
12 J. Najdionowa, M. Oskolkowa, The transformation of intellectual capital in company’s value
in the knowledge economy, ,,Corporate Finance” nr 2, 2011, s. 93.
13 www.vbm-consulting.net, (dostęp: 12.05.2018).
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kapitału intelektualnego wynikają nie tylko z braku ogólnie przyjętej definicji
kapitału intelektualnego, ale także z braku jednego standardu jego wyceny.
Sporządzając wycenę aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, warto
pamiętać, że mają one charakter zmienny, który jest uzależniony od wielu czynników zewnętrznych. Składniki kapitału intelektualnego takie jak doświadczenie,
kompetencje, umiejętności, wiedza mogą być w badanym przedsiębiorstwie
głównymi generatorami zysków i przewagi konkurencyjnej, zaś poza nim nie mieć
żadnej wartości rynkowej. Wycena aktywów niematerialnych w tym kapitału intelektualnego, często ma charakter subiektywny. Brak wystandaryzowanej definicji
komplikuje proces wyceny, robiąc go wręcz niemożliwym, co może być spowodowane również silną korelacją między kapitałem intelektualnym i aktywami.
W związku z rosnącym znaczeniem kapitału intelektualnego, rozszerzeniem
zakresu jego wykorzystania w zarządzaniu korporacyjnym wyodrębniono nowe
komórki organizacyjne zajmujące się zarządzaniem kapitałem intelektualnym.
Doświadczenie wielu inwestorów wskazuje, że inwestycje w kapitał intelektualny
są najbardziej opłacalne. Jest to jednak możliwe dzięki inteligentnemu i efektywnemu zarządzaniu. Jednak, podobnie jak przy wycenie każdego rodzaju
kapitału, wycena kapitału intelektualnego napotyka wiele problemów. W celu
rozwiązania tych problemów, należy wybrać odpowiedni model zarządzania
kapitałem intelektualnym, a także ocenić ten rodzaj kapitału. Istnieje wiele
metod wyceny wartości niematerialnych, natomiast żadną metodą nie można
w pełni wycenić kapitału intelektualnego. Oznacza to, że przy wyborze metody,
konieczne jest jasne określenie celu wyceny.
Metody wyceny kapitału intelektualnego, według Karla-Erica Swayby’ego
można przedstawić w czterech kategoriach, a mianowicie:
1. Stopy zwrotu z aktywów (Return of Assets - ROA) – różnica wartości
rynkowej przedsiębiorstwa przed odliczeniem podatków za dany okres
a rzeczywistymi aktywami przedsiębiorstwa. Otrzymany wynik jest
porównywalny z analogicznym wskaźnikiem dla całej branży;
2. Metody kapitalizacji rynkowej (Market Capitalization Methods - MCM)
– metoda jest określana na podstawie różnicy między kapitalizacją rynkową przedsiębiorstwa a kapitałem własnym akcjonariuszy. Uzyskana
wartość to wartość niematerialnych aktywów przedsiębiorstwa, co może
bezpośrednio odzwierciedlać wartość kapitału intelektualnego;
3. Bezpośredniego podejścia do pomiaru kapitału intelektualnego (Direct Intellectual Capital - DIC). Zgodnie z tym podejściem, początkowo są oceniane
poszczególne składniki kapitału intelektualnego. Po dokonaniu oceny zostaje
ustalona całkowita wartość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa;
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4. Metody kart punktowych (Scorecard Methods - SC)14. Metoda ta określa różne
składniki kapitału intelektualnego, które zostają przedstawione na karcie
wyników lub na wykresach. Zastosowanie metody kart punktowych nie wiąże
się z oszacowaniem kapitału intelektualnego w jednostkach pieniężnych15.
Metody ROA i MCM określają wartość kapitału intelektualnego w jednostkach
pieniężnych, które mogą być przydatne w sytuacjach fuzji i przyjęć przedsiębiorstw.
Zaletą metody DIS i SC jest przedstawienie pełnego obrazu „kondycji” przedsiębiorstwa, którą najczęściej stosuje się przy wycenie przedsiębiorstw sektora publicznego
oraz non-profit. Za popularną metodę wyceny kapitału intelektualnego uznano
współczynnik (q) Tobina. Wskaźnik ten ma przewagę nad podobnymi wskaźnikami
ze względu na dobrą interpretowalność i łatwość w zrozumieniu. Współczynnik
jest ilorazem wartości rynkowej i wartości księgowej przedsiębiorstwa. Jeżeli wynik
jest większy od 1 tzn. wartość rynkowa jest większa od wartości księgowej przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo osiąga zysk kosztem aktywów niezarejestrowanych).
W przypadku, gdy wskaźnik jest mniejszy od 1, przedsiębiorstwo powinno zacząć
inwestować w kapitał intelektualny. To może oznaczać, że akcje przedsiębiorstwa są
niedowartościowane. Współczynnik (q) Tobina jest uniwersalny i pozwala oceniać
kapitał intelektualny w różnych branżach. Wynik obliczeń Carnegie Group, wskazuje,
że im wyższy poziom technologiczny, tym większa wartość tego wskaźnika16.

IV. Wycena kapitału intelektualnego linii lotniczej
Aeroflot
W celu oszacowania kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach usług transportowych wykorzystuje się współczynnik (q) Tobina, który jest najbardziej
wiarygodną metodą zintegrowanej oceny kapitału intelektualnego. Współczynnik
ten jest stosunkiem wartości rynkowej do wartości odtworzenia aktywów
materialnych. Wartość rynkową przedsiębiorstwa można określić przez jego
14 Najbardziej rozpoznawalnym przykładem metody kart punktowych jest metoda Navigator
szwedzkiej firmy ubezpieczeniowej Scandia, która wycenia kapitał intelektualny od 1994 roku.
Jak zauważa dyrektor firmy ds. kapitału intelektualnego Leif Edvinsson, kapitał przedsiębiorstwa
składa się z kapitału finansowego i kapitału intelektualnego. W metodzie Scandia Navigator kapitał intelektualny obejmuje kapitał ludzki i strukturalny. Ten ostatni z kolei można podzielić na
kapitał konsumencki i kapitał organizacyjny. Natomiast kapitał organizacyjny składa się z kapitału
innowacyjnego i procesowego. Opracowany przez Leifa Edvinssona model, pozwala ocenić kapitał
intelektualny z punktu widzenia tworzenia wartości.
15 www.creativeconomy.ru, (dostęp: 12.05.2018).
16 www.carnegie.se, (dostęp: 12.05.2018).
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kapitalizację. W przypadku gdy kapitalizacja przewyższa wartość środków
trwałych, może to wskazywać, że wartości niematerialne przedsiębiorstwa
(zdolności pracowników, skuteczność zarządzania organizacją itd.) są
wysoko cenione na rynku. Popularność wskaźnika (q) Tobina wynika z jego
relatywnie łatwej interpretacji – otóż w długim okresie wartość (q) powinna
teoretycznie zbliżać się do jedności, zaś wartości wyższe od 1 i od q obliczonego
dla przedsiębiorstw konkurencyjnych oznaczają, że dane przedsiębiorstwo
jest w stanie osiągać ponadprzeciętne zyski dzięki zaangażowaniu kapitału
intelektualnego17. Im wyższy poziom kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa,
tym wyższa wydajność jego działalności, niezależnie od branży i wielkości firmy18.
W celu obliczenia wskaźnika (q) Tobina w tabeli 1 przedstawiono wartości niezbędnych wskaźników na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Aeroflot.
Tabela 1. Współczynnik (q) Tobina przedsiębiorstwa usług transportowych Aeroflot w latach
2014-2016.
Przedsiębiorstwo
Aeroflot

2014
w tys. rubli
rosyjskich

2015
w tys. rubli
rosyjskich

2016
w tys. rubli
rosyjskich

Wartość rynkowa (MVCS)*

35800000

62300000

169900000

Zobowiązania Długoterminowe (BVLTD)*

14137779

21200970

23458095

Zobowiązania Krótkoterminowe (BVCL)*

68459472

115999774

91299325

Zapasy (BVINV)*

4173369

7081886

5484601

Aktywa obrotowe (BVCA)*

85297184

110013886

127847936

Aktywa ogółem (BVTA)*

145880279

186544805

206951336

0,26

0,52

0,78

Q-Tobina*

*Wskaznik q-Tobina = (MVCS+BVLTD+BVINV+BVCL-BVCA)/BVTA
gdzie:
MVCS - wartość rynkowa akcji zwykłych,
BVLTD - wartość księgowa zobowiązań długoterminowych,
BVINV - wartość księgowa zapasów,
BVCL - wartość księgowa zobowiązań krótkoterminowych,
BVCA - wartość księgowa aktywów obrotowych,
BVTA - wartość księgowa wszystkich aktywów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stocks.investfunds.ru

Na podstawie uzyskanych w tabeli 1 informacji została wyznaczona średnia
wartość współczynnika (q) Tobina w latach 2014-2016. Wartość ta jest na poziomie
17 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy
interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 68-69.
18 A. Bykowa, M. Molodczik, Wpływ kapitału intelektualnego na wyniki działalności przedsiębiorstwa, Vestnik, St. Petersburg 2011, nr 1, s. 29-55.
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0,52. Uzyskany wynik świadczy o tym, że w przedsiębiorstwie Aeroflot wartość
kapitału intelektualnego jest na zbyt niskim poziomie, gdyż współczynnik ten jest
poniżej 1. Oznacza to, że wartość przedsiębiorstwa jest niższa od ceny środków
trwałych. Innymi słowy wartości niematerialne i prawne nie są w pełni wycenione.
Na podstawie wartości można stwierdzić, że Aeroflot nie tworzy skutecznie kapitału intelektualnego (mimo, że jest głównym graczem na rosyjskim rynku usług
transportowych), chociaż rośnie znaczenie kapitału intelektualnego. W przypadku
gdy współczynnik (q) Tobina wynosi poniżej 1, może to świadczyć o niedowartościowaniu przedsiębiorstwa na rynku, albo o tym że poziom zarządzania przedsiębiorstwem lub relacje z klientami są na tak niskim poziomie, że zmniejszają
wartość przedsiębiorstwa. Jak już wspomniano wcześniej, aby zwiększyć kapitał
intelektualny, należy inwestować w każdy rodzaj kapitału jednocześnie. Ponieważ
kapitał ludzki, organizacyjny i konsumencki pozostają w trwałych relacjach ze
sobą, inwestowanie w każde z nich osobno nie przyniesie pożądanego rezultatu.
W celu oszacowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Aeroflot,
zostaną porównane wskaźniki (q) Tobina głównego konkurenta na rosyjskim
rynku usług transportowych, a mianowicie przedsiębiorstwa Utair (tabela 2).
Tabela 2. Współczynnik (q) Tobina przedsiębiorstwa usług transportowych Utair w latach
2014-2016.
Przedsiębiorstwo
Utair

2014
w tys. rubli
rosyjskich

2015
w tys. rubli
rosyjskich

2016
w tys. rubli
rosyjskich

Wartość rynkowa (MVCS)

4733105

49700000

55700000

Zobowiązania Długoterminowe (BVLTD)

28035125

84770954

82047945

Zobowiązania Krótkoterminowe (BVCL)

75741159

21024975

13157559

Zapasy (BVINV)

2498409

2843325

3706536

Aktywa obrotowe (BVCA)

58256674

55800392

45766976

Aktywa ogółem (BVTA)

84372053

92962378

83515762

Q-Tobina

0,63

1,1

1,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.stocks.investfunds.ru

Jak wynika z tabeli 2 mimo znaczących różnic w wartościach rynkowych
(Aeroflot jest bardziej ceniony na rynku) to dzięki kapitałowi intelektualnemu
przedsiębiorstwo Utair osiąga ponadprzeciętne zyski. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że przedsiębiorstwa usług transportowych na rosyjskim rynku dobrze
sobie radzą z zarządzaniem kapitałem intelektualnym, natomiast wynik wyceny
wybranych przedsiębiorstw nie jest zadawalający, co może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu oraz wykorzystaniu zasobów intelektualnych.
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V. Podsumowanie
Kapitał intelektualny jest jednym z najważniejszych kapitałów w każdym przedsiębiorstwie. Ma on też znaczący wpływ na wyniki przedsiębiorstwa. Tworzą go
różne elementy (kategorie), które są ściśle ze sobą powiązane, dlatego przedsiębiorstwo powinno inwestować we wszystkie elementy tworzące strukturę kapitału intelektualnego. W celu rozwiązania problemów z zarządzaniem kapitałem
intelektualnym, konieczne jest zastosowanie pewnych środków naprawczych,
a mianowicie niezbędna jest stała modernizacja całej struktury wpływającej na
kapitał intelektualny i skuteczne monitorowanie tych zmian.
W celu oszacowania wpływu kapitału intelektualnego na wynik przedsiębiorstwa, wykorzystano współczynnik (q) Tobina, który jest najbardziej wiarygodną
metodą zintegrowanej oceny kapitału intelektualnego. Mimo niewielkiej wartości
współczynnika (q) Tobina przedsiębiorstwo Aeroflot rozwija się dobrze, tworząc
i rozwijając kapitał intelektualny. W dłuższym horyzoncie czasowym wartość
wskaźnika (q) Tobina wzrasta. W rezultacie czego aktywa niematerialne ulegają
aprecjacji, a przedsiębiorstwo odnotowuje wzrost wartości. Ten sygnał świadczy
o coraz skuteczniejszym zarządzaniu kapitałem intelektualnym.
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Streszczenie
Kapitał intelektualny jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy
przedsiębiorstwa i konkurencyjność dlatego celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie
analizy wyceny kapitału intelektualnego na przykładzie przedsiębiorstwa usług transportowych. W pierwszej części artykułu omówiono teoretyczne aspekty kapitału intelektualnego. Wyjaśniono istotę oraz przedstawiono strukturę kapitału intelektualnego. Następnie
przedstawiono metody jego wyceny. W końcowej części artykułu dokonano analizy wyceny
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa transportowego działającego na rynku lotniczym.
SŁOWA KLUCZOWE: kapitał intelektualny, wycena, (q) Tobina, przedsiębiorstwo, zarządzanie.
Summary
Intellectual capital is a very important factor influencing the financial result and the
company’s competitiveness, therefore, the purpose of this article is to present an analysis
of the valuation of intellectual capital on the example of the transport company. The
first part of the article describes the theoretical aspects of intellectual capital. Explained
the essence and the structure of intellectual capital. Then, the valuation methods are
presented. In the final part of the article was analyzed the valuation of the intellectual
capital of the transport company operating in the aviation market.
KEY WORDS: intellectual capital, valuation, (q) Tobina, organization, management.
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Teza
I. Nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na braku zapewnienia osobom korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku dowozu
ich bagażu nosi cechy „zmarnowanego urlopu”, a więc szkody niemajątkowej w postaci dyskomfortu psychicznego.
II.Utrata rzeczy spakowanych do bagażu, które miały służyć należytemu
wypoczynkowi i relaksowi, uzasadnia przyjęcie, że pobyt wakacyjny nie
wiązał się z komfortem psychicznym, jakiego można oczekiwać w sytuacji właściwego wykonania umowy przez organizatora wypoczynku.

Glosowany wyrok zasługuje na uwagę z kilku względów. Chociaż skutkiem
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych jest w analizowanym stanie faktycznym - tak jak zazwyczaj w sprawach
dotyczących zmarnowanego urlopu - właśnie utracona przyjemność z wakacji,
nienależyte wykonanie zobowiązania przez organizatora przybiera tutaj inną
postać niż zazwyczaj w tego typu sprawach. Przyczyną dyskomfortu psychicznego i utraconej przyjemności z wakacji był tutaj brak zapewnienia osobom
korzystającym z zorganizowanego wypoczynku dowozu ich bagażu. Orzeczenie
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to ukazuje więc jak skomplikowanym wieloaspektowym zjawiskiem jest kwestia
szkody z tytułu zmarnowanego urlopu1.
Należy na początku zaznaczyć, że chociaż regulacje ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych2, będące podstawą rozstrzygnięcia, zostały
uchylone wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych3, będą one, co oczywiste,
bazą dla przeprowadzonych rozważań.
Analizę ułatwi zwięzłe zarysowanie stanu faktycznego, który legł u podstaw
glosowanego orzeczenia. Powódka zawarła z pozwanym umowę o świadczenie
usług turystycznych w postaci przejazdu i pobytu w hotelu w Turcji. Po przylocie na miejsce okazało się, że wspólny bagaż powódki i jej córki nie doleciał.
Ze względu na fakt, że w walizce powódki miały spakowane wszystkie swoje
rzeczy, zostały ich pozbawione przez prawie pięć dni z siedmiodniowego pobytu.
W związku z tym powódki były zmuszone poświęcić swój czas na poszukiwanie
ubrań, zabawek czy kosmetyków. Sąd Okręgowy uznał, że nienależyte wykonanie zobowiązania polegające na braku zapewnienia osobom korzystającym ze
zorganizowanego wypoczynku dowozu ich bagażu nosi cechy zmarnowanego
urlopu, a więc szkody niemajątkowej w postaci dyskomfortu psychicznego4.
Dla powstania odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę wyrządzoną klientowi muszą zostać spełnione ogólne przesłanki odpowiedzialności5. Są nimi: niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; szkoda
i związek przyczynowy między faktem niewykonania zobowiązania a szkodą6.
Odpowiedź na pytanie, czy w stanie faktycznym, który legł u podstaw glosowanego orzeczenia rzeczywiście zaistniały wskazane przesłanki jest więc kluczowa
dla stwierdzenia poprawności rozstrzygnięcia. Wydaje się również celowa dla
przejrzystości rozważań. Nie mniej ważnym zagadnieniem, wartym analizy jest
kwestia ewentualnego naruszenia dóbr osobistych powódki, a także wysokość
zasądzonego zadośćuczynienia.
Nienależyte wykonanie zobowiązania przez pozwanego polegało na braku
zapewnienia powódkom dowozu ich bagażu. Spełnienie w analizowanym
stanie faktycznym pierwszej z wskazanych przesłanek odpowiedzialności
1 J. Luzak, K. Osajda, Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik
Prawa Prywatnego” (2005), z. 2, s. 311.
2 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1553.
3 Dz.U. z 2017 r., poz. 2361 z późn. zm.
4 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16.
5 M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Warszawa 2016, s. 62.
6 Zob. np. W. Popiołek, w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 - 1088. Przepisy
wprowadzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 46.
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odszkodowawczej nie budzi żadnych wątpliwości. Warto jednak zauważyć,
że zdarzenie, z którego wyniknął tutaj obowiązek naprawnienia szkody miało,
jak już zaznaczono, postać szczególną, odmienną od występujących zazwyczaj
w tego typu sprawach7. W doktrynie i w judykaturze wskazuje się, że nienależyte
wykonanie zobowiązania polega najczęściej na otrzymaniu świadczeń niższej
jakości niż gwarantowane umową, takich jak hotel niższej kategorii, niesprawnie
działające urządzenia bądź ich brak, inna odległość od morza niż wynikało to
z oferty, brak ciepłej wody, insekty w hotelu; zmianie programu podróży; odbieganiu właściwości świadczeń wchodzących w skład umowy od treści materiałów
reklamowych lub innych informacji przekazanych turyście; braku możliwości
korzystania za dodatkową opłatą z nadprogramowych, fakultatywnych imprez8.
Należy jednak podkreślić, że J. Gospodarek zauważa, że ujemne przeżycia psychiczne uczestnika imprezy turystycznej mogą być związane z zaginięciem jego
bagażu9.
Powódka słusznie niezwłocznie zgłosiła fakt braku bagażu przedstawicielowi
pozwanego na lotnisku, a następnie rezydentowi, który miał się zająć sprawą.
Niezwłoczne zawiadomienie wykonawcy usługi oraz organizatora turystyki
o wadliwym wykonywaniu umowy w trakcie imprezy turystycznej jest nie jedynie uprawnieniem klienta, ale jego obowiązkiem, wynikającym z art. 16 b ust. 1
ustawy o usługach turystycznych10. Oczywiście w stanie faktycznym glosowanego
orzeczenia trudno wyobrazić sobie sytuację, w której powódka nie dopełniłaby
tego obowiązku. Co oczywiste, samo niedostarczenie bagażu, jeśli bagaż zostałby
dostarczony niezwłocznie, w czasie uniemożliwiającym odczucie jego braku
7 Podobieństw w stanie faktycznym można doszukać się w wyroku Sądu Powiatowego dla
m.st. Warszawy z 11 listopada 1967 r. (X C 2687/67), w którym podczas zorganizowanej wycieczki
do Soczi rzeczy należące do turysty zostały skradzione z hotelu i pomimo zatrzymania złodziei nie
udało się odzyskać skradzionego mienia. Chociaż Sąd w Soczi przyznał turyście odszkodowanie
za utracone mienie, jego urlop był zmarnowany, gdyż część pobytu poświęcił on ma wyjaśnienie
sprawy kradzieży. Za: M. Boszko, Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej
w Dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, „Transformacje Prawa
Prywatnego” (2007), z. 1, s. 58.
8 A. Koronkiewicz - Wiórek, Zmarnowany urlop w praktyce - kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich, „Rejent” (2009), nr 6. s. 59. M. Ciemiński, Naprawienie uszczerbku
polegającego na utraconej przyjemności z podróży, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2, s.
359. Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z 21 listopada 2013 r., IV Ca 466/13.
9 J. Gospodarek, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP
79/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” (2012), nr 1, s. 11. Dla potwierdzenia swojej tezy Autor
przywołuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2010 r., C-63/09.
10 P. Cybula, Komentarz do art. 16 (b) ustawy o usługach turystycznych, w: P. Cybula, Usługi
turystyczne. Komentarz, LEX 2012.

Glosa | 381

przez powódkę nie uzasadniałoby zastosowania art. 11 a ust.1 ustawy o usługach turystycznych, gdyż nie powodowałoby żadnej szkody. W analizowanej
jednak sprawie powódki pozbawione zostały niezbędnych rzeczy osobistych
przez prawie pięć dni z siedmiodniowego pobytu. Pozwany poza zajęciem się
kwestią dosłania bagażu w żaden sposób nie spróbował pomóc powódkom przez
umożliwienie zakupu potrzebnych rzeczy czy zapewnienie „pakietu startowego”
w postaci niezbędnych kosmetyków czy odzieży. Sąd słusznie uznał, że pozwany
naruszył w ten sposób art. 11 a ust. 2 ustawy, który nakłada na organizatora
turystyki obowiązek pomocy poszkodowanemu klientowi. Pozwany nie informował również powódki o tym, kiedy otrzyma bagaż i to powódka oraz jej mąż
musieli codziennie kontaktować się z pozwanym w celu uzyskania informacji.
Wszystkie te okoliczności niewątpliwie wypełniają przesłankę nienależytego
wykonania zobowiązania przez pozwanego.
Warto zauważyć, że stan faktyczny wyroku i postać, jaką przybrało w nich nienależyte wykonanie zobowiązania, potwierdzają specyficzny charakter umowy
o imprezę turystyczną. Sprawa ta dobitnie ukazuje, jak ważne są poszczególne
jej elementy, rzeczywiście tworzące jedną całość, jeśli niewykonanie jednego
z obowiązków - na pierwszy rzut oka mało znaczącego - może doprowadzić do
nieosiągnięcia celu imprezy i de facto zmarnowania urlopu.
W analizowanym wyroku, podobnie jak w innych sprawach dotyczących
odpowiedzialności za zmarnowany urlop, powódka poniosła szkodę zarówno
majątkową, jak i niemajątkową. Bezsporna w sprawie była konieczność naprawienia szkody majątkowej, jakiej doznała powódka, w związku z niedostarczeniem
jej bagażu. Pozwany zwrócił powódce tytułem odszkodowania kwotę, którą
musiała wydać w celu zakupienia niezbędnych rzeczy na wyjeździe. Faktem,
który odróżnia analizowaną sprawę, jest różnica pomiędzy ceną imprezy turystycznej, a szkodą majątkową, jaką poniosła powódka. Sama szkoda majątkowa
zazwyczaj zależy i jest powiązana z ceną imprezy turystycznej. W tym wypadku
była jednak znacznie niższa, co oczywiście jest konsekwencją specyfiki zdarzenia,
które wywołało szkodę.
Najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia analizy orzeczenia ma oczywiście
szkoda niemajątkowa, jakiej doznały powódki. Szkoda na gruncie ustawy o usługach turystycznych obejmuje również właśnie szkodę niemajątkową i w pojęciu
szkody poszukuje się podstaw, które przesądzają o możliwości dochodzenia
zadośćuczynienia za szkodę polegającą na zmarnowanym urlopie11. Szkoda ta nie
11 M. Łolik, Odpowiedzialność organizatora turystyki za zmarnowany urlop - glosa do uchwały
SN z 19.11.2010 r. (III CZP 79/10), „Europejski Przegląd Sądowy” (2011), nr 9, s. 46.
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ma charakteru komercyjnego i będąc zjawiskiem psychicznym, dotyka wyłącznie
sfery wrażeń i uczuć12. Sąd orzekający w sprawie trafnie podkreślił, że „utrata
rzeczy spakowanych do bagażu, które miały służyć należytemu wypoczynkowi
i relaksowi, uzasadnia przyjęcie, że pobyt wakacyjny nie wiązał się z komfortem psychicznym, jakiego można oczekiwać w sytuacji właściwego wykonania
umowy przez organizatora wypoczynku”13. Nienależyte zaś wykonanie przez
pozwanego zobowiązania poprzez brak zapewnienia powódkom dowozu bagażu
nosiło cechy „zmarnowanego urlopu”, a więc szkody niemajątkowej w postaci
dyskomfortu psychicznego powódek14. Powódka nie mogła się zrelaksować,
odpocząć od trosk i kłopotów, odczuć komfortu „myślenia o niczym” i rozładować stresu. Nie trzeba ponadprzeciętnej empatii, aby wyobrazić sobie sytuację
psychiczną matki z 8 - letnim dzieckiem, nie mającym dostępu do swoich zabawek, w obcym kraju, która czekała na wakacje 4 lata.
W tym kontekście warto podkreślić, że „uzasadnieniem dla rekompensaty
specyficznego rodzaju uszczerbku, jakim jest utracona przyjemność z wakacji,
jest również specyficzny, wyjątkowy charakter umowy o podróż, który powoduje,
że ma ona wartość znacznie wyższą aniżeli suma elementów składających się na
pakiet. Organizator nie sprzedaje bowiem jedynie transportu, zakwaterowania
i usług dodatkowych, a „sprzedaje wakacje”, czyli okres, w którym konsument
„uzupełnia” swoją energię, „doładowuje baterie”15.
Zarzuty pozwanego podniesione w apelacji miały na celu wykazanie, że
powódki bądź nie poniosły żadnej szkody, spowodowanej niedostarczeniem
bagażu, bądź przyczyniły się do jej powstania lub raczej zwiększenia. W pierwszym przypadku nie powstawałby obowiązek naprawnienia szkody, ze względu
na brak zaistnienia jednej z jego przesłanek, w drugim zaś obowiązek ten ulegałby odpowiedniemu zmniejszeniu. W tym kontekście pozwany podniósł,
że małoletnia powódka mogła pożyczyć rzeczy od współlokatorki. Ponadto
w ocenie pozwanego powódka powinna pożyczać rzeczy od swoich koleżanek
czy zapakować leki do bagażu podręcznego. Pierwszy zarzut Sąd I instancji uznał
za nielogiczny, z uwagi na dzielącą dziewczynki różnicę wieku. Natomiast druga
wskazana przez pozwanego okoliczność, zdaniem Sądu, była bez znaczenia
dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż kwestia możliwości pożyczenia ubrań przez
powódkę od osób trzecich w żaden sposób nie przekładała się na ocenę działania
12 P. Piskozub, Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, Lublin 2017, s. 151.
13 Zob.: wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16.
14 Tamże.
15 Za: A. Koronkiewicz-Wiórek, Zmarnowany urlop, s. 67.
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pozwanego w realizacji przez niego postanowień umowy. Aprobując co do zasady
to ostatnie stwierdzenie, należy jednak zauważyć, że podniesienie tych wszystkich okoliczności nie miało na celu obalenia twierdzeń powódek o nienależytym
wykonaniu zobowiązania przez pozwanego, ale zanegowanie faktu doznania
przez nie szkody. Nienależyte wykonanie zobowiązania polegało tutaj na braku
zapewnienia osobom korzystającym ze zorganizowanego wypoczynku dowozu
ich bagażu i było w sprawie bezsporne. Należy jednak podkreślić, chociaż Sąd
Rejonowy nie zwrócił na to uwagi, że powódki doznałyby szkody, nawet gdyby,
jak sugerował pozwany pożyczyły wskazane rzeczy. Konieczność pożyczania
ubrań czy kosmetyków od znajomych jest sytuacją krępującą, powodującą szkodę
niemajątkową w postaci dyskomfortu psychicznego. Jest też sytuacją niepożądaną
szczególnie w czasie urlopu, jako okresu z założenia wolnego od stresu i trosk.
Kolejnym zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę, jest wysokość
zadośćuczynienia, zasądzonego w analizowanej sprawie. Decyzja sądu odnośnie
do samej zasadności żądania zadośćuczynienia, jak i jego wysokości jest zawsze
decyzją trudną. Tym trudniejsza wydaje się być w analizowanej sprawie, w której
nie mamy do czynienia z klasycznym zmarnowanym urlopem gdzie jakość usług
zazwyczaj nie odpowiada tej, która wynikała z umowy16.
Powódka i jej córka żądały zasądzenia od pozwanego kwoty 3413, 16 zł i taka
kwota została zasądzona przez sądy zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji.
Przyznana wysokość zadośćuczynienia odpowiadała cenie za pobyt powódek
na wakacjach za każdy dzień pozostawania przez nie bez bagażu.
Kwota zadośćuczynienia przyznanego w analizowanej sprawie jest bez
wątpienia logiczna i jurydycznie uzasadniona. Wysokość zadośćuczynienia
odpowiadała tutaj, jak wskazano, cenie za pobyt powódek na wakacjach za każdy
dzień pozostawania przez nie bez bagażu. Wysokość wynagrodzenia uiszczonego
przez klienta w związku z umową zawartą z organizatorem turystyki może stanowić, obok rozmiaru poniesionej przez poszkodowanego szkody niemajątkowej,
punkt odniesienia dla określenia wysokości zadośćuczynienia17. Można z całą
stanowczością uznać, że dni, które powódka spędziła bez bagażu, podejmując
kroki w celu jego odzyskania, a także zapewne rozważając bezsens upływającego
czasu, nie przedstawiały dla niej żadnej wartości z punktu widzenia celu, dla
16 Nie można jednak zapominać, że stan faktyczny sprawy Simone Leiter przeciwko TUI
Deutschland, która stała się punktem odniesienia dla tego typu rozstrzygnięć, również różnił
się od okoliczności faktycznych spraw, które na pierwszy rzut oka kojarzą się z utraconą przyjemnością z wakacji. Tutaj kilka dni po rozpoczęciu imprezy, dziecko państwa Leiter zatruło się
salmonellą. Zatrucie, trwające przez cały pobyt, kompletnie zrujnowało wakacje całej rodziny.
Za: M. Ciemiński, Naprawienie uszczerbku, s. 356.
17 P. Piskozub, Odpowiedzialność przedsiębiorcy, s. 162.
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którego udała się na wakacje. Nie była bowiem w stanie ani odpocząć, ani zgłębiać
relacji z córką. Trafnie ujął rozważane zagadnienie sąd orzekający w sprawie,
podkreślając, że „ skoro pobytowi w okresie tym (oczekiwania na bagaż - przyp.
A.O.-K.) towarzyszył dyskomfort i niepokój, uniemożliwiający pełen relaks
i wypoczynek, zasadne jest przyjęcie, że choć przyjemność oczekiwana w związku
z podróżą (urlopem), a nieuzyskana w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania zawartej umowy, pozostaje wyłącznie w sferze wrażeń i uczuć, a więc
jest zjawiskiem czysto psychicznym, pozbawionym elementu majątkowego bądź
komercyjnego, może znajdować miernik oparcia w cenie pobytu odpowiadającej
każdemu dniowi towarzyszącego dyskomfortu”18.
Z drugiej jednak strony bezsporne jest, że strata moralna i rozczarowanie
powódki, składające się na poniesioną przez nią krzywdę są nieodwracalne
i trudno określić, jaka kwota mogłaby je naprawić. Jeżeli powódki żądały zasądzonych kwot to należy przyjąć, że będą one dla nich satysfakcjonujące. Dywagacje na temat ich ewentualnej innej wysokości są więc tylko hipotetyczne, biorąc
również pod uwagę, zasadę, zgodnie z którą sąd nie może zasądzać ponad żądanie
i zasądzenie w analizowanej sprawie kwoty odpowiadającej żądaniu strony.
Sąd nie może zasądzać ponad żądanie, a więc zasądzać roszczenia w większej
wysokości niż żądał powód, również wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika
bez wątpienia, że powodowi przysługuje świadczenie w większym rozmiarze19.
Można więc zadać pytanie o to, czy gdyby powódka żądała kwoty np. czterokrotnie wyższej, to sąd mógłby uznać jej żądanie za zasadne? Nie bez znaczenia
dla rozważanych kwestii jest fakt, iż urlop był dla powódki pierwszym od czterech lat. Jej krzywda, dyskomfort i rozczarowanie są bez wątpienia większe niż
w przypadku osób, które mogą korzystać z urlopu co roku. Fakt ten ma istotny
wpływ nie tylko na samą możliwość przyznania zadośćuczynienia, ale również na jego wysokość. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadałaby wówczas
czterokrotności iloczynu dni, które powódka pozostawała bez bagażu i ceny za
każdy dzień pobytu.
A.Koronkiewicz-Wiórek wśród czynników, które mogą i powinny być brane
pod uwagę przy zasądzaniu zadośćuczynienia za utraconą przyjemność z wakacji
wymienia m. in. właśnie „ilość wakacji”20. Autorka zauważa, że osoby, które
nieczęsto podróżują, zwłaszcza, gdy muszą oszczędzać na ten cel, mogą bardziej
odczuć rozczarowanie, niż osoby, które często wyjeżdżają, i dla których wydatki są
18 Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16.
19 M. Jędrzejewska (aktualizacja J. Gudowski), w: Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Warszawa 2012, s. 39.
20 A. Koronkiewicz-Wiórek, Zmarnowany urlop, s. 82.
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sprawą drugorzędną21. Szczególny przypadek swoistego „deficytu wakacyjnego”,
który bez wątpienia nie mógł pozostać bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy,
miał miejsce w stanie faktycznym glosowanego wyroku. Dla powódek wyjazd był
długo oczekiwanym wypoczynkiem. Powódka miała nie tylko odpocząć od pracy
i opieki nad niepełnosprawnym synem, którym zajmowała się nieprzerwanie
od 4 lat, ale również pobyć jedynie z córką, realizując między innymi zalecenie
psychologa. W tym przypadku czynnik określany jako „ilość wakacji” wydaje
się być jeszcze istotniejszy niż w przytaczanym przykładzie osób, odczuwających
rozczarowanie ze względów finansowych. Dla matki dziecka niepełnosprawnego,
potrzebującej odpoczynku i ucieczki od rzeczywistości, i trosk życia codziennego
takie rozczarowanie wydaje się być tym większe. Bez wątpienia w tym przypadku
utracona przyjemność z wakacji jest nieodwracalna.
O ile w sytuacji, gdy nieczęste wyjazdy wakacyjne są spowodowane okolicznościami natury finansowej, zadośćuczynienie realnie pełni funkcję kompensacyjną, pozwalając na zrekompensowanie sobie tych braków kolejnymi
wakacjami22, o tyle jest to niestety wątpliwe w analizowanym stanie faktycznym,
jeżeli powódka nie będzie mogła pojechać na urlop przez kolejne 4 lata.
Ostatnią kwestią, wartą rozważenia, jest ewentualne naruszenie przez organizatora turystyki dóbr osobistych powódek. W orzecznictwie przyjmuje się, że
nie można konstruować dobra osobistego w postaci prawa do niezakłóconego
odpoczynku23. Każde dobro osobiste skupia bowiem w sobie dwa elementy:
chronioną wartość oraz prawo żądania od innych jej poszanowania24. Według
Sądu Najwyższego „spokojny, niezakłócony odpoczynek na zorganizowanych
21 Tamże.
22 P. Piskozub wskazuje, że zasadniczą funkcją zadośćuczynienia, niezależnie od charakteru
i źródła jest funkcja kompensacyjna. Tenże, Odpowiedzialność przedsiębiorcy, s. 156.
23 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10, LEX nr 612168.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r., LEX nr 927833. Wskazane orzeczenia są
traktowane, w kontekście otwartego katalogu dóbr osobistych, jako przykłady odmowy uznania
przez judykaturę jakiegoś dobra za dobro osobiste. Zob. np. M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Tom I.
Komentarz. Art. 1 - 449 10 , red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 113. P. Szczepanek, w: Dobra
osobiste, red. I. Lewandowska - Malec, Warszawa 2014, s. 106. P. Sobolewski, w: Komentarze Prawa
Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo
o notariacie (art. 79 - 95 i 96 - 99), red. K. Osajda, Warszawa 2017, s. 194.
24 Tamże. P. Sobolewski zauważa jednak, że wnioskowanie Sądu Najwyższego budzi tutaj
pewne wątpliwości. Autor podkreśla, że prawo do poszanowania pewnej sfery przez innych nie
jest przesłanką kwalifikacji tej sfery jako dobra osobistego, ale następstwem uznania tej wartości za
dobro osobiste. Podobnie fakt, że nie wszyscy odczuwają pewną potrzebę nie ma tutaj znaczenia,
gdyż np. nie wszyscy odczuwają potrzebę ochrony swojej prywatności, co nie oznacza, że prywatność
nie jest dobrem osobistym. Chociaż, jak zauważa Autor, prawo do spokojnego, niezakłóconego
urlopu, nie jest wartością, którą można uznać za dobro osobiste, nie oznacza to, że w przyszłości
nie uzyska takiego statusu. P. Sobolewski, w: Komentarze Prawa Prywatnego, s. 194.
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wczasach nie odpowiada tym przesłankom; jest zwykłym przejawem zachowania człowieka, zaspokojeniem jego - najczęściej doraźnej - potrzeby, nie przez
wszystkich zresztą odczuwanej”25.
Przyjęcie jednak, że niezasadne jest konstruowanie dobra osobistego w postaci
prawa do udanego urlopu nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy o podróż może w pewnych sytuacjach prowadzić
do naruszenia dóbr osobistych turysty26. W orzecznictwie i w doktrynie jako przykładowe dobra osobiste, które mogą zostać naruszone przez organizatora turystyki
wymienia się: zdrowie, nietykalność lub wolność osobistą27; spokój psychiczny28.
Co intersujące, analizowana sprawa dowodzi, że nienależyte wykonanie umowy
przez organizatora turystyki może naruszać również inne dobra osobiste.
Ze względu na brak odpowiedniego stroju powódka nie mogła korzystać
z restauracji a la carte, a w sukience plażowej została z niej wyproszona. Powódka,
co zrozumiałe, czuła się upokorzona. Zachowanie organizatora turystyki naruszyło w ten sposób jej dobro osobiste w postaci czci, i to, jak się wydaje, zarówno
w jej aspekcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Cześć zewnętrzna oznacza
bowiem dobrą sławę, dobre imię, natomiast cześć wewnętrzna jest rozumiana
jako godność osobista, wyobrażenie o własnej wartości29. Zaistniała sytuacja
niewątpliwie odbiła się negatywnie na poczuciu własnej wartości powódki, która
sama przyznała, że czuła się upokorzona, ale mogło ucierpieć również jej imię,
opinia wśród innych ludzi, gdyż mogła zostać odebrana jako osoba „nieobyta”, nie
znająca zasad dress code. Również Sąd I instancji uznał, że doszło do naruszenia
przez pozwanego dobra osobistego powódek w postaci godności osobistej, gdyż
„brak zainteresowania ze strony pozwanego losem powódek, nieinformowanie
ich o terminie nadesłania bagażu czy robienie nieprzyjemnych docinków ze
strony kierowcy świadczy o ignorowaniu i lekceważeniu powódek”.
Za samodzielne dobro osobiste w ostatnich latach została uznana również
więź rodzinna30. Odrzucając zarzut, że przy takim ujęciu każdy zmarnowany urlop
25 Tamże.
26 K. Kryla-Cudna, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Warszawa 2018, s. 149.
27 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10, LEX nr 612168.
28 K. Kryla-Cudna, Zadośćuczynienie pieniężne, s. 151.
29 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2017, s. 166.
30 K. Michałowska, Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym,
Warszawa 2017, s. 262. Jest to jednak zagadnienie budzące wątpliwości. Na ten temat zob. np.: M.
Łolik, Więź rodzinna jako dobro osobiste. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.02.2017 r., V
CSK 291/16, „Przegląd Sądowy” (2017) nr 5, s. 99 - 109. G. Tylec, Zadośćuczynienie za naruszenie
dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich, „Przegląd Sądowy” (2018) nr 3, s. 7 - 22.
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w przypadku wakacji „rodzinnych” naruszałby wskazane dobro osobiste, należy
jeszcze raz podkreślić szczególny cel wakacji powódek. Były one m.in. konsekwencją ich szczególnej, trudnej sytuacji rodzinnej i realizacją zaleceń psychologa. Brak
dostarczenia przez organizatora turystyki ich bagażu uniemożliwił osiągniecie
tego celu, naruszając jednocześnie ich więź rodzinną. Oczywiście nienależyte
wykonanie umowy przez organizatora turystyki naruszyło również dobro osobiste
w postaci więzi rodzinnej z matką małoletniej powódki. Bez znaczenia w tym
zakresie pozostaje fakt przyznania osobie pełnego czy ograniczonego zakresu
zdolności do czynności prawnych31. Oczywiście praktycznie korzystanie z ochrony
dóbr osobistych przez osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych,
w tym zwłaszcza małoletnie dzieci, uzależnione jest od aktywności rodziców
w tym zakresie32 i z takim przypadkiem mamy tutaj do czynienia.
W świetle powyższych rozważań glosowane orzeczenie należy ocenić pozytywnie. Jego treść jest dowodem szerokiego rozumienia szkody na gruncie ustawy
o usługach turystycznych i świadczy o dużym nacisku, jaki kładą sądy, na ochronę
klienta. Rozstrzygnięcie świadczy również o tym, że sądy udzielają w określonych
wypadkach poszkodowanym należytej ochrony, pomimo braku w ustawie o usługach turystycznych jednoznacznej podstawy dla wysuwania roszczeń o zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową w postaci zmarnowanego urlopu.
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Streszczenie
Przedmiotem glosy jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 6 lipca 2016 r. (III CA 406/16).
Zgodnie z orzeczeniem: „nienależyte wykonanie zobowiązania osobom korzystającym ze
zorganizowanego wypoczynku dowozu ich bagażu nosi cechy „zmarnowanego urlopu”,
a więc szkody niemajątkowej w postaci dyskomfortu psychicznego”. W stanie faktycznym
analizowanego wyroku powódka i jej 8 - letnia córka były pozbawione bagażu przez 5 dni
z 7 - dniowego pobytu. Co ważne, były to dla powódki pierwsze wakacje od 4 lat. Powódka
opiekowała się niepełnosprawnym synem i wyjazd jedynie z córką był m.in. realizacją zaleceń
psychologa. Autorka poddaje również analizie takie zagadnienia jak naruszenie przez organizatora turystyki dóbr osobistych powódki, a także wysokość zasądzonego zadośćuczynienia.
SŁOWA KLUCZOWE: bagaż, zmarnowany urlop, wakacje, zadośćuczynienie, szkoda
niemajątkowa.
Summary
The subject of the gloss is The Regional Court Judgement in Gdańsk of July 6, 2016.
According to the judgement: „improper performance of an obligation, consisting of lack of
assurance the delivery of luggage for people using package holidays bears the characteristics
of „wasted holidays” and therefore non material damage in the form of mental discomfort”.
The plaintiff and her eight - year - old daughter were deprived of their luggage for 5 days
from 7 days holidays. What is important, they were the first holidays for the plaintiff for 4
years. The plaintiff took care of the disabled son and holidays only with her daugher were the
implementation of the psychologist’s recommendation, The Author analyses several specific
issues, like infingement plaintiff ’s personal interests and the amount of compensation. The
Author is of the opinion that the presented judgement is to be approved.
KEY WORDS: luggage, wasted holidays, holidays, compensation, non material damage.
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