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Przedmowa

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się

z artykułami prezentowanymi w dwunastym
numerze kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”.

Z dziedziny prawa chcielibyśmy Państwu

zaprezentować między innymi problematykę

nowych form działalności radiowej i telewizyjnej, wykorzystujących Internet jako nowoczesną drogę telekomunikacyjną. Dr Grzegorz

Tylec przedstawia istotne regulacje prawne,

a także różne opinie interpretacyjne przepisów regulujących działalność w obszarze mediów internetowych. Dr Joanna Misztal-Konecka wraz z mgr. Januszem Koneckim podejmują zagadnienie z dziedziny postępowania
karnego, a mianowicie kwestię uczestnictwa

oskarżonego w rozprawie głównej oraz komplikacje pojawiające się w razie złożenia przez
niego oświadczenia o rezygnacji z udziału
w rozprawie. Dr Michalina Duda omawia

problem rozliczania kosztów mediów w odniesieniu do najemców lokali komunalnych

w kontekście przepisów o podatku VAT. Autorka dokonuje oceny prawnej zróżnicowania

sytuacji prawnopodatkowej najemców i właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się

w budynkach wielolokalowych stanowiących
własność wspólnot mieszkaniowych.

Mgr Grzegorz Wolak wskazuje na zasadni-

cze elementy postępowania notarialnego oraz

wyjaśnia czy wszystkie, a jeśli nie to które,

z wymogów formalnych zawartych w prawie
o notariacie, odnoszących się do sporządzania

aktów notarialnych mają dla nich charakter

konstytutywny. Mgr Marcin Owsianka prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące
egzekucji z majątku małżeńskiego, natomiast

mgr Agnieszka Ogrodnik-Kalita dokonuje interpretacji określenia „pijaństwo”, które zostało wykorzystane przez ustawodawcę jako
przesłanka ubezwłasnowolnienia.

Dr hab. Wiktor Czepurko i mgr Larysa

Chepurko poświęcają artykuł teoretycznym
aspektom ryzyka walutowego i empirycznemu

badaniu przyczyn i czynników jego wysokiego

poziomu w Ukrainie. W kontekście światowego

kryzysu gospodarczego dr Jarosław W. Przybytniowski i mgr Anna Krawczyk omawiają

kwestię bezpieczeństwa finansowego w ujęciu
historycznym i współczesnym, podkreślając

że załamanie w sferze realnej ekonomii zaczęło się właśnie od kłopotów sektora finansowego. Dr inż. Małgorzata Gotowska koncentruje

się na zagadnieniu funkcjonowania rynku zie-

mi rolnej w Polsce i zwraca uwagę, że z roku
na rok wzrasta zainteresowanie ziemią jako
dobrą formą lokaty kapitału.
Życzymy owocnej lektury.

Z wyrazami szacunku
Filip Ciepły
Zastępca Redaktora Naczelnego
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Artykuły prawnicze

Media w Internecie
- zarys problematyki prawnej
Media via Internet
- analysis of legal regulations

I. Wstęp
W ostatnich latach dzięki szybkiemu rozwo-

jowi technologii informatycznych i telekomuni-

kacyjnych pojawiły się nowe formy działalności
radiowej i telewizyjnej. Nowe technologie tele-

komunikacyjne umożliwiły dynamiczny rozwój
mediów elektronicznych. Główną przyczyną

ców krajowych do nowego podejścia prawnego
ekonomicznego i politycznego do zjawiska komunikacji i mediów elektronicznych.

II. Regulacja prawna
komunikacji elektronicznej
Główny zrąb regulacji prawnych odnoszą-

przemian stał się proces digitalizacji nadawa-

cych się do zagadnień komunikacji elektro-

nego czy radiowego do Internetu umożliwiło

notowym pojęcie „komunikacji elektronicz-

nych treści oraz ich przekaz za pośrednictwem
Internetu. Wprowadzenie programu telewizyjuzyskanie efektu ich interaktywności. Efektem

tych zjawisk stało się między innymi powstanie

telewizji interaktywnej nazywanej także telewizją internetową. Nowe formy działalności

medialnej stały się następstwem zjawiska nazywanego mianem konwergencji mediów polegającego na „stapianiu się” różnego rodzaju przekazów medialnych i rozmywaniu granic między

tradycyjną telekomunikacją, radiofonia, telewizją i komputerami1. Ten dynamicznie rozwijają-

cy się obszar komunikacji elektronicznej zmusił
prawodawcę wspólnotowego oraz ustawodaw1
2
3
4

nicznej zawarty jest w prawie pierwotnym

i wtórnym Unii Europejskiej2. W prawie wspól-

nej” zgodnie z art. 2a dyrektywy 2002/21/WE
z dnia 7 marca 2002 r. o wspólnych ramach

regulacyjnych dla sieci i usług komunikacji

elektronicznej (tzw. dyrektywa ramowa3) jest
rozumiane jako systemy transmisyjne oraz

inne zasoby, które umożliwiają przekazywa-

nie sygnałów przewodowo, za pomocą radia,
środków optycznych lub innych środków elek-

tromagnetycznych w tym sieci satelitarnych,
stacjonarnych, za pomocą obwodów i pakietów

w tym Internetu oraz ruchomych sieci naziemnych, elektrycznych systemów kablowych w ta-

Por. J. Barta, R. Markiewicz, Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Oficyna 2007, s. 8 i n.
M. Zapała, Stosowanie dyrektyw wspólnotowych przez organy administracyjne, „Państwo i Prawo” 2005, nr 11, s. 88 i n.
Dz. Urz. WE L 108 z dnia 24 kwietnia 2002 r.
A. Monarcha-Matlak, Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna 2008, s. 56.
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kim zakresie, w jakim są one wykorzystywane

skim brak jest legalnej definicji pojęć środki ko-

kablowej niezależnie od rodzaju przekazywa-

wyczerpująco opisane przez naukę prawa7.

do przekazywania sygnałów, sieci nadawania

radiowego i telewizyjnego oraz sieci telewizji
nych informacji.

Można powiedzieć, iż nowe europejskie re-

gulacje prawne w dziedzinie komunikacji elektronicznej ukierunkowane są głównie na rynek

zasobów widmami częstotliwości fal radiowych,
na regulację związaną z bezpieczeństwem informacji w sieciach i usługach komunikacji elek-

tronicznej, ochronę interesów konsumenta oraz
konsolidację wspólnego rynku . Istniejące do4

tychczas regulacje prawne funkcjonowały świet-

nie w środowisku analogowym, rozwój nowych
technologii informatycznych i telekomunikacyj-

nych a w szczególności konwergencja mediów
uczyniła istniejące w państwach członkowskich
regulacje prawne nieużytecznymi5. Konsekwencją konwergencji w sferze prawnej jest próba

przejścia od pionowego (sektorowego) modelu
regulacji prawnej do modelu poziomego (horyzontalnego), abstrahującego od środka przeno-

szenia zawartości audiowizualnej . „Pionowy”
6

porządek regulacyjny wyraźnie oddziela regulację telekomunikacji (komunikacji porozumiewawczej, prywatnej) od regulacji radiofonii i tele-

wizji (komunikacji rozsiewczej, publicznej). Dąży

się do zlikwidowania dwóch odrębnych zespołów
przepisów kompleksowo regulujących osobno
sferę łączności, osobno zaś radiofonię i telewizję.

W systemie prawa polskiego jak i w prawie

międzynarodowym powszechnym i europej5
6
7
8
9
10

munikacji elektronicznej oraz środki masowego komunikowania. Pojęcia te nie zostały także

Niewątpliwie wskazane powyżej pojęcia na-

leży traktować jako część systemu prasowego
państwa. Postęp techniczny powoduje, że katalog masowych środków komunikowania ma
charakter otwarty i stale się rozszerza. Oprócz

telewizji i radiofonii do systemu prasowego należą zarówno prasa drukowana, kinematografia i Internet, a także, oczywiście, książki, płyty

gramofonowe i kompaktowe, taśmy magnetofonowe i magnetowidowe, broszury, ulotki,

plakaty, reklamy i wystawy. Postęp techniczny

ciągle uzupełnia katalog tych środków o nowe
rozwiązania. Obecne technologie komunikacyj-

ne zdolne są do realizacji zarówno komunikacji
prywatnej jak i tradycyjne rozumianej komu-

nikacji publicznej. W literaturze wskazuje się,

iż obecne rozwiązania techniczne spowodują
zmianę ustawodawstwa medialnego i odejście
od modelu uzależniającego kwalifikacje prawną działalności medialnej od sposobu rozpowszechniania treści i przejście do modelu kładącego główny nacisk na treść przekazu8.

III. Klasyczna definicja
radiofonii i telewizji

W treści ustaw medialnych takich jak usta-

wa o radiofonii i telewizji9 czy w prawie praso-

wym10 brak jest normatywnej definicji pojęcia

radiofonii i telewizji. W nauce prawa radiofonie

M. Bangrmann, Europe and the globar information society. Recommendations to the European Council. The Bangemann Report. 26 May 1994, Brussels 1994.
Por. K.E. Hain, Regulierung in den Zeiten der Konvergenz, K&R 2006, nr 7-8, s. 325.
Por. C. Mik, Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999, s. 20-21.
K.E. Hain, Regulierung…, s. 325 i n.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
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i telewizję postrzega się, jako dział telekomu-

ani towarzyskimi. Nie zmienia tego charakte-

na celu dostarczenie odbiorcom aktualnych

lub dekoderów, tak więc w zakresie definicji

nikacji, zajmujący się rozpowszechnianiem
wiadomości do publicznego odbioru, mający
informacji oraz treści o wartościach kulturalnych, naukowych, artystycznych, dydaktycznych. Radiofonia wykorzystuje do przesyłania

treści fale elektromagnetyczne. Główne kryterium rozróżnienia od innych form przekazu

stanowi możliwość masowego odbioru oraz

element wierności odtworzenia. W zależności
od sposobu przesyłania sygnałów rozróżnia się

radiofonię i telewizję przewodową (w której
urządzenia odbiorcze połączone są przewodami ze stacją nadawczą), bezprzewodową i satelitarną . Przedmiotem działalności organizacji
11

radiowych i telewizyjnych jest nadawanie (emi-

sja) programów. Pojecie nadawania wyraźnie
odróżnia się w literaturze od transmisji z punktu do punktu (point to point) gdzie przekaz dociera do indywidualnego odbiorcy12. Zawarta
w ustawowej definicji nadawania przesłanka
„rozpowszechniania” wskazuje, iż nadawanie

musi cechować publiczny charakter nadawania

co oznacza, iż w miejscu przeznaczenia sygnały

mogą być odbierane przez dowolną liczbę osób
nie powiązanych ze sobą więzami osobistymi
11

12
13
14

ru konieczność użycia dodatkowych urządzeń
technicznych służących odbiorowi np. anten
nadawania pozostają nadania płatne i kodowane13. Podstawową cechą tradycyjnej radio-

fonii i telewizji jest komunikowanie masowe,
które dotychczas rozumiane było jako przekaz
za pomocą urządzeń technicznych jednolitych

treści do liczebnie wielkich, anonimowych odbiorców. Nowe rozwiązania techniczne powodują, iż przekaz programów radiowych i telewizyjnych może być obecnie dostosowany do

potrzeb i wymagań indywidualnego odbiorcy
który samodzielnie decyduje o miejscu, wyborze i zestawieniu odbieranych treści14.

IV. Radiofonia i telewizja
w Internecie

Rozwój nowych technologii informatycznych

wpłynął istotnie na efektywne sposoby kompresji obrazu i dźwięku a to stało się przyczyną zna-

czącego zwiększenia szybkości transmitowanych
danych w Internecie. Wprowadzenie zdigitalizo-

wanego programu telewizyjnego czy radiowego
do Internetu umożliwiło uzyskanie efektu interaktywności tychże programów. Dało to możli-

Por. J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz, Lex Omega 2008, Komentarz do art. 1 ustawy.
W. Rumphorst, The EC Directive on Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, [w:] Audiovisual Media and
Copyright in Europa, ed. H.C. Hehoram, Kulwer-Deventer 1994, s. 20 i n.
Por. E. Traple, [w:] J. Barta, M. Czjkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s. 438.
Od przekazu elektronicznego należy odróżnić telegazetę, którą charakteryzuje to, iż jest ona zbiór tekstów emitowanych w postaci nieruchomych obrazów, rozpowszechnianych za pomocą sygnału telewizyjnego równocześnie z tym
programem. W orzecznictwie stwierdzono, że nie jest ona dziennikiem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 prawa prasowego, lecz przekazem tekstowym w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(por. postanowienie SA w Warszawie, I ACa 601/98). Do problematyki emisji telegazety odnoszą się dyrektywa Rady
Wspólnot Europejskich 89/552 z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. Urz. UE L 1989.298.23) oraz dyrektywa 97/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnot Europejskich
z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniającą dyrektywę 89/552 (Dz. Urz. UE L 1997.199.32). Por. także R. Skubisz, R. Sagan,
Prawo reklamy, Lublin 1997, s. 106; J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy Międzynarodowe, Warszawa 1997, s. 569; T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe, Warszawa-Kraków 2000, s. 24.
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wość oferowania nowych usług w postaci między

i rozprowadzanie programów radiowych lub

pay-per-channel), usługi time shifting. Dostawcy

ternecie między innymi system odbioru właściwy

innymi: rozpowszechniania na żądanie (video on

demand), usługi telewizji płatnej (pay-per-view,

usług medialnych działający w Internecie oprócz
samego programu telewizyjnego czy radiowego

zaczęli oferować możliwość ściągania różnego
rodzaju materiałów (tzw. downloading). Oprócz
tychże usług o charakterze stricte medialnym

rozpoczęto świadczenie szeroko rozumianych
usługi towarzyszących jak np. usługi bankowe,
handel elektroniczny, poczta elektroniczna itp.

15

Wskazane zjawisko określane jest w literaturze
mianem telewizji interaktywnej lub telewizji

internetowej charakteryzujące się „stapianiem”
różnego rodzaju przekazów medialnych i rozmywaniu granic między tradycyjną telekomunika-

telewizyjnych, jak również świadczenie nielinearnych audiowizualnych usług medialnych w In-

dla udostępniania programów w trybie streamingu przez Internet. Sfera ta nie jest regulowana

prawem medialnym, nie podlega koncesjonowa-

niu ani właściwości KRRiTV, odnoszą się do niej
zaś regulacje prawne dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przy ograniczeniach wynikających z prawa prasowego, teleko-

munikacyjnego, przepisów o świadczeniu drogą
elektroniczną, a także prawa karnego18.

V. Media elektroniczne
a prawo prasowe

W literaturze nie ma sporu co do tego że

cją, radiofonia, telewizją i komputerami .

Internet zaliczyć należy do tzw. środków maso-

czy telewizyjnych do Internetu, jak też świadcze-

plakatów czy filmów. A więc środków, których

16

W świetle obecnie obowiązujących regulacji

prawnych wprowadzanie programów radiowych

nie innych usług medialnych w Internecie nie

podlega obecnie regulacji ustawy o radiofonii

i telewizji oraz koncesjonowaniu i właściwości
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji . W jednym
17

ze stanowisk KRRiTV wyraźnie podkreśliła, że

ustawa o radiofonii i telewizji reguluje system
powszechnego odbioru (radiokomunikacja roz-

siewcza – broadcasting) oraz system zbiorowego
odbioru cablecasting czy reemisja kablowa. Poza
systemem regulacji wymienionej ustawy pozostaje rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie
15
16
17
18

19
20

wego komunikowania obok prasy drukowanej,

przekazu radiowego i telewizyjnego, książek,

działanie sprowadza się do masowego przekazywania rozmaitych treści. Gwarantowana

w treści art. 14 Konstytucji wolność prasy i in-

nych środków społecznego przekazu obejmuje
także swoim zasięgiem środki masowego komu-

nikowania19. W piśmiennictwie wskazuje się, że
uznanie Internetu za prasę nie jest prawidłowe,

w odróżnieniu do elektronicznych edycji progra-

mów radiowych i telewizyjnych, czy materiałów

drukowanych (czasopism, dzienników itp.). Art.
25 prawa autorskiego20 stwarza pokusę, aby In-

J. Barta, R. Markiewicz, Telewizja interaktywna …, rozdział I, 2.1.
Por. T. Dreier, Konvergenz und das Unbehagen des Urheberrechts, [w:] Festschrift fur Willi Erdmann, Küln 2002, s. 78 i n.
Dalej jako KRRiTV.
Stanowisko regulacyjne w sprawie kwalifikacji prawnej usługi TV over DSL oraz kwestii właściwości KRRiTV wobec
regulacji usług telewizyjnych udostępnianych za pośrednictwem nowych platform z dnia 31 maja 2006 r. , dokument
urzędowy niepublikowany, cyt. za : J. Barta, R. Markiewicz, Telewizja interaktywna …, rozdział I, 2.2.2.
Por. Postanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., IIIKK 234/07, „Biuletyn Prawa Karnego” 2008, nr 10, poz. 33.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
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ternet traktować jako jedną z postaci prasy. Jest

wprowadzane i rozpowszechniane w sieci mate-

jeśli chodzi o wypełnienie wymogów definicji

nej, można traktować jako prasę w rozumieniu

to jednak możliwe tylko w zakresie wykorzystywania Internetu w zakresie funkcji prasy, nie zaś

prasy zawartej w prawie prasowym . J. Tacz21

kowska stwierdziła, iż Internet jest środkiem
przekazu, podobnie jak ryza papieru. Internet
nie jest jednak prasą, ale może służy, podobnie
jak ryza papieru, wydawaniu prasy. Odmowa

rejestracji tytułu prasowego z uwagi na rodzaj
środka przekazu lub technikę rozpowszechniania publikacji – w świetle postanowień prawa

prasowego – wydaje się więc niedopuszczalna22.

Z treści definicji prasy zawartej w art. 7 prawa
prasowego, wynika między innymi, że prasą są

zarówno dzienniki i czasopisma, jak i „wszelkie

istniejące i powstające w wyniku postępu tech-

nicznego środki masowego przekazywania [...]
upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania”. Tak więc treści rozpowszechniane w formie przekazu internetowego będą prasą

jeśli będą ukazywać się periodycznie, spełniając
jednocześnie wymogi, o których mowa w art. 7

ust. 2 pr. pras. Pogląd ten jest powszechnie ak-

ceptowany w doktrynie . Podobnie periodycznie
23

21

22
23

24
25

riały, będące elektronicznym odpowiednikiem
tego, co ukazuje się na rynku w postaci tradycyjobowiązującej ustawy – Prawo prasowe. Kwalifikację taką należy uznać także w przypadku braku wspomnianego odpowiednika, jeśli zachowa-

ne są cechy prasy: periodyczność, ukazywanie
się w sieci, stały tytuł (nazwa), kolejne numery

i widoczne daty. Chodzi tu między innymi o regu-

larnie rozpowszechnione w Internecie biuletyny,
serwisy i inne periodyki”24. Wydaje się, iż kwe-

stia ta została przesądzona orzeczeniem Sądu
Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 roku którym

stwierdzono, że aktualizowana przynajmniej

raz w roku sieciowa witryna jest prasą i zgodnie
z art. 20 prawa prasowego podlega ona obowiąz-

kowi sądowej rejestracji prasy. Niedopełnienie
tego obowiązku jest obwarowane sankcją grzywny albo kary ograniczenia wolności w świetle

art. 45 prawa prasowego25. W jednym z orze-

czeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie wskazano, iż o tym, czy publikacja

internetowa ma charakter prasowy decydować

powinien cel, jakiemu ma służyć. Skoro rolą i zadaniem prasy jest rozpowszechnianie informa-

S. Jankiewicz, Prowadzenie reklamy w internecie, „Radca Prawny” 2001, nr 2, s. 40.
J. Taczkowska, Glosa do postanowienia SN z dnia 26 lipca 2007r. IV KK 174/07, OSP 2008, nr 6, poz. 60.
J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1999, s. 35-41; J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo mediów,
Warszawa 2005, s. 95; E. Nowińska, M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa
2001, s. 184; A. Kamińska, Internet – pozaumowne korzystanie z utworów, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”
2002, nr 5, s. 228.
J. Barta, R. Markiewicz, Postęp techniczny w mediach, [w:] Prawo mediów, red. J. Barta, Warszawa 2005, s. 189.
Por. Postanowienie SN z 26 lipca 2007r. IV KK 174/07, „Prokuratura i Prawo. Wkładka 2008”, nr 2, s. 4 i n., w którym
stwierdzono: „Jest rzeczą bezsporną, że dzienniki i czasopisma przez to że ukazują się w formie przekazu internetowego, nie tracą znamion tytułu prasowego, i to zarówno wówczas gdy przekaz internetowy towarzyszy przekazowi
utrwalonemu na papierze, drukowanemu, stanowiąc inną, elektroniczną jego postać w systemie on line, jak i wówczas,
gdy przekaz istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, ale ukazuje się tylko periodycznie, spełniając wymogi,
o których mowa w art. 7 ust. 2 pr. pras. Osoba rozpowszechniająca bez rejestracji we właściwym sądzie okręgowym
dziennik bądź czasopismo za pośrednictwem Internetu zarówno wówczas, gdy przekaz taki towarzyszy przekazowi
utrwalonemu na papierze, stanowiąc inną elektroniczną jego postać, jak i wówczas, gdy istnieje tylko w formie elektronicznej w Internecie, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 45 ustawy prawo prasowe; por. także wyrok TK z dnia
20 lutego 2007 r., P 1/06, OTK-A 2007/2/11 stwierdzający zgodność z Konstytucja regulacji prawnych nakładających
sankcje karną za niedopełnienie sadowej rejestracji prasy.
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cji, to periodyczność przekazu, czyli cyklicznego

VI. Odpowiedzialność za
naruszenie prawa w Internecie

darczych, politycznych, oświatowych, kultural-

nych pojawił się problem odpowiedzialności za

linkiem, wskazywać będzie na cel, jaki realizuje

nej powoduje, iż media rozpowszechniają treści

informowania opinii publicznej o określonych
faktach społecznych, ekonomicznych, gospo-

nych, z zakresu muzyki, filmu i sztuki, etc., pod
oznaczonym tytułem, nazwą, adresem czy nawet
redakcja, wydawca czy autor danej publikacji

elektronicznej, na stworzonej specjalnie w tym
celu stronie internetowej .
26

Jeśli określony przekaz treści intelektual-

nych w Internecie zawierający „ludzkie myśli”

nie będzie spełniał przesłanek ustawowej de-

finicji prasy, zastosowanie może znaleźć art.

54b prawa prasowego. Przepis ten rozszerza
zasady dotyczące odpowiedzialności praw-

nej i postępowania w sprawach prasowych na
wszelkie naruszenia prawa związane z przekazywaniem myśli ludzkich za pomocą innych

niż prasa środków przekazywania, niezależnie
od techniki ich przekazu. Według tych zasad
kształtować się będzie odpowiedzialność m.in.

redaktorów wydawnictw książkowych, twór-

ców filmów, twórców gier komputerowych,
wideokaset, wydawców płyt gramofonowych
i taśm magnetofonowych, płyt CD i DVD oraz
nadawców internetowych. Warto zauważyć, że

dyspozycja wskazanego wyżej przepisu – oczywiście w powiązaniu z odpowiednim przepisem szczegółowym – może stać się podstawą

odpowiedzialności osób zamieszczających materiały zniesławiające, obelżywe bądź naruszające dobra osobiste w Internecie .
27

26
27
28
29

Wraz z rozwojem technologii komunikacyj-

naruszenie prawa dokonane w Internecie. Interaktywność nowych form komunikacji medial-

pochodzące od użytkowników, które nie zawsze
podlegają kontroli przed ich upublicznieniem.

Sytuacja ta często prowadzi do naruszeń prawa

i jest źródłem odpowiedzialności podmiotów
które swym działaniem spowodowały ich opu-

blikowanie. Ustawa o oświadczeniu usług drogą
elektroniczną28 będąca implementacją dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 8 czerwca 2000r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa

informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (tzw.
dyrektywa o handlu elektronicznym) określając

zakres odpowiedzialności dostawców usług internetowych dokonuje rozróżnienia na29:
-

-

network provider – operatora sieci telekomunikacyjnej;

access provider – podmiot umożliwiający

dostęp użytkownikom do sieci komputerowej który nie ma możliwości kontrolowania

zasobów udostępnianych przez indywidualnych użytkowników;

service provider – dostawca usług internetowych m. in. tzw. hostingu czyli udostępniania miejsca na serwerach dla materiałów
dostarczonych przez użytkowników;

Por. Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2008r., II S.A./Wa 1536/0, Lex Omega nr 479025.
J. Sobczak, Komentarz do art. 54b ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Lex Omega 2008.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Por. X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Diffin 2004, s. 123.; J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo…, s. 214; U. Sieber, Responsobility of internet Providers – A Comparative Legal Study with
Recommendations for Future Legal Policy, Würzburg 1999, s. 4.
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-

content provider- dostawca zawartości sieci.

Przedsiebiostwa medialne działające w in-

ternecie zakwalifikować należy do grupy content

provider lub service provider gdyż często oprócz
nadawania internetowego, umożliwiają użytkownikom zamieszczanie na własnych stronach
internetowych przesłane przez nich treści.

Gdy nadawca za pośrednictwem sieci In-

ternetu dokonuje emisji materiałów łamiących
porządek prawny, naruszające prawa osób trzecich, na przykład dobra osobiste lub prawa autorskie to na zasadach ogólnych będzie on pono-

sił odpowiedzialność za tego rodzaju działanie
i bez znaczenia pozostanie to czy udostępnione

dane uzyskał od osoby trzeciej czy wyemitował
je z własnej inicjatywy. Gdy podmiot świadczący
usługi w Internecie udostępnia miejsce na swo-

nej z nim działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Przepis ten chroni

więc dostarczycieli usług internetowych przed
odpowiedzialnością za naruszenie prawa spowodowane publikacją przy wykorzystaniu należącej do nich infrastruktury technicznej. Od-

powiedzialność tego rodzaju podmiotów jest
wyłączona jednak tylko do póki nie wiedzą one
o naruszaniu prawa. Zawiadomienie organu

urzędowego lub wiarygodna wiadomość o tym

fakcie powoduje obowiązek uniemożliwienia

dostępu do treści powodujących naruszenie
prawa pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za dokonane naruszenie.

VII. Podsumowanie

W ciągu kilku ostatnich lat na skutek rewo-

im serwerze każdy z użytkowników może do-

lucji technologicznej nastąpiło wiele nieodwra-

nik ma możliwość anonimowej publikacji okre-

w sposób szczegółowy odnosiły się do tej sfe-

konać publikacji określonych treści w sieci bez
uprzedniej wstępnej ich weryfikacji. Użytkow-

ślonych treści co umożliwiają zarówno środki
techniczne jak i rozwiązania prawne (por. art. 16

i art. 84 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dotyczący ochrony autorskich praw

osobistych i tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz art. 15 ustawy prawo
prasowe dotyczący tajemnicy dziennikarskiej).

Zgodnie z regulacją art. 14 ust 1 ustawy

o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie
będzie ponosił odpowiedzialności za przecho-

wywane dane ten kto udostępniając zasoby
sieci w celu przechowywania danych przez
usługobiorcę nie wie o bezprawnym charak-

terze danych lub związanej z nim działalności
a w razie otrzymania urzędowego zawiado-

mienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości
o bezprawnym charakterze danych lub związa-

calnych zmian dotyczących funkcjonowania

mediów. Regulacje prawne, które do tej pory
ry ludzkiej działalności nie nadają się do stoso-

wania w zakresie nowych zjawisk medialnych.
Z drugiej strony warto zwrócić uwagę, iż w nowej sytuacji w pełnej rozciągłości znajdują za-

stosowanie ogólne zasady prawa cywilnego lub
prawa karnego, które niejako automatycznie

objęły swa regulacją nowe zjawiska techniczne.

Niewątpliwie stosowanie jedynie tych ogólnych
zasad prawnych nie jest wystarczające dla poprawnego

funkcjonowania

elektronicznego

rynku mediów i budzić może wiele wątpliwości
interpretacyjnych. Z drugiej strony obecna sytuacja świadczy niewątpliwie o wartości tych, uniwersalnych konstrukcji jurydycznych. W związ-

ku z powyższym niewątpliwie spodziewać się
można uchwalenia nowych regulacji prawnych

które odnosiły się będą bezpośrednio do dzia-
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łalności mediów internetowych i dostosowane
będą do nowej rzeczywistości społecznej, politycznej, gospodarczej i technologicznej .

SŁOWA KLUCZOWE

Prawo prasowe, radiofonia i telewizja, In-

ternet, media, konwergencja mediów

STRESZCZENIE

stanowi dowód, że jest to kwestia złożona i wymaga podjęcia dalszych badań.

KEYWORDS

Press Law, broadcasting, Internet, me-

dia, media convergence

SUMMARY

The article focuses on some legal problems

W artykule zwrócono uwagę na niektóre

concerning the interpretation of provisions on

diów internetowych. Autor przedstawia istotne

in the area of interpretation of this issue. The

problemy dotyczące wykładni przepisów prawnych regulujących działalność w obszarze meregulacje prawne i różne opinie interpretacyj-

ne. Analiza opiera się na polskim i europejskim

prawodawstwie i orzecznictwie, które odnoszą
się do takich pojęć jak „media” i „media Internet”. W artykule omówiono kwestie związane

z nowymi technikami komunikacji medialnej:
radiem internetowym oraz telewizją internetową. Przeprowadzona przez autora analiza

Internet media law. The author presents rel-

evant legal regulations and different opinions

analysis of legal regulations is based on Polish
and European legal rulings which lend meaning

to the term “media” and “Internet media”. The

article discusses a new methods of technical activity of internet radio and Internet television.

The analysis carried out by author provides
evidence that this issue is very problematic and
worth further research.
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Dr Joanna Misztal-Konecka, mgr Janusz Konecki

Oświadczenie oskarżonego
o rezygnacji z udziału w rozprawie
(art. 377 § 3 k.p.k.). Zagadnienia wybrane
Decision of the Accused not to Participate in the Trial
(Article 377 § 3 k.p.k.): Some Remarks

I. Wprowadzenie
W toku postępowania karnego, zgodnie

z zasadą określoną w art. 374 § 1 k.p.k. , obec1

ność oskarżonego na rozprawie głównej jest
obowiązkowa, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.

Uczestnictwo w rozprawie jest przy tym nie
tylko obowiązkiem oskarżonego, ale także jego

uprawnieniem wchodzącym w zakres realiza-

cji prawa do obrony2. Mimo to ustawodawca,
realizując postulat sprawności postępowania,

przewiduje sytuacje, w których postępowanie
karne – w części lub w całości – może się toczyć
bez udziału oskarżonego.
1
2

3

Możliwość prowadzenia rozprawy głównej

w postępowaniu zwyczajnym pod nieobecność

oskarżonego przewidziana jest między innymi w art. 375 § 1 k.p.k., art. 376 k.p.k., art. 377
k.p.k. i art. 390 § 2 k.p.k.

Przedmiotem niniejszego opracowania są

komplikacje pojawiające się w razie stosowania

w postępowaniu zwyczajnym normy zawartej
w art. 377 § 3 k.p.k., dozwalającej oskarżonemu

na złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału

w rozprawie. Pominięte zostaną inne przypadki
nieobecności oskarżonego, w tym w postępowaniach szczególnych3. Należy przy tym wskazać, że

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.).
P. Rogoziński, Obecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia obrony materialnej w świetle
norm konstytucyjnych i konwencyjnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. 5, s. 95-103; M. Płachta, Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy ochrony praw oskarżonego w procesie karnym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. 5,
s. 15-52; P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 123-160, 236-248, 399-408.
Szerzej na temat innych sytuacji przewidzianych w art. 377 § 3 k.p.k. zob. zwłaszcza: wyrok Sądu Najwyższego z dnia
11 września 1984 roku, IV KR141/84, OSNKW 1985/5-6/44; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1991 roku, I
KZP 14/91, OSNKW 1992/1-2/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2005 roku, II AKa 40/05, KZS
2005/12/64. Zob. także G. Artymiak, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1991 roku, I KZP 14/91,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1993, z. 3, s. 148-151; T. Grzegorczyk, O niektórych uproszczeniach procedury karnej w nowym kodeksie postępowania karnego, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 9, s. 3-14; S. Stachowiak, Rozprawa główna prowadzona pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4, s. 7-17; T. Grzegorczyk,
Orzekanie pod nieobecność oskarżonego w postępowaniu karnym zwyczajnym w świetle nowego kodeksu postępowania
karnego, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red.
T. Nowak, Poznań 1999, s. 265-272; M. Urbaniak, Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego – art. 377 k.p.k.,
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materia odnosząca się do szczegółowych zagad-

Zgodnie z treścią art. 377 § 3 k.p.k., jeżeli

nień o istotnym znaczeniu praktycznym zwią-

oskarżony zawiadomiony o terminie rozprawy

wie, w której oskarżony takie oświadczenie zło-

prawę albo zawiadomiony o niej osobiście nie

zanych ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji
z udziału w rozprawie i procedowaniem w sprażył, nie była dotychczas przedmiotem szczegółowych rozważań zarówno doktryny, jak i orzecznictwa, co uzasadnia podjęcie tej tematyki.

II. Warunki formalne i treść
oświadczenia oskarżonego
z art. 377 § 3 k.p.k.
Przepis art. 377 § 3 k.p.k. zawiera normę

gwarancyjną, dzięki której bez zgody oskarżonego zawiadomionego o terminie rozprawy, nie odbędzie się ona pod jego nieobecność4. Regulacja

ta zapewnia realizację prawa do uczestnictwa

w rozprawie. Jednocześnie możliwość złożenia
oświadczenia o rezygnacji z udziału w rozpra-

wie pozwala oskarżonemu podjąć decyzję, czy
chce on osobiście w rozprawie uczestniczyć
celem obrony swoich praw. W konsekwencji
oskarżonemu zapewnia się prawo uczestnictwa

w rozprawie i realizację prawa do obrony, zaś
dopuszczalność prowadzenia rozprawy pod jego
nieobecność nie narusza prawa do obrony materialnej . Prawo do obrony jest bowiem uprawnie5

niem oskarżonego, nie zaś jego obowiązkiem.

4
5
6
7

oświadcza, że nie weźmie udziału w rozprawie, uniemożliwia doprowadzenie go na rozstawia się na rozprawę bez usprawiedliwienia,

sąd może prowadzić postępowanie bez jego
udziału, chyba że uzna obecność oskarżonego
za niezbędną.

Bez wątpienia wskazane w art. 377 § 3 k.p.k.

oświadczenie o tym, że oskarżony nie weźmie

udziału w rozprawie może zostać przez niego
złożone w formie pisemnej (także w odpowie-

dzi na akt oskarżenia), jak i w formie ustnej do
protokołu. Wykluczone jest przy tym by oświad-

czenie takie mógł złożyć za oskarżonego jego

obrońca, choćby powołując się na wolę swojego
klienta6 czy też ktokolwiek inny, opierający się
na upoważnieniu oskarżonego. Przepis jedno-

znacznie bowiem wskazuje, że oświadczenie
takie może złożyć jedynie oskarżony. Z uwagi

na osobisty charakter oświadczenia o rezygnacji z udziału w rozprawie, obrońca może jedy-

nie przekazać sądowi pisemne oświadczenie
oskarżonego7, nie może zaś skutecznie oświad-

czyć, że oskarżony wobec niego ustnie wyraził
wolę rezygnacji z rozprawy, prosząc o przekazanie tego stanowiska sądowi.

„Prokuratura i Prawo” 2002, nr 3, s. 49-59; E. Trybuchowska, Obecność oskarżonego na rozprawie głównej de lege lata
i de lege ferenda, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L Bogunia, t. 11, Wrocław 2002, s. 259-274; M. Urbaniak,
Rozpoznawanie spraw pod nieobecność oskarżonego w polskim procesie karnym, Poznań-Kalisz 2003, s. 78-88; A. Gaberle,
Stan wywołany spożyciem alkoholu a zakaz dowodowy z artykułu 171 § 6 kodeksu postępowania karnego, „Gdańskie
Studia Prawnicze” 2003, t. 11, s. 191-202; M. Kupiec, Niektóre problemy uproszczenia postępowania dowodowego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. 16, Wrocław 2004,
s. 77-98; Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297-467, t. 2, wyd. 3, red. P. Hofmański, Warszawa 2007,
s. 402-409; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym, wyd. 5, Warszawa 2008,
s. 797-792; W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2010, s. 420-422; L.K. Paprzycki,
[w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. J. Grajewski, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 1150-1154.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2002 roku, II KK 217/02, „Prokuratura i Prawo – wkładka” 2003, NR 5, S. 9.
P. Rogoziński, Obecność…, s. 97-98.
Odmiennie M. Kupiec, Niektóre…, s. 81.
Wydaje się, że takie rozumienie „przekazania” prezentuje T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 799.
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Wykładnia językowa wskazanego przepisu

wynika, że nie zdawał on sobie sprawy z konse-

prawie oskarżony może złożyć dopiero wtedy,

tuje oskarżonemu, że zostanie on uprzedzony

mogłaby prowadzić do wniosku, że oświadczenie o rezygnacji z wzięcia udziału w rozkiedy zostanie zawiadomiony o terminie rozprawy, zwłaszcza że przepis art. 377 § 3 k.p.k.

umieszczony został w części kodeksu postępowania karnego odnoszącej się do postępowania sądowego. Tymczasem praktyka sądo-

wa dowodzi, że oświadczenia takie oskarżeni
składają w różnym czasie. Zdarzają się bowiem
oświadczenia składane nie tylko przed zawiadomieniem oskarżonego o terminie rozprawy,

ale również przed jej wyznaczeniem, a nawet

w postępowaniu przygotowawczym. Dochodzi
zatem do sytuacji, w której złożenie oświadczenia wyprzedza czynność sądu polegającą

na zawiadomieniu oskarżonego o terminie rozprawy. Zasadne jest zatem rozważenie czy oko-

liczność, że oświadczenie takie złożone zostało
przed zawiadomieniem o terminie rozprawy,
a nawet przed rozpoczęciem postępowania są-

dowego, pozwala na prawidłowe prowadzenie
rozprawy pod nieobecność oskarżonego.

Wydaje się, że sprzeczne z celem tej insty-

tucji byłoby uznawanie, iż oświadczenia złożo-

ne przez oskarżonego przed zawiadomieniem

o terminie rozprawy są nieskuteczne, nawet
przy przyjęciu, że regulacja z art. 377 § 3 k.p.k.

jest wyjątkiem od zasady obowiązkowego

uczestnictwa w rozprawie (a zatem winna być

interpretowana ścieśniająco). Oskarżony bo-

wiem, składając oświadczenie, wyraża swoją

wolę w zakresie toczącego się postępowania
i realizacji własnego prawa do obrony, a w konsekwencji brak podstaw, by jego wolę w tym zakresie kwestionować, o ile oczywiście nie ujaw-

ni on woli przeciwnej lub jeśli z okoliczności nie

kwencji złożenia takowego oświadczenia. Jednocześnie regulacja art. 377 § 5 k.p.k. gwaran-

o każdej rozprawie poprzez wezwanie go na jej

termin, a zatem fakt zawiadomienia umożliwi
mu ewentualnie stawiennictwo osobiste i podjęcie aktywnej obrony czy też odwołanie złożonego uprzednio oświadczenia.

W zakresie treści oświadczenia z art. 377

§ 3 k.p.c. praktyka sądowa dowodzi, że oskar-

żeni składają różnorodne pisma. Wnoszą oni

bowiem lub wyrażają zgodę na „prowadzenie
rozprawy” pod ich nieobecność, na „prowadzenie rozprawy w dniu…” pod ich nieobecność, na

„prowadzenie rozpraw” pod ich nieobecność,
bądź ogólnie na „prowadzenie sprawy” pod ich

nieobecność, lub też zawierają w oświadczeniu
dosłowną treść normy art. 377 § 3 k.p.k., a za-

tem stwierdzenie – „oświadczam, że nie wezmę
udziału w rozprawie”.

Wbrew pozorom te drobne różnice w treści

oświadczenia winny powodować zróżnicowane

decyzje procesowe sądu. O ile bowiem oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie roz-

praw lub sprawy pod nieobecność oskarżonego
nie budzi wątpliwości i należy je interpretować
jako odnoszące się do wszystkich terminów

rozpraw w danej sprawie, zaś oświadczenie
o prowadzeniu rozprawy w określonym dniu
jako odnoszące się jedynie do tej, konkretnej,

odbywającej się w danym dniu rozprawy, o tyle

już należy odpowiedzieć na pytanie czy oświadczenie o wyrażeniu zgody na prowadzenie rozprawy lub oświadczenie, że oskarżony nie weź-

mie udziału w rozprawie dotyczy tylko jednej
rozprawy (rozprawy w danym dniu, najbliższej

rozprawy), czy też po prostu rozprawy głównej
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w postępowaniu przed sądem I instancji – bez

istniejące różnice, aby oskarżony mógł podjąć

analizowane oświadczenie dotyczy rozprawy

na piśmie możliwość doprecyzowania treści

względu na ilość wyznaczonych terminów. Naszym zdaniem, należy stanąć na stanowisku, że

głównej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym bez względu na to czy rozprawa ta to-

czyła się na jednym, czy też więcej niż jednym

terminie8. W toku postępowania przed sądem
I instancji mamy bowiem do czynienia z jedną
rozprawą, w której można zarządzić przerwę

lub którą można odroczyć, nie zaś z kilkoma
rozprawami mającymi miejsce w konkretnych

terminach9. Wskazać także trzeba, że nielogicz-

ne byłoby stawianie wymagania, by oskarżony

świadomą decyzję w tym przedmiocie. Co
oczywiste, w zakresie oświadczeń składanych

oświadczenia jest ograniczona, jeżeli między

złożeniem pisma zawierającego oświadczenie
a terminem rozprawy nie ma możliwości nawiązania kontaktu z oskarżonym.

III. Złożenie oświadczenia
o rezygnacji z udziału
w rozprawie a pozbawienie
oskarżonego wolności
Zgodnie z treścią art. 350 § 2 k.p.k. co do

przed każdym terminem rozprawy ponawiał

oskarżonego pozbawionego wolności, o ile sąd

określonego fragmentu postępowania (a zatem

go na rozprawę. Pozostaje zatem postawić pyta-

swoje oświadczenia, o ile oczywiście nie wska-

zał jednoznacznie, że oświadczenie dotyczy
konkretnego terminu rozprawy).

Konsekwencją powyższych rozważań jest

przyjęcie, że oświadczenie dotyczy każdego
terminu rozprawy w postępowaniu przed sądem I instancji, także w razie w razie ponownego rozpoczęcia przewodu sądowego w postępowaniu pierwszoinstancyjnym oraz w postę-

powaniu przed sądem I instancji toczącym się
na skutek uchylenia orzeczenia do ponownego
rozpoznania.

Ze względów praktycznych w wypadku

oświadczeń oskarżonych składanych do protokołu należy dążyć do jednoznacznego sprecyzowania zakresu rezygnacji z udziału w rozprawie, wskazując jednocześnie oskarżonemu
8

9

posiada wiedzę o tym fakcie, w każdym wypad-

ku należy wydać zarządzenie o doprowadzeniu

nie czy oskarżony pozbawiony wolności może
skorzystać z możliwości złożenia oświadczenia
o rezygnacji z udziału w rozprawie, a także czy
na sądzie ciąży obowiązek jego doprowadzenia,
mimo że oskarżony złożył oświadczenie o rezy-

gnacji z udziału w postępowaniu, a następnie

został pozbawiony wolności, ewentualnie gdy
takie oświadczenie składa, będąc już tej wolności pozbawiony.

W pierwszej kolejności należy wskazać,

że przepis art. 377 § 3 k.p.k. nie uzależnia

możliwości złożenia oświadczenia o rezygna-

cji z wzięcia udziału w rozprawie od tego czy
oskarżony jest pozbawiony wolności, czy też
odpowiada z wolnej stopy. W konsekwencji

Zob. poglądy wyrażone na tle treści art. 496 § 2 k.p.k. – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 roku, I KZP 19/08,
OSNKW 2008/10/77. Zob. także M. Rogacka-Rzewnicka, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008 r., I
KZP 19/08, „Ius Novum” 2009, nr 1, s. 143-147; R.A. Stefański, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008
r., I KZP 19/08, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, z. 1, s. 384-387; A. Tokarz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23
września 2008 r., I KZP 19/08, „Państwo i Prawo” 2009, z. 9, s. 135-141; K. Woźniewski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 23 września 2008 r., I KZP 19/08, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 2, s. 83-87.
M. Kupiec, Niektóre…, s. 81; A. Tokarz, Glosa…, s. 138.
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wydaje się, że nic nie wyklucza złożenia takie-

celi w celu doprowadzenia w ramach konwoju

gumentem przemawiającym za koniecznością

Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczeci-

go oświadczenia również przez oskarżonego
pozbawionego wolności . Nie jest bowiem ar10

doprowadzenia oskarżonego, a w konsekwen-

cji za wykluczeniem prawa do złożenia przez

niego oświadczenia o rezygnacji z udziału
w rozprawie, konieczność doprowadzenia wynikająca z art. 350 § 2 k.p.k. oraz obowiązek
11

udziału w rozprawie (art. 374 § 1 k.p.k.) Prze-

pis art. 374 § 1 k.p.k. jest bowiem przepisem
ogólnym, zaś regulacja art. 377 § 3 k.p.k. regułę

z niego wynikającą modyfikuje. W naszej ocenie
regulacja art. 377 § 3 k.p.k. stanowi lex specialis
wobec obowiązku uczestnictwa w rozprawie
wynikającego art. 374 § 1 k.p.k., a realizowane-

go wobec oskarżonego pozbawionego wolności
poprzez jego doprowadzenie. Ponadto należy

wskazać, że nie ma zasadniczej różnicy między
sytuacją, w której oskarżony pozbawiony wolności uniemożliwia doprowadzenie na rozpra-

wę, a sytuacją, w której oświadcza, że rezygnuje
z udziału w rozprawie. W obu wypadkach wyraża on wolę rezygnacji z udziału w rozprawie,

przy czym w pierwszym – poprzez oświad-

czenie woli, zaś w drugim – poprzez działania
faktyczne w postaci stawiania biernego lub

czynnego oporu w razie doprowadzenia. Co
istotne, w obu wypadkach oskarżony może cof-

nąć swoje oświadczenie. Do wyobrażenia jest
bowiem taka sytuacja, że oskarżony osadzony,

np. w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu i po-

zostający do dyspozycji właściwej miejscowo

Prokuratury Rejonowej odmówi opuszczenia
10

11

etapowego do Aresztu Śledczego w Szczecinie,
a następnie doprowadzenia na rozprawę do
nie (co będzie miało miejsce kilka do kilkunastu

dni przed rozprawą), po czym w dniu rozprawy

wyrazi jednak chęć poddania się doprowadze-

niu, zaś sąd orzekający w Szczecinie w oparciu

o przesłankę uniemożliwienia doprowadzenia
będzie procedował, zaś o zmianie decyzji przez
oskarżonego dowie się już po rozprawie, a nawet po wydaniu wyroku.

Należy zauważyć, że argumentem za stano-

wiskiem, iż regulacje z art. 377 § 3 k.p.k. dotyczą

zarówno oskarżonych odpowiadających z wolnej stopy, jak i oskarżonych wolności pozbawionych, jest także fakt, że regulacja dopuszczająca

prowadzenie postępowania pod nieobecność
oskarżonego z powodu uniemożliwienia doprowadzenia go na rozprawę może mieć zastosowanie zarówno do oskarżonego pozbawionego

wolności i przebywającego w zakładzie karnym,

jak też do przebywającego na wolności, wobec
którego podjęto decyzję o doprowadzeniu przy-

musowym za pośrednictwem Policji (art. 377 §
3 k.p.k. w zw. z art. 276 § 1 zd. 2 k.p.k.).

Reasumując należy stwierdzić, że skoro sam

oskarżony rezygnuje ze swoich uprawnień, to
fakt, iż jest on pozbawiony wolności, nie powinien wpływać na ocenę dopuszczalności złoże-

nia analizowanego oświadczenia o rezygnacji
z udziału w rozprawie.

Rzecz jednak w tym, że, przebywając na

wolności, oskarżony, który złożył uprzednio

Tak Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 listopada 2006 roku, III KK 83/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008,
z. 1, s. 70-72 oraz D. Wysocki, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2006 roku, III KK 83/06,
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, z. 1, s. 72-75. Odmiennie, acz niesłusznie M. Urbaniak, Prowadzenie …, s. 54.
Takie stanowisko wydają się zajmować M. Urbaniak, Rozpoznawanie …, s. 83; autorzy pracy Kodeks postępowania
karnego …, red. P. Hofmański, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 406-407; W. Grzeszczyk, Kodeks…, s. 405; L.K. Paprzycki, [w:]
Kodeks …, s. 1108-1109.
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oświadczenie o tym, że nie weźmie udziału

Nie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy

w rozprawie, w każdym momencie może zmie-

oskarżony po złożeniu w warunkach wolno-

zwłaszcza wtedy, gdy pozyska informację, że na

cza, że jednak chce w niej brać udział.

nić zdanie, nawet na krótko przed terminem
rozprawy, i pojawić się na rozprawie osobiście,

wskazanym terminie będą roztrząsane istotne
dla niego kwestie. W razie pozbawienia wolności oskarżony taką swobodą nie dysponuje, skoro możliwość zapewnienia stawiennictwa na

rozprawie jest od niego – co do zasady – niezależna. Dzieje się tak dlatego, że w wypadku zło-

żenia przez oskarżonego w krótkim czasie przed

rozprawą lub nawet w dniu rozprawy prośby

o doprowadzenie na rozprawę, nie jest możliwe
zadośćuczynienie tej prośbie z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z realizacją

doprowadzenia przez Policję. Brak zaś realizacji

prośby będzie naruszeniem prawa oskarżonego
do osobistego uczestnictwa w czynnościach podejmowanych w jego sprawie.

Warto wskazać, że Sąd Najwyższy opowiada

się za obowiązkiem sądu orzekającego podjęcia
próby doprowadzenia oskarżonego na rozpra-

wę, mimo złożenia oświadczenia o rezygnacji
z udziału w rozprawie, zaś możliwość prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżone-

go uzależnia od dodatkowego potwierdzenia
rezygnacji z udziału w rozprawie notatką do-

kumentującą odmowę uczestnictwa w rozpra-

wie, a sporządzoną przy próbie doprowadzenia
oskarżonego . Co więcej, Sąd Najwyższy pro12

cedowanie bez takiego właśnie dodatkowego
potwierdzenia rezygnacji z udziału w rozprawie
uznaje za bezwzględną przyczynę odwoławczą.
12

13
14

ściowych wspomnianego oświadczenia zostaje
pozbawiony wolności i przed rozprawą oświadW praktyce jedynym rozsądnym rozwiąza-

niem mogących w takim wypadku zachodzić
komplikacji jest konsekwentne sprowadzanie
oskarżonego na rozprawę, zwłaszcza w sprawach skomplikowanych lub takich, w których postępowanie toczy się dłuższy czas lub

oskarżony od dłuższego czasu jest tymczasowo

aresztowany lub w których postępowanie może
zostać zakończone na najbliższej rozprawie.

Możliwe jest wówczas ponowne odbieranie
ustnego oświadczenia oskarżonego i zarządze-

nie opuszczenie przez niego sali sądowej, o ile
sąd orzekający nie uzna obecności oskarżone-

go za konieczną13. Doprowadzenie to jednakże
będzie wynikiem nie obowiązku wynikającego

z treści przepisów, lecz praktycznym postula-

tem umożliwiającym uniknięcia potencjalnych
problemów. Tylko w ten sposób można bowiem
zapobiec prognozowanym wyżej uchybieniom.

Nie wydaje się bowiem możliwe, by udało się
obalić tezę o zaistnieniu bezwzględnej przyczyny odwoławczej poprzez przyjęcie, że oskarżo-

ny zawiadomiony o terminie rozprawy mógł
sąd powiadomić o konieczności jego doprowadzenia na tyle wcześnie, by możliwe było skuteczne wykonanie tej czynności14.

Końcowo wskazać także trzeba na dwie

sytuacje szczególne, w których mimo złożenia
oświadczenia o rezygnacji z udziału w rozpra-

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 roku, V KK 469/05, LEX nr 188401.
Taki sposób postępowania proponuje D. Wysocki, Glosa…, s. 74 z uwagi na treść art. 350 § 2 k.p.k. nakazującego w
każdym wypadku doprowadzenie oskarżonego pozbawionego wolności.
Podobnie w kontekście obowiązku doprowadzenia powiadomionego osobiście o terminie rozprawy oskarżonego, który
w okresie późniejszym został pozbawiony wolności - Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 października 2008 roku, V KK
106/08, LEX nr 469194.
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wie przez oskarżonego, nie jest możliwe sko-

ków zapobiegawczych, aby sprowadzić przy-

Pierwszym ciekawym przykładem jest sytu-

żone oświadczenie o rezygnacji z udziału w roz-

rzystanie z unormowań przewidzianych w art.
377 § 3 k.p.k. i art. 396 § 2 k.p.k.

acja, w której doszło do złożenia przez oskarżonego oświadczenia o rezygnacji z udziału w roz-

prawie, a następnie dokonania (jak się później
okazało - fikcyjnego) zgłoszenia podejrzenia
popełnienia na szkodę oskarżonego przestęp-

stwa z art. 189 § 1 k.k. Jeżeli sąd poweźmie
15

informację o toczącym się w sprawie pozbawienia oskarżonego wolności (w praktyce chodzi o porwania) postępowaniu, ma do wyboru

dwa sposoby działania. Jeżeli możliwe jest jednoznaczne ustalenie na podstawie posiadanych

danych, że zgłoszenie podejrzenia popełnienia
przestępstwa było fikcyjne, sąd orzekający ma

prawo procedować pod nieobecność oskarżonego w oparciu o jego wcześniejsze oświadczenie. W przeciwnym wypadku sąd, mimo złożonego uprzednio przez oskarżonego oświadcze-

musowo oskarżonego na rozprawę.

Kolejnym przykładem sytuacji, w której zło-

prawie lub wyrażeniu zgody na prowadzenie
rozprawy pod nieobecność oskarżonego, mimo

braku jego odwołania, nie będzie prowadziło
do procedowania przez sąd pod nieobecność
oskarżonego, jest pozbawienie oskarżonego

wolności poza granicami Polski lub pozbawienie go wolności już po złożeniu oświadcze-

nia. Brak możliwości swobodnego odwołania
oświadczenia poprzez osobiste stawiennictwo
na rozprawie obala bowiem domniemanie,
że oskarżony, który uprzednio zrezygnował
z udziału w rozprawie, wolę tę podtrzymuje.

IV. Skutki przeprowadzenia
rozprawy lub jej części
pod nieobecność oskarżonego
Skutki

przeprowadzenia

postępowania

nia, nie może postępowania prowadzić, gdyż

choćby w części pod nieobecność oskarżonego

go i nie pozwala z uwagi na jego specyfikę na

nego od oskarżonego pozbawienia wolności

oświadczenie takie nie obejmuje pozbawienia

wolności, które jest niezależne od oskarżoneuczestnictwo oskarżonego w postępowaniu,

nawet gdyby taką wolę wyraził. Wówczas sąd
orzekający zmuszony jest oczekiwać na odnale-

zienie oskarżonego, ewentualnie prawomocną

decyzję organu prowadzącego postępowanie
przygotowawcze o umorzeniu postępowania

w sprawie porwania oskarżonego, która do-

piero, wykluczając wersję porwania, umożliwi
skorzystanie z unormowania art. 377 § 3 k.p.k.

W konsekwencji mimo podejrzenia obstrukcji

procesowej ze strony oskarżonego brak jest realnych podstaw do zastosowania choćby środ15

w sytuacji odwołania oświadczenia o rezygnacji z udziału w rozprawie lub w razie niezależzależne są od etapu postępowania sądowego.

Jeżeli postępowanie sądowe w I instancji nie
zostało jeszcze zakończone, wszystkie czynności przeprowadzone na rozprawie należy

powtórzyć na kolejnej / kolejnych rozprawach

w obecności oskarżonego lub pod jego nieobecność z zachowaniem wymogów kodeksu postę-

powania karnego. Powyższe działanie będzie

miało jedynie ten skutek, że czas rozpoznania
sprawy przedłuży się. W skrajnych wypadkach

gdy czynności dowodowych nie da się powtórzyć z uwagi na ich charakter, może dojść do

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).
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poważnego utrudnienia biegu postępowania

lub wręcz uniemożliwienia poczynienia prawi-

V. Podsumowanie
Zgodnie z zasadami dążenia do zapew-

dłowych ustaleń faktycznych w sprawie.

nienia realizacji materialnego prawa do obro-

podstaw do takiego procedowania – zapadło

jest możliwości rozpoznania sprawy pod nie-

Dalej idące konsekwencje mają miejsce, gdy

pod nieobecność oskarżonego – mimo braku
orzeczenie kończące postępowanie. W tym wypadku brak jest możliwości stosunkowo szybkiego konwalidowania zaistniałego uchybienia.

Każdy bowiem wypadek przeprowadzenia części lub całości rozprawy pod nieobecność oskar-

żonego, który nie miał faktycznych możliwości
wzięcia w niej udziału – i to niezależnie od przyczyn, które to spowodowały – stanowi narusze-

nie obowiązku rozpoznania sprawy w obecności
oskarżonego16, co stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia. Warto jednak zwró-

cić uwagę, że w kodeksie postępowania karnego
z 1997 roku nie jest wymagane, by wynikiem

nieobecności oskarżonego na rozprawie było
pozbawienie go prawa do obrony17. Konsekwen-

cją analizowanego uchybienia będzie zatem co
do zasady uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instan-

cji, chyba że uchylenie wyroku miałoby nastąpić
jedynie na korzyść oskarżonego. Wówczas roz-

patrywane uchybienie takich skutków nie po-

woduje (art. 439 § 2 k.p.k.). Oczywiste jest przy
tym, że uchylenie wyroku z powodu zaistnienia
wskazanej bezwzględnej przyczyny odwoław-

czej może zaistnieć jedynie co do oskarżonego,
wobec którego ta przyczyna zaistniała18.
16

17
18
19
20

ny oczywiste jest, że w razie powiadomienia
(w tym osobistego) o terminie rozprawy, brak

obecność oskarżonego, o ile wyrazi on wolę
uczestnictwa w rozprawie19. Ustawodawca
umożliwił jednakże oskarżonemu dokonanie
wyboru czy chce w postępowaniu uczestniczyć

aktywnie poprzez uczestnictwo w rozprawie,
czy też z tego prawa rezygnuje. Równocze-

śnie przewidziano obowiązek zawiadomienia
oskarżonego o terminie rozprawy, nawet jeżeli

złożył on oświadczenie o rezygnacji z udziału
w rozprawie. Z tych względów należy podzielić

pogląd wyrażony w orzecznictwie, że procedowanie pod nieobecność oskarżonego w sytuacji określonej w art. 377 § 3 k.p.k. jest zgodne

zarówno z art. 42 Konstytucji RP, jak i z art. 6
europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności20.

Analiza możliwych problemów przemawia

za praktycznym postulatem, by każdorazowo

w przypadku oskarżonego pozbawionego wol-

ności wydawać zarządzenie o doprowadzeniu
go na rozprawę. Pozwala to bowiem uniknąć

poważnego zarzutu odwoławczego pozbawienia oskarżonego prawa do obrony, w sytuacji

w której w ostatniej chwili (na minutę przed
wywołaniem rozprawy) zdecydował on o odstąpieniu od woli nieuczestniczenia w rozpra-

Tak na gruncie poprzednio obowiązującego kodeksu postępowania karnego – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17
września 1991 roku, I KZP 14/91, OSNKW 1992/1-2/11; podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lutego 2003 roku,
V KK 139/02 LEX nr 76995, „Prokuratura i Prawo – wkładka” 2003, nr 7-8, s. 15; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16
grudnia 2005 roku, V KK 418/05, OSNwSK 2005/1/2520.
S. Stachowiak, Rozprawa…, s. 8.
Tamże.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2008 roku, V KK 106/08, LEX nr 469194.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2002 roku, V KKN 298/01, LEX nr 53335.
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wie, a mimo to nie został niezwłocznie prze-

czajnym normy zawartej w art. 377 § 3 k.p.k.,

określenia czy uczestnictwo w rozprawie jest

KEYWORDS

transportowany do sądu. Postulatem de lege

ferenda będzie zaś konieczność precyzyjnego

prawem czy też obowiązkiem oskarżonego,
a jeśli jest obowiązkiem - to jak daleko oskarżony swoimi oświadczeniami może ten obowią-

zek modyfikować, zwłaszcza w wypadku gdy
pozbawiony jest wolności.

SŁOWA KLUCZOWE

Oskarżony, proces karny, udział w rozprawie

STRESZCZENIE

W toku postępowania karnego obecność

oskarżonego na rozprawie głównej jest obo-

wiązkowa, jeśli ustawa nie stanowi inaczej.

Uczestnictwo w rozprawie jest przy tym nie
tylko obowiązkiem oskarżonego, ale także jego

uprawnieniem wchodzącym w zakres realizacji prawa do obrony. Mimo to ustawodawca,
realizując postulat sprawności postępowania,

przewiduje sytuacje, w których postępowanie
karne – w części lub w całości – może się toczyć
bez udziału oskarżonego. Przedmiotem niniejszego opracowania są komplikacje pojawiające

się w razie stosowania w postępowaniu zwy-

dozwalającej oskarżonemu na złożenie oświadczenia o rezygnacji z udziału w rozprawie.

The accused, a criminal trial, participa-

tion in the trial

SUMMARY

The main rule of Polish criminal procedure

is the obligatory attendance of the accused person during the criminal trial. But there is the
possibility to resolve the matter in the absence

of the accused, unless he manifested willing-

ness to participate in the trial. The Legislator

has allowed the accused to choose whether
he/she wants to participate actively in the proceeding. The accused can take the decision not

to participate in the trial. Analysis of the pos-

sible problems shows that the judge should – in

every case of deprivation of liberty – order to
bring the accused to the court. It can allow to
avoid serious pleas of the appeal of deprivation

of the right to defence, especially in a situation

in which the accused decided to participate in
the trial in the last moment.
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Rozliczanie kosztów tzw. mediów
w odniesieniu do najemców lokali komunalnych a VAT
The application of utility costs concerning tenants
of municipal dwellings and VAT

I. Uwagi wprowadzające
W literaturze przedmiotu istnieje zgodność

co do tego, że dla skuteczności i efektywności
systemu podatkowego doniosłe znaczenie mają

społeczne poglądy na temat opodatkowania,

a w szczególności kwestia postrzegania danego
systemu jako sprawiedliwego bądź niesprawiedliwego . Należy przy tym wyraźnie podkreślić,
1

że chodzi tu nie tyle o sprawiedliwość opodatkowania w znaczeniu przyjętym w doktrynie fi1

2

3
4

lozoficzno-prawnej2, co sprawiedliwość w sensie psychologicznym. W tym zaś ujęciu „podatki są sprawiedliwe wtedy i tylko wtedy, gdy

są postrzegane jako sprawiedliwe”3, co z kolei
oznacza, że istotne są subiektywne oceny jakie

w odniesieniu do sytuacji własnej i innych podmiotów formułują ludzie zobowiązani do ponoszenia ciężarów podatkowych4.

Na gruncie obowiązującego systemu podatko-

wego można wskazać wiele unormowań subiek-

Zob. B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń 2003, s. 99-100; J. Głuchowski, Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, [w:] System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na
wzrost gospodarczy, Warszawa 1999, s. 38; A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 2001,
s. 11 i n.; M. Wenzel, Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field, [w:] Taxing Democracy.
Understanding Tax Avoidance and Evasion, red. V. Braithwaite, Burlington 2003, s. 44-62.
W literaturze filozoficzno-prawnej formułowane są bardzo różne określenia rodzajowe „sprawiedliwości”. Sprawiedliwość utożsamiana jest z legalnością podejmowanych działań na gruncie prawa pozytywnego, z postępowaniem
wyznaczonym przez prawo naturalne i działaniami kierowanymi dobrem ogółu. Zob. Z. Ziembiński, Sprawiedliwość
społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996, s. 11-12. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w tradycji prawniczej
dominuje koncepcja sprawiedliwości Arystotelesa, W owym klasycznym ujęciu sprawiedliwość polega na odpowiednim
(proporcjonalnym) odpłacaniu dobrem za dobro lub złem za zło w ramach sprawiedliwości wyrównawczej oraz na
odpowiednio równym traktowaniu podmiotów wykazujących takie same cechy uznane za istotne w przypadku rozdzielania jakiegoś dobra czy rozkładania nieodzownych obciążeń w ramach sprawiedliwości rozdzielczej. Obok wskazanych
form sprawiedliwości w literaturze filozoficzno-prawnej wyróżnia się tzw. sprawiedliwość prawną (iustitia legalis), która
przejawia się w obowiązkach jednostek i grup wobec społeczności globalnej (państwa), w tym w obowiązku płacenia
podatków Zob. Z. Ziembiński, Sprawiedliwość społeczna…, s. 13; J. Laskowski, Sprawiedliwość a prawo, [w:] Filozofia
prawa a tworzenie i stosowanie prawa, Katowice 1992, s. 133-138.
S.E.G. Lea, R.M. Tarpy, P. Webley, The Individual in the Economy. A Survey of Economic Psychology, Cambridge 1987,
s. 302, cyt. za M. Niesiodębska, Podatki, [w:] Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, Gdańsk 2004, s. 507.
W piśmiennictwie z zakresu psychologii opodatkowania zwraca się uwagę, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę sprawiedliwości podatkowej (jako jednego z wymiarów tzw. mentalności podatkowej) jest postrzeganie/
ocena wysokości płaconych podatków. Szerzej zob. A. Lewis, The Psychology of Taxation, New York 1982, s. 78.
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tywnie postrzeganych są jako niesprawiedliwe,

nowiących własność gminy i znajdujących się

o podatku od towarów i usług , które odnoszą

zanych z używaniem lokalu, tj. czynszu najmu

czy wręcz krzywdzące. Do grupy takich regula-

cji zaliczyć należy również te przepisy ustawy
5

się do opodatkowania dostawy tzw. mediów dla

najemców lokali komunalnych mieszczących się
w budynkach stanowiących własność wspólnot
mieszkaniowych. W świetle obowiązujących regulacji najemcy takich lokali zobowiązani są bowiem do zapłaty ceny, która zawiera wyższą kwotę VAT w porównaniu do ceny, jaką zobowiązani

są uiszczać mieszkańcy będący właścicielami zaj-

mowanych lokali. Z uwagi na to, że najemcy lokali
komunalnych są z reguły osobami o niższych dochodach powyższa sytuacja powszechnie oceniana jest jako wyjątkowo niesprawiedliwa.

Celem niniejszego artykułu jest przed-

stawienie mechanizmów, które prowadzą do
wskazanego zróżnicowania sytuacji prawnopodatkowej najemców i właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych stanowiących własność wspólnot

mieszkaniowych oraz ocena zgodności przedstawionych praktyk z przepisami prawa krajo-

wego i wspólnotowego. Stan prawny przyjęto
na dzień 30 listopada 2010 roku.

II. Praktyka rozliczania
kosztów tzw. mediów
w odniesieniu do najemców
lokali komunalnych
W myśl obowiązujących przepisów osoby

będące najemcami lokali komunalnych (sta5
6

w budynku wspólnoty mieszkaniowej) zobowiązane są do pokrywania wydatków zwiąoraz opłat za tzw. media, w tym między innymi

opłat za wodę, energię elektryczną i cieplną.

Odbiorcą dostaw owych mediów jest właściciel
budynku, czyli wspólnota mieszkaniowa. Podmioty dostarczające wodę i energię, jako podatnicy podatku od towarów i usług, doliczają VAT

do ceny sprzedawanych przez siebie mediów.

Kosztem wskazanych mediów (wraz z doliczoną kwotą VAT) wspólnota mieszkaniowa obciąża następnie właścicieli poszczególnych lokali w budynku. Ponieważ część lokali stanowi

własność gminy rachunek taki otrzymuje również gmina lub samorządowy zakład budżetowy wykonujący zadania z zakresu gospodarki

mieszkaniowej gminy6. Podmioty te dokonują

następnie rozliczenia kosztów mediów (wraz
z kwotą VAT) pomiędzy użytkowników wynajmowanych przez siebie lokali, doliczając po raz

drugi podatek od towarów i usług. W przypad-

ku gdy wspólnota mieszkaniowa nie wystawia
faktur VAT lecz rachunki, gmina nie może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony. W konsekwencji najemcy lokali komunalnych zobowiązani są do zapłaty ceny, w której zawarty jest dwukrotnie naliczony VAT, co

oznacza, że finalny koszt owych mediów jest

w stosunku do nich wyższy niż cena, jaką zobowiązani są zapłacić mieszkańcy będący właścicielami zajmowanych przez siebie lokali.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej jako: ustawa o VAT.
Z dniem 31 grudnia 2010 r. zakończeniu ulega likwidacja państwowych zakładów budżetowych (art. 87 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), nadal
funkcjonować będą jednak samorządowe zakłady budżetowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do zadań samorządowych zakładów budżetowych należy m. in. wykonywanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego
w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi (art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
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Wskazany powyżej mechanizm naliczania

i bycia pozywaną9. W ocenie Sądu Najwyższe-

w stosunku najemców lokali komunalnych.

cywilnego, ma bowiem ustawowo przyznaną

podatku od towarów i usług bez wątpienia może

być subiektywnie oceniany jako krzywdzący
W związku z powyższym zasadne wydaje się
przeanalizowanie dwóch kwestii. Po pierwsze,
czy przedstawiona praktyka nie narusza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług lub

przepisów prawa wspólnotowego w zakresie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Po drugie, czy przepisy normujące wskazane czynności powinny zostać znowelizowane.

I. Rozliczenia pomiędzy
wspólnotą mieszkaniową
a członkami wspólnoty
w świetle przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług
Podstawę prawną funkcjonowania wspól-

not mieszkaniowych stanowi ustawa o własno-

ści lokali . W myśl owej ustawy ogół właścicieli,
7

których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową8.

Wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, gdyż ustawa jej takiej osobowości nie przyznaje. Jednocześnie charakteryzuje
się ona pewnymi cechami upodabniającymi

ją do osoby prawnej, tj. możliwością nabywa-

nia praw i zaciągania zobowiązań, pozywania
7
8
9
10

11

go wspólnota mieszkaniowa jest tzw. osobą

ustawową w rozumieniu przepisów kodeksu
zdolność prawną, nie jest osobą prawną oraz
jest jednostką organizacyjną (ma określoną

strukturę organizacyjną). Tym samym, zdaniem

Sądu, pomimo związku wspólnoty mieszkanio-

wej ze stosunkiem współwłasności łączącym
właścicieli lokali, konieczne jest wyraźne oddzielenie tych dwóch konstrukcji prawnych10.

Przyjęcie stanowiska, że wspólnota miesz-

kaniowa, jako jednostka organizacyjna właścicieli lokali w zakresie nieruchomości wspólnej

(na którą składają się grunty oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłączne-

go użytku właścicieli lokali)11 jest podmiotem

prawa odrębnym od właścicieli ma istotne
znaczenie z punktu widzenia opodatkowania
czynności dokonywanych pomiędzy wspólnotą

a właścicielami poszczególnych lokali. Oznacza to bowiem, że zarząd wspólnoty, w zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali
stanowiących odrębną własność, występuje

jedynie jako pośrednik pomiędzy dostawcami
a odbiorcami – właścicielami lokali. Nabywcą

finalnym towarów i usług świadczonych przez
podmioty np. dostarczające wodę czy odprowadzające ścieki i służących zaspokajaniu in-

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), dalej jako: ustawa
o własności lokali.
Art. 6 ustawy o własności lokali.
Szerzej zob. E. Bończak-Kucharska, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz, Warszawa 2010, SIP Lex.
Zob. uchwała SN z dnia 21 grudnia 2007 r., sygn. akt III CZP 65/07, opubl. OSNC 2008, nr 7-8, poz. 69. W uzasadnieniu
powołanej uchwały SN stwierdził, że wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej,
może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku. W ocenie Sądu świadczy o tym fakt, że wspólnota bez ograniczeń ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej, a także to, że w określonych
sytuacjach jest ona osobą trzecią w stosunku do swoich członków. SN zwrócił również uwagę, że wyodrębnienie wspólnoty jako odrębnego podmiotu (jednostki organizacyjnej) stwarza lepszą możliwość gospodarowania majątkiem jej
członków oraz służy ochronie kontrahentów wspólnoty.
Art. 3 ust 2 ustawy o własności lokali.
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dywidualnych potrzeb każdego z członków

gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale

Pogląd, iż wspólnota tylko pośredniczy

otrzymał i wyświadczył te usługi16. Przyjęcie

wspólnoty jest nie wspólnota lecz każdy z jej
członków z osobna12.

w zakupie mediów i rozliczając ten zakup na

poszczególne lokale w rzeczywistości dokonuje sprzedaży znalazł potwierdzenie zarówno w judykaturze, jak i w piśmiennictwie .
13

W konkluzji przyjąć należy, że taka odsprzedaż
mediów właścicielom lokali stanowi przedmiot

opodatkowania podatkiem od towarów i usług
jako odpłatne świadczenie usług .
14

Analizując normatywne podstawy opodat-

kowania odsprzedaży tzw. mediów przez wspól-

notę mieszkaniową należy również zwrócić
uwagę na treść przepisu ustawy o VAT, w myśl
którego w przypadku gdy podatnik, działając

we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu

świadczenia usług, pomniejszona o kwotę po-

datku . W doktrynie wskazuje się, że powołana
15

regulacja stanowi de facto próbę implementa-

cji przepisu Dyrektywy 2006/112/WE Rady
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym w przypadku
12

13

14

15
16

17

na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam
wskazanej fikcji prawnej oznacza, że wspólnota

mieszkaniowa w zakresie pośredniczenia w za-

kupie mediów dla poszczególnych właścicieli
powinna być traktowana jako nabywca usługi (ze stosownymi konsekwencjami w zakre-

sie odliczania podatku naliczonego) oraz jako
świadczący tę usługę (ze stosownymi konsekwencjami w zakresie powstania obowiązku

podatkowego, podstawy opodatkowania i stawek podatku)17. W konsekwencji wspólnota,

dokonując sprzedaży w rozumieniu ustawy
o podatku od towarów i usług, może wystawiać
faktury VAT dokumentujące świadczenie tych

usług na rzecz właścicieli lokali (tzw. refakturowanie mediów na właściciela).

Przechodząc do kwestii dokumentowania

sprzedaży za pomocą faktur wskazać należy, że
w myśl przepisów wykonawczych do ustawy

o podatku od towarów i usług faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT” wystawiają

podatnicy zarejestrowani jako „podatnicy VAT
czynni”, posiadający numer identyfikacji podat-

Zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 588/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl
Zob. wyrok NSA z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt I FSK 742/10; wyrok NSA z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt I
FSK 1343/09; wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt I FSK 88/08; wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada
2009 r., sygn. akt I SA/Wr 1438/09; S. Brzeszczańska, Rozliczanie mediów we wspólnocie mieszkaniowej, „Monitor
Podatkowy” 2007, nr 1. Sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT jest odpłata dostawa towarów i odpłatne
świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
W myśl art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym towarami są zarówno rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie
energii, budynki, budowle i ich części oraz grunty (art. 7 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Świadczeniem usług jest natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości
prawnej, które nie jest dostawą w rozumieniu ustawy, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych
i prawych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ustawy o VAT).
Art. 30 ust. 3 ustawy o VAT.
Art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), dalej jako: Dyrektywa VAT. Szerzej zob. J. Michalik, VAT 2010, Warszawa
2010, s. 470-471.
Tamże, s. 470.
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kowej18. Pozostali podatnicy wystawiają nato-

W świetle powyższych uwag nasuwa się

miast rachunki w rozumieniu ordynacji podat-

wniosek, że na gruncie obowiązujących de lege

podatnicy wykonujący czynności opodatkowa-

uniemożliwiałyby wystawianie faktur VAT do-

kowej19. „Podatnikami VAT czynnymi” są podat-

nicy obowiązani do zarejestrowania się jako
ne i obowiązani do rozliczania się z podatku
poprzez jego deklarowanie w formie podatku

należnego, przy jednoczesnym uprawnieniu do
odliczania lub zwrotu podatku naliczonego .
20

Podatnicy korzystający ze zwolnienia podmio-

towego od podatku lub wykonujący wyłącznie

czynności zwolnione przedmiotowo mogą być
zarejestrowani wyłącznie jako „podatnicy VAT
zwolnieni”21. Uprawnienie do skorzystania ze
zwolnienia podmiotowego przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatko-

wanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim
roku podatkowym kwoty 50 000 zł, a także

podatnikom rozpoczynającym w trakcie roku
podatkowego wykonywanie czynności podle-

gających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana

przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy
tej kwoty, w proporcji do okresu prowadzonej

lata przepisów w zakresie podatku od towa-

rów i usług brak jest barier prawnych, które
kumentujących sprzedaż dokonywaną przez

wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli
poszczególnych lokali, w tym na rzecz gminy.
Wspólnota mieszkańców, jako podatnik podat-

ku od towarów i usług może zarejestrować się
jako „podatnik VAT czynny” i dokonywać tzw.
refakturowania mediów na właścicieli. Zwolnienie podmiotowe ma bowiem charakter fakulta-

tywny, co oznacza, że wspólnota może z niego
z korzystać, nie ma jednak takiego obowiązku.

IV. Rozliczenia pomiędzy
gminą, jako właścicielem
części lokali wchodzących
w skład wspólnoty
mieszkaniowej, a najemcami
lokali komunalnych

Wspólnota mieszkaniowa, która nie jest „po-

działalności gospodarczej w roku podatko-

datnikiem VAT czynnym” nie może wystawiać

rakter fakultatywny, bowiem podatnicy mogą

podstawie wystawianych rachunków. Rachunki

wym . Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć,
22

że wskazane zwolnienie podmiotowe ma chaz niego zrezygnować pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika

urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia .
23

18

19
20
21
22
23

faktur VAT. W takiej sytuacji obciążenie właścicieli lokali kosztem tzw. mediów następuje na

otrzymują również gminy lub reprezentujące
gminę samorządowe zakłady budżetowe, które
świadczą usługi najmu w zakresie składników

majątkowych gminy. Wskazane podmioty za-

§ 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).
Rachunki, o których mowa w art. 87-88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Zob. J. Zubrzycki, Leksykon VAT, t. 1, Wrocław 2010, s. 1135.
Art. 96 ustawy o VAT.
Art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.
Art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.
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wierają w tym celu stosowne umowy, w związ-

nie bowiem z ustawą o podatku od towarów

nami tych umów .

opodatkowanych,

ku z czym zobowiązane są wystawić z tego tytułu faktury VAT dla najemców będących stro24

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że czyn-

ności dokonywane przez gminy w zakresie fak-

tycznego pośrednictwa w świadczeniu usług
zaopatrzenia w media na rzecz finalnych konsumentów (tj. najemców lokali komunalnych),

stanowią de facto odsprzedaż mediów tymże najemcom . Podobnie jak w przypadku odsprzeda25

ży przez wspólnoty mieszkaniowe, zastosowanie
znajdzie tu przepis ustawy o podatku od towa-

rów i usług, w myśl którego w przypadku gdy

podatnik, działając we własnym imieniu, ale na
rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu
usług, podstawą opodatkowania jest kwota na-

leżna z tytułu świadczenia usług, pomniejszona
o kwotę podatku. Oznacza to, że gmina (gminny

zakład budżetowy) w zakresie pośredniczenia
w zakupie mediów traktowane są jako nabywcy
usługi oraz jako świadczący tę usługę.

Nabywca usługi co do zasady uprawniony

jest do odliczenia podatku naliczonego . Zgod24

25
26

27
28
29

26

i usług, w zakresie w jakim towary i usługi wy-

korzystywane są do wykonywania czynności
podatnikowi

przysługuje

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego27. Kwotę podatku naliczonego stanowi między innymi suma

kwot podatku określonego w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług28. Należy przy tym zwrócić uwagę,

że ustawa o VAT wyczerpująco wylicza źródła
podatku naliczonego, w związku z czym po-

datkiem naliczonym podlegającym odliczeniu
nie może być żaden inny podatek niż ten, któ-

ry został wskazany w ustawie29. Oznacza to, że
w sytuacji, gdy suma kwot podatku określona
jest w innym dokumencie niż faktura (w tym

wypadku jest to rachunek wystawiany przez
wspólnotę mieszkaniową), wówczas podatnik
nie może odliczyć kwoty podatku naliczonego.

W konsekwencji gmina zmuszona jest naliczyć

należny VAT od kwoty wykazanej w otrzymanym rachunku (kwota ta zawiera już VAT naliczony w poprzednich fazach obrotu), co pro-

Zakres podmiotowy VAT obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy oznacza przy tym wszelką działalność producentów, handlowców lub
usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących
na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Należy
również zaznaczyć, że nie uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy
w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem
czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ustawy o VAT). Szerzej na temat
gminy jako podatnika VAT zob. E. Rogala, Gmina rozlicza VAT 2007, Warszawa 2007, s. 52.
Zob. H. Dzwonkowski, Opinia prawna, BAS-WASGiPU – 1401/10.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z
samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Zapewnia ono bowiem neutralność
tego podatku dla podatników VAT, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Szerzej zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Warszawa 2010, s. 754-764.
Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
Art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.
Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz…, s. 772 i n.; Ustawa o VAT. Komentarz, red. J. Martini, Warszawa
2005, s. 583-584.
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wadzi do kaskadowego wzrostu podatku, jakim

transakcji powstało zobowiązanie podatko-

niekorzystny dla najemców lokali komunal-

prawa wspólnotowego przewidują expressis

obciążony jest nabywca finalny.

Fakt, że wskazany sposób rozliczeń jest

nych nie budzi wątpliwości. Nie wynika to
jednak w żadnym wypadku z czynności nie-

zgodnych z prawem lub braku odpowiednich
regulacji prawnych lecz stanowi konsekwencję

przyjęcia we współczesnym podatku od warto-

ści dodanej tzw. fakturowej metody rozliczeń,
polegającej na tym, że podatnik oblicza poda-

tek od pełnej wartości sprzedaży w danej fazie,
a następnie obniża tak uzyskaną kwotę o kwotę
podatku zapłaconego (lub podlegającego zapłacie) w poprzedniej fazie.

Powyższa zasada wyrażona została także

w przepisach prawa wspólnotowego, w myśl

których prawo do odliczenia powstaje w mo-

mencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu
staje się wymagalny . Dyrektywa VAT przewi30

duje również, że: „jeżeli towary i usługi wyko-

rzystywane są na potrzeby opodatkowanych
transakcji podatnika, podatnik jest uprawniony, w państwie członkowskim, w którym dokonuje tych transakcji do odliczenia od kwo-

ty VAT, którą zobowiązany jest zapłacić VAT
należnego lub zapłaconego w tym państwie

członkowskim od towarów i usług, które zostały mu dostarczone lub które mają być mu

dostarczone przez innego podatnika” . Decy31

dujące znaczenie w kwestii powstania prawa

do odliczenia ma więc to, czy z tytułu danej
30

31
32
33

we u sprzedawcy (a tym samym, czy powstał

u niego podatek należny). Ponadto, przepisy
verbis, że warunkiem formalnym skorzystania

z prawa do odliczenia jest posiadanie faktury
sporządzonej zgodnie z wymogami prawa32.
Zasada

obowiązkowego

dokumentowania

czynności podlegających opodatkowaniu za
pomocą faktury ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania wspólnego systemu

podatku od wartości dodanej. Faktura jest
bowiem dokumentem sformalizowanym, któ-

ry potwierdza wysokość podatku należnego

z tytułu czynności dokonanej przez dostawcę
lub usługodawcę33.
W

analizowanej

sytuacji

sprzedawca

(wspólnota mieszkaniowa) jest podatnikiem

korzystającym ze zwolnienia podmiotowego od
VAT. Oznacza to, że w sytuacji dokonania sprze-

daży nie powstaje zobowiązanie podatkowe,
nie pojawia się więc podatek wymagalny w rozumieniu przepisów Dyrektywy. Podatnikom

zwolnionym nie przysługuje również prawo do

dokumentowania czynności za pomocą faktur
VAT. W konsekwencji po stronie nabywcy (gminy) nie powstaje prawo do obniżenia kwoty po-

datku należnego o podatek naliczony, co z kolei

prowadzi do zwiększenia ciężaru podatkowego
wobec podatników ekonomicznych (najemców
lokali komunalnych).

Art. 167 Dyrektywy VAT. W piśmiennictwie wskazuje się, że ścisły związek pomiędzy powstaniem obowiązku wykazania
podatku należnego przez dostawcę i jego zapłatą, a możliwością odliczenia tego samego podatku jako podatku naliczonego po stronie nabywcy z jednej strony odzwierciedla zasadę neutralności podatku dla podatników, a z drugiej gwarantuje
budżetom państw członkowskich uniknięcie obciążeń związanych z finansowaniem podatku zwracanego podatnikom.
Zob. R. Namysłowski, [w:] Dyrektywa VAT. Komentarz, red. K. Sachs, R. Namysłowski, Warszawa 2008, s. 745.
Art. 168 Dyrektywy VAT.
Art. 178 (a) Dyrektywy VAT.
Zasady wystawiania faktur na potrzeby VAT uregulowane zostały w art. 217-240 Dyrektywy VAT.
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V. Uwagi końcowe
We współczesnych państwach demokratycz-

nych obowiązek partycypowania w kosztach
utrzymania wspólnoty politycznej jest jednym
z podstawowych obowiązków nakładanych na

członków tej wspólnoty. Obywatelska powin-

ność utrzymywania państwa w istocie oznacza
zgodę na przejęcie przez podmioty prawa pu-

od wartości dodanej. W takiej sytuacji należy jedynie zachęcać do korzystania z już istniejących

rozwiązań, tak aby z natury regresywny podatek

od towarów i usług nie stawał się jeszcze bardziej
dolegliwy dla osób mniej zamożnych.

SŁOWA KLUCZOWE

Podatek od towarów i usług, koszty tzw.

blicznego części mienia podmiotów prywatnych.

mediów, najemcy lokali komunalnych, podatek

w przepisach prawa podatkowego. Przeciwnie,

STRESZCZENIE

Zgoda ta nie jest jednak równoznaczna z akcep-

tacją poszczególnych rozwiązań przewidzianych
wiele spośród istniejących konstrukcji oce-

od wartości dodanej, metoda fakturowania.

Opodatkowanie podatkiem od towarów

nianych jest jako niesprawiedliwe, czy wręcz

i usług sprzedaży tzw. mediów wobec najem-

tzw. mediów dla najemców lokali mieszkalnych.

nia tego podatku. W konsekwencji lokatorzy

krzywdzące. Dotyczy to między innymi opodat-

kowania podatkiem od towarów i usług dostawy

Z uwagi na przyjętą metodę naliczania podatku

od wartości dodanej może bowiem okazać się, że
najemcy lokali komunalnych zobowiązani będą

do ponoszenia wyższych ciężarów podatkowych
niż mieszkańcy będący właścicielami zajmowanych lokali. W ocenie najemców sytuacja taka

jest wyjątkowo niesprawiedliwa, z czym trudno
się nie zgodzić. Z drugiej strony należy jednak pa-

miętać, że na gruncie obowiązujących przepisów
istnieją instrumenty prawne, które pozwalają na

skuteczne eliminowanie ciężaru opodatkowania
wynikającego z kaskadowego naliczania podatku

od towarów i usług w odniesieniu do najemców
lokali komunalnych. Dla zniwelowania tego efektu wystarczające jest zarejestrowanie się wspólnoty mieszkaniowej jako „podatnika VAT czynne-

go”. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług wydaje się w tej sytuacji niepotrzebna. Co więcej, trudno sobie wyobrazić taką

zmianę, bowiem nieuchronnie wiązałaby się ona
z naruszeniem konstrukcyjnych założeń podatku

ców lokali komunalnych może w niektórych
sytuacjach prowadzić do kaskadowego naliczamieszkań komunalnych zobowiązani są do ponoszenia wyższych kosztów tzw. mediów w porównaniu do mieszkańców będących właścicielami lokali znajdujących się w budynkach będących własnością wspólnoty mieszkaniowej.

Z uwagi na to, że najemcy lokali komunalnych

zazwyczaj należą do osób mniej zamożnych sytuacja taka oceniana jest jako wyjątkowo niesprawiedliwa. Celem niniejszego artykułu jest
przedstawienie mechanizmów prawnych, które

prowadzą do wskazanego zróżnicowania sytu-

acji prawnopodatkowej najemców i właścicieli
lokali mieszkalnych znajdujących się w budyn-

kach wielolokalowych stanowiących własność
wspólnot mieszkaniowych oraz ocena zgodności przedstawionych praktyk z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

SUMMARY

In some cases the goods and services tax

charged on the utilities provided to the tenants

Artykuły prawnicze

of municipal dwellings may lead to the cascade

aim of this paper is to present the legal mecha-

higher utility costs in comparison with those

dwellings and those who have purchased a flat

taxation of the utilities. In consequence the ten-

ants of municipal dwellings are obliged to bear

who have purchased a unit in a condominium.
Since vast majority of the tenants of municipal

dwellings are low-income people, such a situa-

tion is considered to be extremely unfair. The

nisms that lead to the differentiation in the legal-tax status between the tenants of municipal

in a condominium. The paper discusses the provisions that underlie those mechanism on both
the national level and the Community level.
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Artykuły prawnicze

Mgr Grzegorz Wolak

O elementach postępowania
notarialnego
oraz aktu notarialnego
Über die Elemente der notariellen Handelns sowie
des notariellen Aktes

I. Uwagi wstępne
W artykule niniejszym omówić chcę dwa

szczegółowe zagadnienia związane z aktem
notarialnym jako dokumentem urzędowym
sporządzanym zasadniczo przez notariusza .
1

dokumentu urzędowego, w istocie jednak nim
nie będąc.

II. Postępowanie notarialne
Jeśli idzie o pierwsze zagadnienie, to wska-

Po pierwsze, wskazać w nim chcę na zasadni-

zać należy, iż w doktrynie brak jest jednolitości

riusza aktu notarialnego. Po drugie chcę w nim

wynikiem jest sporządzenie przez notariusza

cze elementy tzw. postępowania notarialnego

efektem którego jest sporządzanie przez notaudzielić odpowiedzi na pytanie czy wszystkie,

a jeśli nie, to które, z wymogów formalnych zawartych w ustawie z 14 lutego 1991 r. Prawo

o notariacie (dalej jako pr. not.) odnoszących
się do sporządzania aktów notarialnych mają

dla nich charakter konstytutywny w tym sensie,
że ich pominięcie, podanie niezgodnie z rzeczywistością lub niedostateczne określenie powoduje, że akt notarialny jest tylko pozorem tego
1

2

poglądów odnośnie co do zasadniczych elemen-

tów tzw. postępowania notarialnego, którego
aktu notarialnego.

Zdaniem H. Nowary-Bacz, która problema-

tyce aktu notarialnego poświęciła swoją roz-

prawę doktorską, na postępowanie to składają
się następujące elementy2: 1) zgłoszenie przez
strony zamiaru dokonania czynności notarialnej; 2) zapoznanie się przez notariusza z wolą

stron oraz z efektem gospodarczym i skutkami prawnymi, jakie strony dzięki tej czynności

Wyjątkowo, w wypadkach określonych w art. 21 § 1 i 3 w zw. z § 4 tegoż przepisu ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie i tylko na terytorium państwa polskiego, akt notarialny może sporządzić asesor notarialny bądź też emerytowany notariusz działający jako zastępcy notariusza. Przepisem szczególnym w materii podmiotów uprawnionych
do sporządzania aktów notarialnych jest także art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej przewidujący, że poza granicami Polski także konsul RP może sporządzać akty notarialne
pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra
Spraw Zagranicznych. Wskazanego uprawnienia nie mają jednak w zakresie swych funkcji konsulowie honorowi.
Zob. H. Nowara-Bacz, Forma aktu notarialnego, Kraków 1996, s. 59.
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zamierzają osiągnąć; 3) ustalenie stanu fak-

stosownych działań prowadzących do stwier-

przedsięwziętej przez strony czynności; 5) ze-

przepisów prawnych. Nie można mu odmówić

tycznego i sytuacji prawnej stron; 4) podjęcie

przez notariusza decyzji co do dopuszczalności
stawienie wydanych w danej dziedzinie i nie-

uchylonych przepisów prawnych; 6) dokonanie
wykładni zestawionych przepisów prawnych;
7) akt subsumcji stwierdzonej sytuacji faktycznej; 8) dokonanie czynności notarialnej.

Inaczej na kwestię tę spogląda R. Wrzecio-

nek3. Od razu chcę zaznaczyć w tym miejscu,
że właśnie z jego stanowiskiem się zgadzam.

Wskazuje on, że elementy postępowania no-

tarialnego są następujące: 1) zgłoszenie przez
strony zamiaru dokonania czynności notarialnej; 2) zapoznanie się przez notariusza z wolą

stron oraz z efektem gospodarczym i skutkami
prawnymi, jakie strony dzięki tej czynności za-

mierzają osiągnąć. W tych dwóch czynnościach
przejawia się pierwszy kontakt notariusza

z klientem w sprawie. Zdaniem R. Wrzecion-

ka dają one asumpt do przejścia ku dalszym
etapom postępowania, jakimi są: 3) ustalenie

stanu faktycznego i sytuacji prawnej stron. Po-

lega on na zgromadzeniu przez notariusza jak
największej ilości informacji związanych z planowaną czynnością notarialną; będzie to chociażby ustalenie czy strona posiada zdolność

do czynności prawnych. Jako kolejne fazy tego

postępowania wskazuje ten autor: 4) zesta-

wienie obowiązujących przepisów prawnych;
5) dokonanie wykładni zestawionych przepi-

sów prawnych; 6) podjęcie przez notariusza
decyzji co do dopuszczalności przedsięwziętej

przez strony czynności. Wskazuje on słusznie,
że decyzję co do dokonania czynności notarial-

nej notariusz podejmie dopiero po powzięciu
3

dzenia zgodności z prawem planowanej czyn-

ności, a mianowicie po zestawieniu i egzegezie
racji, gdy stwierdza, że w istocie przecież jed-

nym z najważniejszych obowiązków notariusza
jest odmowa dokonania czynności sprzecznej
z prawem (art. 81 pr. not.). Notariusz stoi wszak

na straży bezpieczeństwa i pewności obrotu

prawnego, a nie jest on w stanie podjąć właści-

wej decyzji w przedmiocie odmowy dokonania

czynności prawnej z uwagi na jej niezgodność
z prawem przed ustaleniem aktualnego stanu

prawnego. W ocenie tego autora, oczywiste
i klarowne pozostają elementy kończące po-

stępowanie notarialne, a to: 7) akt subsumcji
stwierdzonej sytuacji faktycznej; 8) dokonanie

czynności notarialnej. Pierwszy z nich sprowadza się w zasadzie do sporządzenia projektu

czynności notarialnej, w którego opracowaniu
notariusz obowiązany jest do ścisłej współpracy ze stroną (-ami) w zakresie ustalenia ostatecznej treści. Na samym końcu tego postępo-

wania umieszcza on czynności odnoszące się

do odczytania treści projektu, jego przyjęcia
oraz złożenia podpisów przez stronę oraz notariusza pod sporządzonym dokumentem.

III. Poszczególne elementy
aktu notarialnego.

Akt notarialny jako dokument urzędowy

powinien zawierać:
A. komparycję tj.

1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie
potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu – w doktrynie przyjmuje się słusznie, że podanie daty

Zob. R. Wrzecionek, Czynności notarialne w prawie spółek, Warszawa 2008, s. 104-105.
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nie odpowiadającej rzeczywistości (nieistotne

ten powinien zawierać treści istotne dla tej

sporządzenia aktu – chodzi tu o miejscowość,

umieszczenia w akcie wynika z ustawy Prawo

przy tym czy nieświadome bądź celowe) rów-

noznaczne jest z brakiem daty; 2)    miejsce
a zatem brak dokładnego adresu nie dyskwalifikuje aktu; 3)   imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko za-

stępcy; 4) imiona, nazwiska, imiona rodziców

i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę
i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwi-

ska i miejsce zamieszkania osób działających
w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli

lub pełnomocników a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

B. część merytoryczną aktu tj.

5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; 6) stwierdzenie, na żądanie stron,

faktów i istotnych okoliczności, które zaszły
przy spisywaniu aktu;

C. część końcową aktu tj. :

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; 8)

podpisy biorących

udział w akcie oraz osób obecnych przy
sporządzaniu aktu; 9) podpis notariusza
(art. 92 § 1 pr. not.).

Pamiętać należy też o innych relewantnych

przepisach ustawy Prawo o notariacie traktujących o materii elementów aktu notarialnego.
I tak, jeżeli w akcie bierze udział osoba, która

nie umie lub nie może pisać, notariusz stwier-

dza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje,
z jakich powodów (art. 92 § 2 pr. not.). Jeżeli
akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt
4

czynności. Ponadto akt notarialny powinien

zawierać inne stwierdzenia, których potrzeba

o notariacie, z przepisów szczególnych albo
z woli stron (art. 92 § 3 pr. not.).

Zgodnie z kolei z art. 94 § 1 akt notarialny

przed podpisaniem powinien być odczytany
przez notariusza lub przez inną osobę w jego
obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz po-

winien się przekonać, że osoby biorące udział
w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki
do aktu. Wszelkie wywabiania i wyskrobywania

są niedopuszczalne; wolne miejsca powinny być
przekreślone, a poprawki należy omówić na koń-

cu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby
biorące udział w czynności lub przed złożeniem
podpisu przez notariusza, jeżeli poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekre-

ślone w ten sposób, aby można je było odczytać,
a przekreślenia te należy na końcu aktu omówić

przed złożeniem podpisów. Przekreślenia nie-

omówione uważa się za niedokonane (art. 94

§ 2 pr. not.). W tym kontekście warto wskazać, że
notariusz może sprostować protokołem niedo-

kładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne

oczywiste omyłki, przy czym do protokołu tego
nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt.
4-8 i art. 94 § 1 (§ 4 art. 80 pr. not.)4.

Stosownie z kolei do art. 95 pr. not. orygina-

ły aktów notarialnych nie mogą być wydawane

poza miejsce ich przechowywania. Wypis ma
moc prawną oryginału (art. 109 pr. not.). W myśl

Zob. szczegółowo np. R. Sztyk, Zakres sprostowania oczywistych błędów czynności notarialnych, „Rejent” 2000, nr 5,
s. 30-48; A. Redelbach, Prawo o notariacie. Komentarz, Toruń-Poznań 2002, s. 207-208.
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art. 110 pr. not. wypisy aktu notarialnego wy-

może jest inaczej. Najpierw przytoczmy treść obu

a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron

lub nie może pisać, notariusz stwierdza, że osoba

daje się stronom aktu lub osobom, dla których
zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu,
lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego w którego okręgu znajduje

się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom.

Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postę-

powania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron
aktu notarialnego, jeżeli stawią się na wezwanie.

Postanowienie sądu okręgowego nie podlega zaskarżeniu. W nagłówku wypisu aktu zaznacza

się, że wydany dokument jest wypisem. Wypis
powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie należy zamieszczać
w wypisie. Na końcu wypisu zaznacza się, komu

i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje nota-

riusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej
niż jeden arkusz powinien być ponumerowany,
połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

IV. Kwestia wzajemnego
stosunku art. 92§2 pr. not.
i art. 87§1 pkt. 4 pr. not.

W tym miejscu rozstrzygnięcia wymaga kwe-

stia wzajemnej relacji pomiędzy art. 92 § 2 pr. not.

(odnoszącym się do aktu notarialnego) oraz art.
87 § 1 pkt. 4 pr. not. (odnoszącym się do czyn-

ności notarialnych w ogólności). Chodzi o to czy
przepis art. 92 § 2 pr. not. jako lex specialis wy-

klucza stosowanie art. 87 § 1 pkt. 4 pr. not. czy też
5

6

tych przepisów. Artykuł 92 § 2 pr. not. stanowi, że

jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie
ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów.

Stosownie zaś do art. 87 § 1 pkt. 4 pr. not. jeżeli
osoba biorąca udział w czynnościach nie umie lub

nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć
tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna

osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej
lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis.

Gdyby zatem przyjąć, że przepis art. 92 § 2 pr. not.
stanowi lex specialis osoba nie mogąca się podpisać w akcie notarialnym nie musiałaby składać tuszowego odciska palca, a notariusz poprzestawałby tylko na zamieszczeniu w nim uwagi dlaczego
osoba ta się nie podpisała. Praktyka notarialna
jest jednak taka, że niemogący pisać (niezależnie

od tego czy może czytać, czy też nie, a więc np.
niewidomy) składa tuszowy odcisk palca. Tym

samym uznano, że art. 92§2 pr.not. nie wyklucza
zastosowania art. 87§1 pkt. 4 pr. not., lecz stanowi

jedynie jego uzupełnienie5. Zdaniem innej części
doktryny, takie stanowisko, jako wykluczające

możliwość złożenia w formie aktu notarialnego

oświadczenia woli przez osobę, która z jakichś

powodów (np. dlatego, że nie ma rąk) nie może
złożyć nawet tuszowego odcisku palca prowadzi
do niedających się zaaprobować konsekwen-

cji. Oznaczałoby ono też zarazem, że osoba taka
w ogóle nie mogłaby złożyć oświadczenia woli
w jakiejkolwiek formie pisemnej i to niezależnie

od tego czy może czytać6. W tym kontekście rzuca

Tak K. Górska, która stwierdza, że „w praktyce notarialnej przyjęła się praktyka, że w takiej sytuacji osoba niemogąca
czytać i nieumiejąca lub niemogąca pisać składa na dokumencie tuszowy odcisk palca przy zachowaniu pozostałych
przesłanek wskazanych w art. 87 § 1 pkt. 4 pr. not. Jak się wydaje, niezależnie od tego, notariusz powinien w akcie notarialnym zaznaczyć powód, dla którego osoba ta nie złożyła własnoręcznego podpisu – zob. tejże Zachowanie zwykłej
formy pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007, s. 190-191.
Zob. E. Drozd, [w:] System prawa prywatnego, T. 2. Prawo cywilne-część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008, s. 158-159.
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się też w oczy – wymagający interwencji ustawo-

formy pisemnej, o którym mówi k.c. Trzeba też

regulującymi sposób zachowania zwykłej formy

składa oświadczenie woli w formie aktu notarial-

dawcy – brak zharmonizowania przepisów Pra-

wa o notariacie z przepisami kodeksu cywilnego
pisemnej . Art. 79 k.c. stanowi bowiem, że oso7

ba, która może czytać, lecz nie może pisać ma do

wyboru dwa sposoby zachowania zwykłej formy
pisemnej: albo złoży tuszowy odcisk palca, a inna

osoba wypisze obok jej imię i nazwisko i złoży

swój podpis, albo – nie chcąc lub nie mogąc złożyć
tuszowego odciska palca – zamiast składającego

oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej pod-

pis będzie poświadczony przez notariusza lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę

lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że

został złożony na życzenie nie mogącego pisać,
lecz mogącego czytać W tym ostatnim przypadku nie składa się tuszowego odcisku palca. Tymczasem w świetle art. 87 § 1 pkt. 4 pr. not. także

na dokumencie obejmującym oświadczenie woli

złożone przed notariuszem osoba nieumiejąca
czytać lub niemogąca pisać musiałaby złożyć tu-

szowy odcisk palca, przy czym przepis ten – tak
samo jak art. 79 k.c. – wymaga wpisania imienia

i nazwiska przez inną osobę składającą swój pod-

pis. Okazuje się więc, że wbrew temu co stanowi
kodeks cywilny, istnieje tylko jeden sposób za-

chowania zwykłej formy pisemnej przez osobę
mogącą czytać, lecz niemogącą pisać tj. złożenie
tuszowego odcisku palca z zachowaniem dal-

szych formalności przewidzianych przez kodeks

cywilny dotyczących udziału innej osoby, które
są takie same niezależnie od tego czy notariusz
składa swój podpis. W tym stanie rzeczy udział
notariusza jest tylko zbędnym ozdobnikiem i nie
stanowi alternatywnego sposobu zachowania
7
8
9

zwrócić uwagę na art. 80 k.c., stanowiący, że oso-

ba niemogąca czytać (nieumiejąca, niewidoma)

nego, gdzie problem podpisu również powstaje.
Konkludując wyżej wymienione rozważania, zdaniem E. Drozda, stwierdzić wypadnie, iż nie moż-

na dopuścić do tego, by osoba niemogąca złożyć
tuszowego odcisku palca była pozbawiona moż-

liwości dokonania czynności prawnej, dla której
wymagana jest forma pisemna lub forma aktu

notarialnego. W ocenie tego autora trzeba dlatego
przyjąć, że art. 87 § 1 pkt. 4 pr. not. odnosi się tylko do sytuacji, gdy składający oświadczenie woli

w akcie notarialnym może złożyć tuszowy odcisk
palca. Jeżeli zaś osoba taka nie byłaby w stanie

tego uczynić, a może czytać notariusz poświadczy

podpis innej osoby, która podpisze się zamiast
składającego oświadczenie woli8. Z kolei zdaniem

A. Redelbacha rozwiązanie przyjęte w art. 87 §
1 pkt. 4 pr. not. jest sprzeczne z art. 79 k.c., gdyż
przewiduje się tu warunki sprzeczne w swym

rygoryzmie z prawem cywilnym. W prawie cywilnym nie wymaga się w tej sytuacji umieszczenia odcisku palca. Jego zdaniem trzeba przyjąć

rozwiązanie z prawa cywilnego, że podpisuje się
inna osoba, a jej podpis poświadcza notariusz9.

V. Konstytutywność
i niekonstytutywność
elementów formalnych aktu
notarialnego

Już w tym miejscu należy wyrazić pogląd,

że jedynie w przypadku, gdy akt notarialny

nie będzie spełniał istotnych wymogów ustawy Prawo o notariacie odnośnie dokonywania

Zob. tamże oraz A. Redelbach, Prawo..., s. 226.
Zob. E. Drozd, [w:] System prawa prywatnego..., s. 158-159.
Zob. A. Redelbach, Prawo..., s. 226.

39

40

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 12 (3/2010)

czynności notarialnych w ogólności oraz formy

niem autorów prezentujących to stanowisko

jedynie pozór aktu notarialnego, w rzeczywi-

notarialnego. Inne uchybienia nie pociągają za

aktu notarialnego nie będzie on w istocie aktem
notarialnym (dokument taki stanowić będzie
stości nim jednak nie będąc). Jeśli zachowanie

tej formy szczególnej jest przesłanką ważności
czynności prawnej to czynność prawna stwier-

dzona takim dokumentem będzie bezwzględnie
nieważna, jako dokonana z pominięciem formy
szczególnej (art. 58 § 1 w zw. z art. 73 § 2 k.c.).

Należy stwierdzić, że sporządzony z pomi-

nięciem wyżej wskazanych wymogów formalnych dokument dotknięty będzie wadami, ale

nie zawsze oznaczać to będzie, że nie będzie on
aktem notarialnym i dokumentem urzędowym.
Zatem przyjąć można, że uchybienia formalne

aktu notarialnego spowodować mogą: 1) jego
wadliwość formalną nie odbierającą mu jednak

cech dokumentu urzędowego; 2) nieistnienie

w sensie prawnym aktu notarialnego. I nie ma
jakiejkolwiek potrzeby roztrząsać jego ważności czy nieważności, bo metodologicznie będzie

to błędne (będzie to logiczny błąd przesunięcia
kategorialnego).

Przychylam się do tego wyrażanego w dok-

trynie stanowiska zgodnie, z którym należy każdorazowo badać poszczególne składniki aktu,

ustalając, które z nich mają dla tego dokumentu
znaczenie „konstytutywne” w tym sensie, że ich
pominięcie, podanie niezgodnie z rzeczywisto-

ścią lub niedostateczne określenie, powoduje
nieprawidłowe sporządzenie tego aktu. Zda10

11

jedynie „istotne uchybienia formalne” pozbawiają sporządzony dokument charakteru aktu

sobą tak daleko idących skutków i sporządzony dokument, mimo pewnej wadliwości, zachowuje charakter dokumentu urzędowego10.

Taki pogląd wyraził też trafnie Sąd Najwyższy
w uzasadnieniu uchwały z 16 lipca 1991 r.,
III CZP 65/9111 stwierdzając, że nie tylko tak
skrajnie rażące uchybienia sporządzania aktu

notarialnego, jak sporządzenie go przez osobę
nieuprawnioną, ale również mniej drastyczne
uchybienia dotyczące jego formy i sporządzania mogłyby mieć wpływ na ważność czynności prawnej. Jednak na pewno nie wszystkie

i nie te, które wiążą się z techniką sporządzania
aktu notarialnego, pozbawiają go koniecznych
elementów formalnych i mają wpływ na treść
czynności prawnej w nim inkorporowanej.

Inaczej drobne i nieistotne – także z punktu

widzenia interesów stron czynności notarialnej

czy potrzeb gwarantowania bezpieczeństwa
obrotu prawnego – uchybienia czy też usterki popełnione przez notariusza podczas spo-

rządzania aktu notarialnego prowadziłyby do
poważnych skutków i następstw dla ważności
i skuteczności dokonywanych czynności prawnych, stanowiąc właśnie istotne zagrożenie dla
pewności tegoż obrotu.

Ponadto wprawdzie obecna ustawa Prawo

o notariacie nie zawiera odpowiednika art. 88

Tak E. Drozd, Forma aktu notarialnego, [w:] Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, PoznańKluczbork 1993, s. 19 oraz przypis 14, s. 31; tenże: Odpowiedzialność notariusza w wypadku nieważnej (bezskutecznej)
czynności prawnej, [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania. Nowoczesny notariat
w bezpiecznym państwie, Warszawa–Kluczbork 2006, s. 72-73; R. Greszta, A. Oleszko, Uchybienia formalne aktu notarialnego w świetle doświadczeń nadzoru samorządu notarialnego, „Rejent” 2001, nr 5, s. 44 oraz 45-60; M. Wojewoda,
Kilka uwag na temat testamentu notarialnego osoby niemogącej pisać, „Rejent” 2004, nr 1, s. 124-127 oraz Glosa do
postanowienia SN z dnia 9 marca 2005 r., II CK 478/04, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 2, s. 118; G. Jędrejek, Uchybienia
dotyczące aktu notarialnego, „Rejent” 2009, nr 12, s. 17-28.
OSP 1992, nr 2, poz. 37.
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rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 paź-

stytutywne”. W tym kontekście warto odnotować

szeniem przepisów art. 65, 70, 71, 72, 75, 78 i 84

wskazać katalog uchybień konstytutywnych, czy-

dziernika 1933 r. – Prawo o notariacie12, który

wyraźnie stanowił, że akt sporządzony z naru-

nie ma mocy dokumentu publicznego – wskażmy,
że sankcja w postaci pozbawienia charakteru

dokumentu publicznego (obecnie urzędowego)
występowała w sytuacjach następujących: do-

konania przez notariusza czynności dotyczących

określonych podmiotów (art. 65), braku dwóch
świadków przy dokonywaniu czynności przez
osobę nie umiejącą lub nie mogącą pisać, niewidomą, głuchą, niemą lub głuchoniemą (art. 70),

pełnienia roli świadka przez osobę, której ustawa
tego zabraniała (art. 71), naruszenia trybu zapo-

znania się z treścią sporządzonego dokumentu
przez osobę głuchą lub głuchoniemą (art. 72), naruszenia wymagań dotyczących złożenia tuszowego odcisku palca przez osobę nie umiejącą lub

nie mogącą pisać (art. 75), naruszenia wymagań
dotyczących sposobu spisywania, daty itp. ele-

mentów aktu (art. 78) oraz naruszenia wymagań

odnoszących się do koniecznych elementów aktu
(art. 84), ale moim zdaniem treść tych już nieobo-

wiązujących przepisów może – pomijając ogólnie
wymieniony art. 84 – stanowić pewną wskazówkę, które z wymagań formalnych aktu notarialnego mogą być traktowane jako mające najistotniejsze znaczenie, stanowiąc jego „elementy kon12

13
14

15

wyrażony niedawno przez G. Jędrejka postulat, iż

dla uniknięcia wątpliwości ustawodawca winien
li takich uchybień co do formy, które pozbawiają
dokument notarialny charakteru dokumentu

urzędowego13. Wydaje się jednak, iż postulat ten
nie znajdzie odzewu ze strony ustawodawcy.

Zbyt daleko według mnie idzie pogląd wy-

rażony przez SN w uzasadnieniu uchwały z 19

lipca 2001 r., III CZP 36/0114 gdzie podniesiono,
że ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. nie zawiera

wyraźnego określenia, jakie skutki pociąga za

sobą niezachowanie przesłanek formalnych
aktu notarialnego, zaś art. 2 § 2 pr. not. stanowi

jedynie, że czynności notarialne dokonane przez
notariusza zgodnie z prawem mają charakter

dokumentu urzędowego. Skoro tak to zdaniem

SN wnioskowanie a contrario prowadzi do wniosku, że czynności (a więc także akty notarialne)

dokonane niezgodnie z prawem są takiego charakteru pozbawione. Idąc dalej tym tokiem rozumowania trzeba by zdaniem SN konsekwentnie przyjąć, że każde naruszenie przepisów od-

noszących się do trybu dokonywania czynności
notarialnych (art. 85-90 pr. not.) oraz aktu notarialnego (art. 91-95 pr. not.) pociąga za sobą

pozbawienie sporządzonego dokumentu charakteru dokumentu urzędowego15.

Dz. U. Nr. 84, poz. 609 ze zm.
Zob. G. Jędrejek, Uchybienia..., s. 28.
OSNC 2002, nr 1, poz. 7. Na marginesie w orzeczeniu tym słusznie - acz nie dość ściśle (zob. A. Oleszko, glosa do w/w
orz., „Rejent” 2001, nr 11, s. 118-123) przyjęto, że nieważny jest testament (a więc czynność prawna jednostronna,
formalna, mortis causa, odwołalna i osobista – podkreśl. autora) osoby głuchej lub głuchoniemej, jeżeli w treści sporządzonego przez notariusza dokumentu brak wzmianki o dopełnieniu przez niego obowiązku przekonania się, że treść
dokonanej czynności jest dokładnie znana i zrozumiała dla testatora – art. 87 § 1 pkt. 2 w związku z art. 92 § 3 zdanie
drugie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr. 22, poz. 91, ze zm.).
Tak też S. Rudnicki, [w:] Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 1999, s. 440; S. Wójcik, Glosa do uchwały SN z
19.07.2001 r., OSP 2002, nr 2, poz. 18, s. 78-79. Do poglądu SN skłania się też K. Górska, Zachowanie zwykłej formy
pisemnej czynności prawnych, Warszawa 2007, s. 215, choć jednocześnie wskazuje ona na widoczną w praktyce notariatu tendencję do łagodzenia wymagań w zakresie sposobu realizowania poszczególnych elementów formalnych aktu
notarialnego. Szerzej co do tej ostatniej kwestii zob. R. Greszta, A. Oleszko, Uchybienia..., s. 43-66.
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Nie podzielam tego rygorystycznego stano-

konano w nim wyskrobania błędów literowych.

giką i argumentami wynikającymi z potrzeby

przyjąć, aby zdarzenia późniejsze (a posteriori)

wiska. Tytułem przykładu kłóciłoby się – moim

zdaniem – choćby ze zdrowym rozsądkiem, lo-

ochrony obrotu cywilnoprawnego przyjęcie,
że sporządzony przez notariusza akt notarialny w gruncie rzeczy prawnie nie istnieje, bo: a)
jego oryginał został wydany poza miejsce jego

przechowywania – art. 95 pr. not.; b) notariusz
nie wymienił na sporządzonym dokumencie
wysokości pobranych podatków i innych opłat,

czy też nie powołał podstawy prawnej ich pobrania – art. 89 § 2 pr. not. (podobnie pełno-

mocnictwo procesowe jest ważne i skuteczne
choć nie uiszczono od niego należnej opłaty

skarbowej). Także w doktrynie i orzecznictwie
przyjmuje się, że nie zamieszczenie w akcie no-

tarialnym postanowień dotyczących opłat i to
zarówno notarialnych jak i skarbowych nie ma

wpływu na cenę charakteru prawnego aktu no-

tarialnego, a tym samym na ważność czynności
prawnej w nim zawartej ; b) sporządzono go
16

na dwóch lub więcej arkuszach a arkusze nie
zostały ponumerowane czy też parafowane

– art. 93 pr. not.; c) po upływie 10 lat od jego
sporządzenia, notariusz nie przekazał go na

przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych
właściwego sądu rejonowego – art. 90 pr. not.;
d) notariusz zamieścił w wypisie aktu notarial-

nego poprawki i przekreślenia znajdujące się
w oryginale; e) notariusz nie zawarł w nagłówku wypisu aktu notarialnego słowa „wypis”; f)

nie przekreślono w nim wolnych miejsc; g) do16

17

Jeśli idzie o przykład z pkt. a i c, to taki wnio-

sek jest tym bardziej uprawniony, bo trudno
w stosunku do daty sporządzenia aktu decydowały o jego bycie prawnym.

W tym kontekście aprobuję w pełni pogląd

M. Wojewody, że wśród przepisów art. 79-95
pr. not., które reglamentują sposób sporządzania różnych czynności notarialnych, niektóre

z nich mają charakter czysto porządkowy i ich
ewentualne naruszenie nie powinno wpływać

na byt aktu, a tym samym na skuteczność ob-

jętej nim czynności. Autor ten jako przykłady
„nieistotnych” uchybień wymienia za doktryną

np. naruszenie art. 85 § 2 ustawy przez ustalenie tożsamości w inny sposób niż nakazuje

przepis, bądź też art. 94 § 1 zd. 3 pr. not. co do
obowiązku odczytania załącznika. Podobnie wg

niego nieokreślenie – wbrew dyspozycji art. 92
§ 1 pkt. 2 pr. not. – miejsca sporządzenia aktu

nie stanowi wadliwości powodującej nieważność czynności prawnej z mocy prawa17.

Zdaniem A. Oleszki ocena wpływu prawidło-

wości sporządzenia aktu na ważność dokumen-

towanej czynności prawnej zastrzeżonej pod
rygorem nieważności przejawia się w tym, że

wadliwe sporządzenie aktu z naruszeniem okre-

ślonych przepisów prawa o notariacie powoduje
skutek nieważności tej czynności prawnej z powodu niezachowania formy, chociaż spełniałaby ona pozostałe przesłanki dla niej wymagane

przez prawo materialne. Do takich właśnie prze-

Jeśli idzie o orzecznictwo zob. wyrok SN z dnia 18 lipca 1985 r., II CR 223/85, NP 1988, nr 2-3, s. 168-170; co do doktryny
zob. E. Drozd, Forma..., s. 29 oraz A. Oleszko, Glosa do wyroku SN z dnia 18 lipca 1985 r., II CR 223/85, „Nowe Prawo”
1988, nr 2-3, s. 168-170; tenże: Prawo o notariacie. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Wprowadzenie, Kraków
1998, s. 27; R. Greszta, A. Oleszko, Uchybienia..., s. 61; R. Wrzecionek, Czynności..., s.192-193. Ten ostatni stwierdza
przykładowo, że obowiązek podatkowy aktualizujący się poprzez dokonanie czynności notarialnej obejmującej czynność prawną nie stanowi essentialia negotii tejże czynności.
Zob. M. Wojewoda, Kilka uwag..., s.124-127.
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pisów bezwzględnie obowiązujących w zakresie

miejscowości sporządzenia aktu jest także

1 pkt. 7 ustawy z 1991 r. wymagający odczytania

powiedzialności dyscyplinarnej (art. 50).

zachowania wymogów formalnych sporządzenia

w ich ocenie przewinieniem zawodowym

aktu należy wg niego art. 94 § 1 w zw. z art. 92 §
aktu w obecności notariusza (zastępcy notariusza) sporządzającego ten akt”18. Z kolei ustawo-

notariusza, wyczerpującym znamiona odMoże rodzić bowiem uzasadnione przypuszczenie naruszenia zasad konkurencji;

wy obowiązek określony w art. 94 § 1 zd. 2 w zw.

- w literaturze wskazuje się na wymóg obliga-

determinującego moc urzędową sporządzonego

(co do wypisu aktu) pod rygorem uznania

z art. 92 § 1 pkt. 7 pr. not. nie stanowi elementu
konstytutywnego co do wymogu formalnego

toryjny „podpisu urzędowego” notariusza
i tożsamy z nim odcisk pieczęci urzędowej

aktu notarialnego. Obowiązek z art. 94 § 1 zd. 2

takiego aktu (wypisu) za dokument publicz-

pr. not. dotyczący odczytania na żądania stron

ny21. Zamieszczenie nazwiska oraz podpisu

załączników do aktu stanowi jedynie podstawę

notariusza na akcie traktuje się zawsze jako

oceny staranności notariusza przy dokonywaniu
czynności notarialnej .

„istotne” składniki notarialnego dokumen-

19

W pracy poświęconej uchybieniom aktów

notarialnych stwierdzonych w ramach nadzoru na przykładzie Izby Notarialnej w Lublinie

w świetle protokołów z przeprowadzonych
wizytacji notariuszy w 2000 r. R. Greszta i A.
Oleszko wskazują też, że :
-

20

brak wskazania miejsca sporządzenia aktu

w znaczeniu miejscowości jest takim uchy-

bieniem formalnym, które powoduje, że
akt jest nieprawidłowo sporządzony, czyli

w istocie – pomimo zewnętrznych pozo-

rów aktu – nim nie jest. Tak samo wg nich
należy ocenić sytuację, gdy akt notarialny

zawiera stwierdzenie, że „akt sporządzono
poza siedzibą kancelarii”, bez jednoczesne-

go wskazania miejscowości dokonania tej
18
19
20

21
22

czynności. Celowe pomijanie wskazania

-

tu urzędowego „oczywiście bezwzględnie
wymagane”22;

uznanie podpisu notariusza na sporządzo-

nym przez niego dokumencie notarialnym
nazwiskiem

nieodpowiadającym

aktowi

stanu cywilnego, który to dokument stanowi wyłączny dowód zdarzeń w nim stwierdzonych (art. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego), pozwalający na dokonanie

identyfikacji tegoż notariusza bez jakiejkolwiek wątpliwości, jest wprawdzie niedopełnieniem wymogów formy aktu notarialnego

określonej przepisami prawa o notariacie,
jednakże nie odbiera takiemu aktowi notarialnemu charakteru dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 2 § 2 pr. not. w zw. z art.

244 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że notariusz
przy sporządzeniu powyższych aktów nota-

Zob. A. Oleszko, Glosa do uchwały SN z dnia 16 lipca 1991 r., III CZP 65/91, OSP 1992, nr 7-8, s. 165.
Zob. A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 2008, nr 3, s. 139.
Zob. R. Greszta, A. Oleszko, Uchybienia..., s. 44-60. Odnośnie części składowych aktu notarialnego oraz ich wpływu na
ocenę sporządzonego dokumentu zob. też A. Oleszko, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej, Zakamycze 2003, s. 38-67.
Zob. S. Szer, Prawo o notariacie. Komentarz do czynności notarialnych, Warszawa 1934, s. 58, M. Allerhand, Prawo o
notariacie, Lwów 1934, s. 133-134.
Zob. W. Natanson, Prawo o notariacie, Warszawa 1953, s. 84-87.
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rialnych uwzględnił szczególną staranność

przez notariusza w kancelarii notarialnej

między komparycją, a podpisem pozbawia

notariusz, który nie dokonał tej czynności,

zawodową. Z drugiej strony zdaniem tych

prowadzonej na zasadach spółki cywilnej

autorów rozbieżność nazwisk notariusza
-

akt charakteru dokumentu urzędowego;

niedokładności w zaznaczeniu w akcie nota-

rialnym sposobu stwierdzenia tożsamości,
posłużenie się niewystarczającym doku-

czy partnerskiej, jeśli akt ten podpisze inny
-

mentem stwierdzającym tożsamość samo

-

stanu cywilnego osoby fizycznej;

oznaczenie siedziby osoby prawnej jest

spełnione, jeżeli w akcie notarialnym (nie-

w akcie i osoby obecne przy sporządzaniu
-

koniecznie w komparycji) wskazana jest, co

tj. jeśli akt ten notariusz odczytał, strony

brak podpisu notariusza w akcie notarial-

czynności notarialnej zaakceptowały spo-

nym sprawia, że nie mamy do czynienia z ak-

ny”, dlatego też „nie ma mocy dokumentu
23

menty wskazane w pkt. 8 i 9 art. 92 pr. not.

mości” tej osoby prawnej;

notariusza), który sporządził akt notarial-

urzędowego akt notarialny sporządzony

mujących najkonieczniejsze elementy kon-

i podpisany”, o ile zachowane zostały ele-

sposób nie będzie można stwierdzić „tożsa-

wiście chodzi o podpis notariusza (zastępcy

ogólna tendencja zmierzająca do odforma-

lizowania wymogów formalnych aktu obej-

w akcie, że „został on przyjęty, odczytany

wy aktu notarialnego, jeżeli w jakikolwiek

nia”. Jak trafnie zaznaczają ci autorzy „oczy-

w komparycji aktu;

wykładni, który sanuje brak stwierdzenia

firmy będzie eliminował charakter urzędo-

tem notarialnym pomimo „jego sporządze-

aktu) i której udział notariusz stwierdził

stytutywne nakazuje podzielić ten kierunek

najmniej miejscowość siedziby. Brak nazwy

-

tarialnego przez osobę, która była obecna
92 § 1 pkt. 8 wyróżnia osoby biorące udział

go dokumentu mającego charakter urzędodo pominięcia w komparacji stwierdzenia

za drugorzędne a nie konstytutywne uchy-

bienie uznać należy niepodpisanie aktu noprzy jego sporządzaniu (wskażmy, że art.

przez się nie wpływa na ocenę sporządzonewy (art. 2 § 2 pr. not.). Odnosi się to również

ale „prowadzi także taką kancelarię”;

rządzony projekt aktu notarialnego, po
-

czym złożyły na dokumencie swoje podpisy
razem z notariuszem23;

samo pominięcie stwierdzenia w akcie no-

tarialnym udziału biegłego jako osoby obecnej przy sporządzeniu testamentu notarial-

nego, w którym oświadczenie woli składał

Należy wskazać, że pomimo, iż rozporządzenie z 1933 r. przewidywało w art. 88 odmowę mocy dokumentu urzędowego
aktowi notarialnemu, ilekroć nie odpowiadał on wymogom formalnym wskazanym w art. 84 (którego odpowiednikiem
jest art. 92 § 1 pkt. 7 obecnego pr. not.), to w doktrynie przyjmowano, że niezamieszczenie tego stwierdzenia w akcie
nie pozbawia go mocy dokumentu urzędowego, jeśli w rzeczywistości wymóg ten został zachowany. Chodzi bowiem
o to, żeby powyższy wymóg był zachowany, a nie o to, że wzmianka o tym ma być umieszczona w akcie (tak M.
Allerhand, Prawo..., s. 131, teza 6). Także S. Szer wywodził, że art. 84 pkt. 7 (odpowiednik obecnego art. 92 § 1 pkt.
7 jest zbyt rygorystyczny, jako że „zapomnienie napisania formułki nie powinno stanowić nieważności aktu. Może co
najwyżej wywoływać jakieś sprawdzenie – np. dopuszczenie w tym wypadku badania świadków – zob. tegoż Prawo o
notariacie. Komentarz do czynności notarialnych, Warszawa 1934, s. 59. Odmiennie – ale moim zdaniem nietrafnie – E.
Drozd, Forma…, s. 24, według którego nie wystarcza prawidłowe odczytanie aktu, jeśli w akcie nie zamieszczono o tym
wzmianki. Również W. Natanson jest zdania, że wobec kategorycznego nakazu prawa, stwierdzenie, o którym mowa w
art. 92 § 1 pkt. 7 pr. not. musi być zamieszczone w treści każdego aktu – zob. tegoż: Prawo o notariacie..., s. 86-87.
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testator głuchoniemy, nie pozbawia tego
24

(zatem już nie aplikanta notarialnego czy pra-

za drugorzędne a nie „konstytutywne”.

co do tego, że osoby biorące udział w czynności

dokumentu charakteru urzędowego . Jest
tak dlatego, że uchybienie to należy uznać

Jak stwierdza też notariusz J. Barej : 1)
25

ustawodawca nie nałożył na notariusza lub jego

zastępcę sporządzającego akt notarialny obowiązku umieszczenia obok swojego podpisu od-

powiedniego słowa „notariusz” lub też „zastępca
notariusza”, choć w praktyce notarialnej wy-

kształcił się zwyczaj umieszczania na oryginale
aktu notarialnego powyższego dopisku obok

podpisu notariusza ; 2) za zbędne należy uznać
26

opatrywanie oryginałów aktów notarialnych ja-

kimikolwiek pieczęciami imiennymi notariusza
lub też pieczęciami urzędowymi z wizerunkiem
orła; 3) naruszenie kolejności składania podpisów w akcie notarialnym (najpierw winny go złożyć strony a potem notariusz) jest niewątpliwie
pewnym uchybieniem przy sporządzaniu aktu

notarialnego, ale nie skutkuje „jego nieważnością” (cudzysłów pochodzi od autora artykułu).

Chcę jedynie uzupełniająco stwierdzić, że

za takie elementy konstytutywne należałoby
uznać moim zdaniem także np.: 1) podanie daty
sporządzenia aktu notarialnego; 2) upewnienie

się – w razie potrzeby przy pomocy biegłego – że
treść aktu notarialnego jest osobie głuchej lub

głuchoniemej dokładnie znana i zrozumiała;
3) odczytanie aktu notarialnego przez notariu-

sza lub przez inną osobę, ale w jego obecności,
przed podpisaniem aktu przez osoby biorące

udział w akcie; 4) złożenie podpisu przez osoby
biorące udział w akcie w obecności notariusza
24

25
26
27
28

cownika kancelarii); 4) upewnienie się przez
notariusza przy odczytaniu aktu notarialnego
dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu,
a akt jest zgodny z ich wolą.

Także w orzecznictwie SN, w tym również

wydanym na gruncie poprzedniej ustawy Prawo

o notariacie z 1951 r., dość liberalnie przyjęto,
np. że: 1) do „ważności” aktu notarialnego wystarczy wskazanie, iż osoba biorąca udział w ak-

cie nie podpisała go bądź, dlatego, że nie umie

się podpisać, bądź też, dlatego, że nie mogła
złożyć podpisu. Nie jest natomiast konieczne za-

mieszczenie w akcie notarialnym szczegółowej
wzmianki, z jakiego powodu osoba ta nie mogła

się podpisać, zwłaszcza, jeżeli z okoliczności towarzyszących sporządzeniu aktu niedwuznacz-

nie wynika stan zdrowia osoby biorącej udział
w akcie – postanowienie z 4 grudnia 1973 r., III

CRN 294/7327; 2) możliwe jest odczytanie stronom, uzgodnionego wcześniej przez nie z notariuszem, projektu aktu notarialnego przez apli-

kanta notarialnego działającego z upoważnienia
kierownika biura notarialnego i podpisanie go
przez strony w obecności tegoż aplikanta nota-

rialnego, a następnie podpisanie go także przez
notariusza już w nieobecności stron – uchwała
z 16 lipca 1991r., III CZP 65/9128; 3) artykuł 87 §

2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o nota-

riacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369
ze zm.) nie wymaga zamieszczenia w testamencie notarialnym wzmianki o sposobie stwierdzenia niemożności złożenia podpisu przez testa-

Zob. R. Greszta, A. Oleszko, Uchybienia..., s. 43-66.
Zob. J. Barej, Kilka..., s. 7-8, 12.
Tak też A. Oleszko, Podpis..., część pierwsza, s. 83.
OSNC 1974, nr 11, poz. 193.
OSP 1992, nr 7-8, poz. 165, z krytyczną (i słusznie) glosą A. Oleszki.
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tora – postanowienie SN z 9 marca 2005, II CK

kumentem urzędowym. Po pierwsze, wskazuje

swego imienia i nazwiska, spełnia wymaganie

przez notariusza aktu notarialnego. Po drugie,

478/04 ; 4) podpisanie aktu notarialnego przez
29

osobę, która nabyła tylko umiejętność pisania
określone w art. 92 § 1 pkt. 8 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. – Prawo o notariacie – wyrok SN
z 27 czerwca 2007 r., II CSK 124/07 .
30

VI. Uwagi końcowe

W artykule niniejszym starałem się wska-

zać jakie są zasadnicze elementy tzw. postę-

powania notarialnego, którego efektem jest
sporządzanie przez notariusza aktu notarialnego. Wyraziłem też w nim pogląd – odrzu-

cany przez część doktryny i judykatury – iż
nie wszystkie z wymogów formalnych zawar-

na zasadnicze elementy tzw. postępowania no-

tarialnego, którego efektem jest sporządzanie
wyjaśnia czy wszystkie, a jeśli nie to które,
z wymogów formalnych zawartych w ustawie –

Prawo o notariacie, odnoszących się do sporządzania aktów notarialnych mają dla nich charakter konstytutywny w tym sensie, że ich po-

minięcie, podanie niezgodnie z rzeczywistością
lub niedostateczne określenie powoduje, że akt

notarialny jest tylko pozorem tego dokumentu
urzędowego, w istocie nim jednak nie będąc.

ZUSAMENFASSUNG

In dem Artikel bespreche ich zwei ausfür-

tych w ustawie Prawo o notariacie, które od-

liche Probleme, die mit dem notariellen Akt

w tym sensie, że ich pominięcie, podanie nie-

emente, des sogenanten notariellen Handelns

noszą się do sporządzania aktów notarialnych mają dla nich charakter konstytutywny

zgodnie z rzeczywistością lub niedostateczne
określenie powoduje, że akt notarialny jest

tylko pozorem tego dokumentu urzędowego,
w istocie jednak nim nie będąc. Przykładowo
takiego konstytutywnego charakteru nie mają

te z nich, które wiążą się jedynie ze stroną techniczną sporządzania aktu notarialnego.

SŁOWA KLUCZOWE

Akt notarialny, dokument urzędowy, notariusz,

postępowanie notarialne, elementy konstytutywne

STRESZCZENIE

Autor podejmuje dwa szczegółowe zagad-

nienia związane z aktem notarialnym jako do29
30

als das amtliche Dokument verbunden sins.
Erstens, weise ich auf die grundsätzliche El-

hin, dessen Ergebnis eine Anfertigung des
notariellen Aktes vom Notar ist. Zum zweiten

erkläre ich das, ob alle und wenn nicht, dann

welche, aus den formellen Erfordernissen, die
im Gesetz über die Notariatsordnung enthalten
sind, die sich auf die Anfertigung der notariellen Akte beziehen, haben für sie einen konstitutiven Charakter in diesem Sinne, das ihre

Auslassung, ihre nicht mit der Wirklichkeit
übereinstimmende Angabe oder ungenügende
Bezeichnung verursachen, dass der notarielle

Akt nur der Schein der amtlichen Dokument ist,
das er aber in der Wirklichkeit nicht ist.

OSNC 2006, nr 2, poz. 34
OSNC 2008, nr 9, poz. 102. Tak też w doktrynie S. Michór, Testament notarialny osoby umiejącej czytać i skreślić swój
podpis, a nie posiadającej umiejętności pisania, „Rejent” 2008, nr 5, s. 79-91.
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Mgr Marcin Owsianka

Egzekucja z majątku małżonków
Executions for matrimonial property

I. Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest przedstawie-

Światowy kryzys gospodarczy przyczynił

nie problematyki egzekucji sądowej ze szczegól-

sunku do walut obcych. Bezpośrednim skutkiem

prawa regulującymi zagadnienie egzekucji z ma-

się do znacznego ograniczenia akcji kredytowej
banków a także obniżenia wartości złotego w stotego zjawiska jest brak należytej staranności nie-

których podmiotów gospodarczych jak również
osób fizycznych w wykonywaniu zobowiązań.

W związku z tym wzrosło znaczenie egzekucji
sądowej jako podstawowego instrumentu procesowego demokratycznego państwa prawa mającego za cel ochronę praw podmiotowych a także
interesów ekonomicznych jego obywateli.

Wierzyciele w celu skutecznego dochodze-

nia roszczeń szukają wszelkich sposobów, aby

nym uwzględnieniem egzekucji kierowanej do

majątku małżeńskiego. Podstawowymi źródłami
jątku wspólnego są kodeks postępowania cywilnego1 oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy2. Autor

prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące
egzekucji z majątku małżeńskiego. Omawia przy

tym funkcje egzekucji sądowej i podstawowe
pojęcia takie jak małżeńskie ustroje majątkowe
czy też klauzula wykonalności.

II. Funkcja egzekucji sądowej
W celu właściwego poznania egzekucji są-

należne im świadczenie zostało spełnione.

dowej należy wyjaśnić, iż pod tym pojęciem

rowanie egzekucji do majątku małżeńskiego

czywistnienie konkretnej normy prawnej, usta-

Drogą do realizacji świadczenia stwierdzonego
w treści tytułu wykonawczego jest m.in. kie-

a praktyce do majątku wspólnego. Dotyczy to

sytuacji gdy egzekucja z majątku osobistego
dłużnika okazała się bezskuteczna lub też wte-

dy gdy dłużnik jest w posiadaniu przedmiotu
włączonego do ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
1
2
3

rozumie się prawnie zorganizowane działania
organów egzekucyjnych mające na celu urzelonej w tytule egzekucyjnym przez doprowadzenie za pomocą prawnych środków przymu-

su do uzyskania przez wierzyciela należnego
mu od dłużnika świadczenia3.

Podstawową funkcją egzekucji sądowej jest

gwarancja ochrony prawnej, która jest nieod-

Zob. art. 787-7872 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn.
zm.) dalej jako k.p.c.
Zob. art. 31, art. 33 oraz art. 41 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z
późn. zm.) dalej jako k.r.o.
W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974, s. 381.
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łącznym elementem każdego porządku praw-

wszechny jest pogląd, iż klauzula wykonalności

ki, niezbędne zwłaszcza do utrzymania się (np.

łu egzekucyjnego do egzekucji6.

nego. Po drugie, egzekucja ma istotne znaczenie
dla wierzyciela, gdyż zapewnia mu należne środalimenty) oraz do prowadzenia działalności gospodarczej, a także do utrzymania związanej z tą

działalnością zdolności kredytowej. Zdolność ta
w warunkach gospodarki rynkowej skutecznie
przeciwdziała zatorom płatniczym, obniża wartość kredytu, a w konsekwencji powoduje rozwój stosunków kredytowych, co skutkuje ogólnym rozwojem gospodarczym. W związku z tym

egzekucja spełnia ważną role społeczną i gospo-

darczą. Po trzecie, postępowanie egzekucyjne
zapewnia należytą ochronę prawną interesów

wszystkich podmiotów zainteresowanych tą

egzekucją, w tym również dłużnika. Po czwarte,
egzekucja spełnia również funkcje wychowawczą co przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw u dłużników co do przestrzegania obowiązującego prawa oraz wypełniania
obowiązków wobec wierzycieli4.

III. Klauzula wykonalności
jako akt sądowy
Zasadą jest, że w celu wszczęcia egzekucji

niezbędne jest przedłożenie organowi egzeku-

cyjnemu tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. Jest ona nadawana w ramach postępowania klauzulowego – wyodrębnionego, pomocniczego w stosunku do głównego nurtu, stadium

postępowania egzekucyjnego5. Klauzula wykonalności powoduje, że tytuł egzekucyjny nadaje

się do egzekucji. Ponadto w piśmiennictwie po4
5
6
7
8

ma charakter deklaratywny, gdyż nie stwarza

nowych praw a jedynie stwierdza zdatność tytu-

W zupełnie innym świetle przedstawia się

sytuacja, gdy klauzula wykonalności uzupełnia lub zmienia postanowienia tytułu egzekucyjnego, co przyczynia się do ukształtowania

jej charakteru konstytutywnego. Jest to ak-

tualne gdy klauzula zostaje nadana na rzecz
małżonka dłużnika wymienionego w treści

tytułu egzekucyjnego. Co ciekawe na etapie
postępowania klauzulowego badane są wyłącznie warunki formalne nadania klauzuli

wykonalności, a przede wszystkim, czy oso-

ba wskazana przez wierzyciela pozostaje
w związku małżeńskim z dłużnikiem, czy
istnieje między nimi wspólność majątkowa

i czy przedstawione przez wierzyciela dokumenty (w tym tytuł egzekucyjny) spełniają wymogi formalne określone w ustawie7.

Tytuł wykonawczy określa świadczenie,

które ma zrealizować dłużnik. Co do zasady

podmiotem zobowiązanym do realizacji świadczenia jest dłużnik. Istnieją jednak sytuacje,

w których z tytułu wykonawczego wynika obowiązek zadośćuczynienia obowiązkowi wynikającemu z tytułu wykonawczego dla innych

osób, poza dłużnikiem, które mają obowiązek
spełnić świadczenie za cudzy dług.

IV. Małżeńskie ustroje majątkowe8
Przez pojęcie małżeńskiego ustroju mająt-

kowego nazywa się ogół uregulowań prawnych

A. Marciniak, Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, s. 21.
M. Muliński, Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, Warszawa 2005, s. 5 i n.
E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978, s. 158.
Por. M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 506-1217, Warszawa 2007, s. 474.
Zob. szerzej A. Malarewicz, A. Sobolewska, Małżeńskie ustroje majątkowe w świetle zmian wprowadzonych ustawa z dnia 17
czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny oraz niektórych innych ustaw, „Radca Prawny” 2004, nr 6, s. 111-119.
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określających stosunki majątkowe między mał-

że stwierdzona wierzytelność powstała z czyn-

nabytego małżonków czasie jego trwania9. Po-

cy była rezygnacja z obowiązującej zasady, że

żonkami względem ich mienia, które każdy
z nich miał przed zawarciem małżeństwa, oraz
nadto w polskim systemie prawnym ze względu na źródło powstania ustroje małżeńskie majątkowe można podzielić na:
-

ustrój ustawowy, obowiązujący z mocy pra-

wa od chwili zawarcia małżeństwa,

ustrój umowny, obowiązujący z mocy umo-

wy małżonków,

ustrój przymusowy.

V. Odpowiedzialność
małżonków za zobowiązania
Według ogólnych zasad, jeżeli jeden z mał-

żonków zaciągnął za zgodą drugiego mał-

żonka zobowiązanie, wierzyciel może żądać
zaspokojenia także z majątku wspólnego
małżonków . Jeżeli małżonek zaciągnął zo10

bowiązanie bez zgody drugiego małżonka

wierzyciel może żądać zaspokojenia jedynie
z majątku osobistego dłużnika. Kodeks postępowania cywilnego umożliwia nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu

wydanemu przeciwko małżonkowi dłużnika
tytułowi egzekucyjnemu wydanemu tylko

przeciwko dłużnikowi, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym,
9

10

11
12
13
14

ności prawnej dokonanej za zgodą małżonka

dłużnika11. W tym przypadku wolą ustawodaw-

w każdym przypadku wierzyciel może zadąć
zaspokojenia z majątku wspólnego12. Zgodnie
z dyspozycją art. 41 § 1 k.r.o. przyznaje się wierzycielowi takie prawo tylko wtedy, gdy małżonek będący dłużnikiem zaciągnął zobowiązanie

za zgodą drugiego małżonka. W takim przy-

padku sytuacja jest na tyle oczywista, że skoro

małżonek zgodził się na dokonanie czynności,
z której wynikł dług, to powinien ponieść konsekwencje takiego zachowania.

W związku z tym należy przyjąć, że nie cho-

dzi tu tylko o zobowiązania wynikające z aktów,

dla ważności, których ustawa wymaga zgody
małżonka, ale również zobowiązania wynikające z innych czynności dokonanych za tzw. fakultatywną zgoda małżonka13. W postanowieniu

o nadaniu klauzuli wykonalności sąd zamieszcza wzmiankę o ograniczonej odpowiedzialno-

ści małżonka do majątku objętego wspólności

majątkową14. Nie wymienia się przedmiotów
objętych tą wspólnością. Nie zachodzi potrzeba
nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, jeżeli w tytule egzekucyjnym

został on uznany za dłużnika, co dla postępowania egzekucyjnego, a co za tym idzie dla wierzy-

T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 103.
Przepisy kodeksu karnego wykonawczego stanowią, że orzeczone w stosunku do jednego z małżonków, pozostających
we wspólności majątkowej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu z odrębnego majątku
skazanego oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone przez niego osobiście, jak również z praw
twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu racjonalizatorskiego. Jeżeli zaspokojenie z tych źródeł okaże się
niemożliwe, egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego. Niemożność zaspokojenia z majątku odrębnego
skazanego stwierdza się w protokole (zob. art.28 k.k.w.).
Zob. art. 787 k.p.c. Na temat nadawania klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym przeciwko małżonkowi dłużnika
zob. szerzej H. Opala, Odpowiedzialność małżonków za długi, Zielona Góra 1998, s. 77-87.
Por. M. Uliasz, Kodeks…, s. 473.
Por. tamże.
Zob. szerzej m.in. Z. Świeboda, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004, s. 109 i n.

Artykuły prawnicze

ciela stanowi sytuację najkorzystniejszą, bowiem

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za

kich składników majątkowych małżonków.

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu

wierzyciel nie musi starać się o klauzulę wykonalności i może prowadzić egzekucję ze wszyst-

VI. Egzekucja z majątku
osobistego oraz wspólnego
małżonków
Wierzyciel dysponujący tytułem wykonaw-

czym przeciwko dłużnikowi oraz klauzulą wy-

konalności przeciwko małżonkowi dłużnika
może skierować egzekucję do majątku osobi-

pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

nagrody za osobiste osiągnięcia jednego
z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10)przedmioty majątkowe nabyte w zamian

za składniki majątku osobistego, chyba że
przepis szczególny stanowi inaczej16.

Dodatkowo wierzyciel egzekucję skiero-

stego dłużnika , do którego należą:

wać może do majątku wspólnego małżonków

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedzi-

łalności zarobkowej każdego z małżonków;

15

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

czenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności
łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie
do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodo-

wania za uszkodzenie ciała lub wywołanie
rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczy-

nienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to
jednak renty należnej poszkodowanemu

małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarob-

kowej albo z powodu zwiększenia się jego
potrzeb lub zmniejszenia widoków powo15
16
17

dzenia na przyszłość,

do którego należą w szczególności: a) pobrane
wynagrodzenie za pracę i dochody z innej dziab) dochody z majątku wspólnego, jak również

z majątku osobistego każdego z małżonków;
c) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego. Istotne jest również to, że gdyby składniki

majątku osobistego dłużnika pozostającego

w związku małżeńskim zostały – na skutek za-

warcia umowy małżeńskiej majątkowej- objęte
wspólnością majątkową, to okoliczność17 ta nie

stanowi żadnej przeszkody do prowadzenia egzekucji z tych składników majątkowych.

Okoliczność rozciągnięcia klauzuli wyko-

nalności na małżonka dłużnika nie powoduje
możliwości kierowania egzekucji, o co często
wnoszą wierzyciele, do wierzytelności z wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika. Wierzytelność z wynagrodzenia za pracę stanowi

majątek osobisty małżonka. Egzekucja z tego
aktywu majątkowego jest dopuszczalna pod

W poprzednim stanie prawnym kwestia skuteczności tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu związku małżeńskim była przedmiotem sporów, które wynikały z niespójności przepisów.
Zob. art. 33 k.r.o.
Por. H. Pietrzkowski Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 74.
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warunkiem, że w tytule egzekucyjnym małżo-

żeńskim sąd nada klauzulę wykonalności prze-

za pracę – które podlega zajęciu.

wchodzącego w skład majątku wspólnego mał-

nek został uznany za dłużnika. Inaczej kwestia

przedstawia się z pobranym wynagrodzeniem

Natomiast w zupełnie inny sposób przebiega

egzekucja z nieruchomości. Ustawą nowelizującą kodeks postępowania cywilnego z dnia 5 lip-

ca 2004r. została wprowadzona zasada, z której
wynika iż tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego .
18

Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są
na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom. Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwi się zajęciu, o sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powi-

nien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi
dłużnika klauzuli wykonalności, pod rygorem

umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Istotne jest, iż sprzeciw powinien być złożony
wyłącznie przez małżonka dłużnika do komornika i stanowi on tym samym szczególny środek

obrony małżonka dłużnika wobec czynności komornika w postaci zajęcia nieruchomości19.

Klauzulę wykonalności przeciwko mał-

żonkowi dłużnika wierzyciel może uzyskać
także wtedy, gdy popadł on w długi, prowa-

dząc przedsiębiorstwo, które wchodzi w skład
majątku wspólnego małżonków . W konse20

kwencji tytułowi egzekucyjnemu wydanemu

przeciwko osobie pozostającej w związku mał18
19
20
21
22
23

ciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem

jego odpowiedzialności do przedsiębiorstwa
żonków, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem
urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona
tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała

w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Istotne jest, że wierzyciel powinien udowod-

nić, iż zadłużenie ma związek z prowadzeniem

firmy. Dopiero wtedy będzie mógł prowadzić
egzekucję ze składników majątku, które two-

rzą przedsiębiorstwo należące do dłużnika.
W tym przypadku małżonek zadłużonego nie
może powoływać się na intercyzę. Nawet gdyby została zawarta, to wierzyciel może wyegzekwować swoje należności z tych składników,

które należałyby do majątku wspólnego małżonków, wówczas, gdyby nie było intercyzy21.
To wyraźne uprzywilejowanie wierzyciela ma

uchronić go przed nieuczciwymi małżonkami,
którzy w celu udaremnienia egzekucji zawierają fikcyjne umowy, mocą których wspólność

majątkowa zostaje rozszerzona na składniki majątku osobistego dłużnika22. Komornik
w związku z tym może zająć takie składniki,
które w świetle ustawy należą do majątku

osobistego dłużnika, nawet jeżeli w umowie

małżonkowie włączyli je do majątku wspólnego. Konsekwencją takiego działania organu

egzekucyjnego jest niemożność badania, czy
umowa majątkowa małżeńska była skuteczna

wobec wierzyciela czy też nie23. Małżonkowie

Zob. szerzej G. Julke, Egzekucja z nieruchomości, Sopot 2006, s. 45.
Tamże, s. 46.
Zob. art. 787.
Por. art. 776 1 § 2 k.p.c.
Por. H. Pietrzkowski, Kodeks…, s. 74.
M. Uliasz, Kodeks…, s. 460.
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mogą się bronić i wnieść powództwo przeciw-

stanowi składnik jego majątku. Klauzula wyko-

Natomiast małżonek dłużnika nie może pod-

787 k.p.c. nie daje podstawy do prowadzenia

egzekucyjne, żądając od sądu, aby ustalił, że

intercyza była skuteczna wobec wierzyciela.

nieść zarzutu, że prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego będzie w takim przypadku

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego
z uwagi na charakter wierzytelności albo sto-

pień przyczynienia się zadłużonego małżonka
do powstania majątku wspólnego24.

Zagadnieniem, które nasuwa wiele wątpli-

wości jest również kwestia dopuszczalności
prowadzenia egzekucji z przedmiotu wchodzą-

nalności nadana tytułowi egzekucyjnemu prze-

ciwko małżonkowi dłużnika na podstawie art.

z niego egzekucji. Wprawdzie uprawnia ona do
prowadzenia egzekucji przeciwko małżonkowi
dłużnika, ale uprawnienie to ograniczone zostało do majątku wspólnego. Brak tego mająt-

ku sprawia, że nie ma możliwości prowadzenia
z niego egzekucji.

VII. Podsumowanie
Egzekucja sądowa stanowi ważny instru-

cego w skład majątku wspólnego w sytuacji,

ment demokratycznego państwa prawa. Organy

ty. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 lutego

wo stosowania środków przymusu w celu reali-

gdy ustała wspólność majątkowa i dokonany
został podział majątku, który był nią obję-

2010r.25 zajął stanowisko, iż jeżeli przedmiot
wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty

na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzone-

go klauzulą wykonalności nadaną przeciwko
małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyni-

ku ustania wspólności majątkowej i podziału
majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu
wszedł do jego majątku, małżonek ten może

żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego

w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt
3 k.p.c.). W uzasadnieniu niniejszej uchwały

wyrażony został pogląd, iż w wyniku podziału
majątku wspólnego po ustaniu wspólności ma-

jątkowej między małżonkami przestaje istnieć
majątek wspólny, a przyznanie przedmiotu
wchodzącego w jego skład małżonkowi dłuż-

nika oznacza, że przedmiot ten od tej chwili
24

25

egzekucyjne, którymi są sądy i działający przy
tych sądach komornicy sądowi posiadają prazacji świadczenia wynikającego z treści tytułu

wykonawczego. Ten szeroki zakres uprawnień

przyczynia się do kierowania egzekucji przez
wierzycieli m. in. do małżeńskiego majątku
wspólnego. Należy jednak pamiętać, iż obowiązujące przepisy kodeksu postepowania cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują w sposób ścisły do jakich przedmiotów

można skierować egzekucję a ponadto ustala-

ją szczegółowy tryb postępowania o nadanie

klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi
dłużnika z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością mająt-

kową. Z jednej strony pozostaje to w ścisłym

związku ze słusznym interesem wierzyciela
a z drugiej strony gwarantuje konieczną ochronę rodziny dłużnika.

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, opatrzonemu na podstawie art. 7781 k.p.c. klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, sąd nie może nadać klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. przeciwko
jego małżonkowi; zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r., III CZP 21/05 (OSNIC 2006, nr 4, poz. 58).
III CZP 132/09, LEX 551027.
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SŁOWA KLUCZOWE
egzekucja sądowa, klauzula wykonalności,

tytuł wykonawczy, majątek wspólny

STRESZCZENIE

Światowy kryzys gospodarczy przyczynił

się do znacznego ograniczenia akcji kredytowej banków, a także obniżenia wartości złotego w stosunku do walut obcych. Bezpośred-

oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Autor prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące egzekucji z majątku małżeńskiego. Omawia przy

tym funkcje egzekucji sądowej i podstawowe
pojęcia takie jak małżeńskie ustroje majątkowe
czy też klauzula wykonalności.

SUMMARY

Economic crisis has contributed to econom-

nim skutkiem tego zjawiska jest brak należytej

ic and social changes in the country. The direct

waniu zobowiązań. W związku z tym wzrosło

care in fulfilling obligations. The aim of this ar-

staranności niektórych podmiotów gospodarczych jak również osób fizycznych w wykonyznaczenie egzekucji sądowej jako podstawowego instrumentu procesowego demokratycznego państwa prawa mającego za cel ochronę

praw podmiotowych a także interesów eko-

nomicznych jego obywateli. Celem niniejszego
artykułu jest przedstawienie problematyki egzekucji sądowej i jej istotnych funkcji ze szcze-

gólnym uwzględnieniem egzekucji kierowanej
do majątku objętego wspólnością majątkową
małżeńską. Podstawowymi źródłami prawa

regulującymi zagadnienie egzekucji z majątku

wspólnego są kodeks postępowania cywilnego

consequences of such phenomenom is lack of

suitable transactors and also phisical persons
ticle is presentation of some issues connected

with matrimonial property regimes in the light

of the execution proceedings The basic sources
of law that regulate the execution issues from
matrimonial property regimes are Civil proce-

dure code and Family and guardianship code.
Author presents basic questions from execu-

tions for matrimonial property. It discusses
functions of judicial executions at it and basic

notions of like matrimonial property structures
as well as clause of feasibility.
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Znaczenie określenia „pijaństwo”
na gruncie przepisów o ubezwłasnowolnieniu
„Drunkenness” as the reason of incapacitating to act in law

I. Uwagi ogólne
Używanie substancji odurzających, w tym

alkoholu, może wywoływać, oprócz określo-

II. Pijaństwo a uzależnienie
od alkoholu
Jak już wskazywano, pijaństwo i uzależ-

nych konsekwencji zdrowotnych czy społecz-

nienie od alkoholu to dwa całkiem różne zja-

związanych z alkoholem, ustawodawca posłu-

powstania3. Pijaństwo jest złym nawykiem,

nych, również pewne konsekwencje w sferze
prawa. Formułując konsekwencje zachowań
guje się między innymi takimi terminami jak

np. pijaństwo1; alkoholizm, nadużywanie czy
uzależnienie od alkoholu2. Terminy te nie zawsze odpowiadają obecnie przyjętej terminologii w tej dziedzinie.

Celem niniejszego opracowania jest inter-

pretacja określenia „pijaństwo”, które zostało
użyte przez ustawodawcę w art. 13 i 16 Kodeksu cywilnego, które formułują przesłanki ubez-

własnowolnienia. Dla analizy tego zagadnienia
konieczne jest wcześniejsze wyjaśnienie pojęć

„pijaństwa” i „uzależnienia od alkoholu”, które

oznaczają zupełnie inne zjawiska, a nie raz są

utożsamiane nie tylko w języku potocznym, ale
również prawnym.
1
2
3
4
5

wiska, a samo pijaństwo nie jest jeszcze cho-

robą alkoholową, choć może prowadzić do jej
złym obyczajem, który jednak można zmienić4. Pijak potrafi kontrolować swoje kontakty z alkoholem, przerwać picie w wybranym

momencie czy odmówić5. Właśnie zdolność
panowania nad piciem i zachowaniami z nim

związanymi pozwala na odróżnienie pijaka
od osoby uzależnionej. Zdolność do rozpoczęcia lub powstrzymania jakiegoś zachowania w dowolnym, z góry obranym momencie,

ustalonym przed jego podjęciem oznacza
pełną kontrolę. Pomimo zdolności kontroli
swojego picia, pijak często jednak nie robi
tego i upija się. Jego picie powoduje negatyw-

ne konsekwencje, przekracza pod względem
ilościowym przyjęte granice i pijak pozwala

Art. 13 § 1 i art. 16 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej: k.c.
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230
z późn. zm.).
T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe, Warszawa 1982, s. 29.
B.T. Woronowicz, Na zdrowie! Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Media Rodzina 2008, s. 42.
B.T. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Warszawa 2001, s. 29.
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sobie pod wpływem alkoholu na zachowania

Podkreśla się, że żadna kara nie złagodzi ani nie

wiązującej klasyfikacji Światowej Organizacji

by uzależnione powinny ponosić konsekwencje

nieakceptowane .
6

Natomiast uzależnienie od alkoholu w obo-

Zdrowia znalazło się grupie głównej chorób

określanych jako „zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoak-

tywnych” . W klasyfikacji tej jako uzależnienie
7

określono zespół zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, w którym zachowania związane z używaniem alkoholu lub innej

substancji (albo grupy takich substancji) uzyskują wyraźną przewagę nad innymi zachowa-

niami, które poprzednio miały dla danej osoby
większą wartość. Stan ten charakteryzuje się

zmianami w zachowaniu i innymi następstwami, w tym zawsze przymusem (trudną do od-

wyleczy a także nie zapobiegnie żadnej chorobie, w tym także uzależnieniu od alkoholu. Ososwoich działań, jednak zmiana ich zachowań
wymaga pomocy terapeutycznej10.

Ważne jest, że pijaństwo występuje prawie

u wszystkich osób uzależnionych od alkoholu,

ale nie każdy, kto się upija, jest osobą uzależ-

nioną. Różnicę między pijakiem a alkoholikiem
określa francuskie powiedzenie: „Pijak mógłby

przestać pić, gdyby chciał – alkoholik chciałby
przestać pić, gdyby mógł” 11.

III. „Pijaństwo” jako przesłanka
ubezwłasnowolnienia
Ubezwłasnowolnienie, będące ingerencją

parcia chęcią) ciągłego lub okresowego używa-

sądu w zakres przysługującej osobie fizycznej

objawów wynikających z ich braku, takich jak

nie, niedorozwinięta umysłowo lub dotknię-

nia alkoholu, po to, aby doświadczyć psychicznych efektów jego działania lub aby uniknąć
złe samopoczucie. Zmiana tolerancji może, ale
nie musi towarzyszyć temu zjawisku8.

Obyczajowe pijaństwo, które jest złym na-

wykiem społecznym odróżnia od uzależnienia

od alkoholu także sens i znaczenie karania

w przypadku tych zjawisk. Karanie za pijaństwo może mieć sens wychowawczy i prewencyjny i jest uzasadnione społecznie natomiast

samo karanie nie jest wystarczające do uzyskania zmiany w zachowaniu osoby uzależnionej9.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

zdolności do czynności prawnych12, może być

orzeczone jeżeli osoba ta jest chora psychiczta innego rodzaju zaburzeniem psychicznym,
w szczególności pijaństwem lub narkomanią

i wskutek tego, bądź nie jest w stanie kiero-

wać swym postępowaniem, co jest przesłanką
ubezwłasnowolnienia całkowitego13, bądź po-

trzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw
w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego14. Ustawodawca nie wymienia pijaństwa,

jako odrębnej przesłanki ubezwłasnowolnienia, a jedynie wskazuje na nie jako na przykład

L. Kapler, Poradnik lidera działań trzeźwościowych, Warszawa 2008, s. 27.
M. Dragan, Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu, Warszawa 2008, s. 41.
B.T. Woronowicz, Na zdrowie!..., s. 102.
T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe…, s. 29; B.T. Woronowicz, Na zdrowie!..., s. 42.
B.T. Woronowicz, Na zdrowie!..., s. 42.
T. Kulisiewicz, Uzależnienie alkoholowe…, s. 29; B.T. Woronowicz, Na zdrowie!..., s. 42.
E. Skowrońska-Bocian, Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2008, s. 81.
Art. 13 § 1 k.c.
Art. 16 § 1 k.c.
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zaburzeń psychicznych, będących podstawą

dotyczących tej instytucji jako jej równoważne

nie pijaństwa i zespołu uzależnienia od alkoho-

burzenia psychiczne. Sąd Najwyższy stwierdził

jego orzeczenia.

Jak już wskazywano, błędne jest utożsamia-

lu, gdyż pijaństwo jest szkodliwym społecznie
nawykiem czy obyczajem, a pijak pije, ponieważ

chce, może jednak w dowolnej chwili picia zaprzestać. Natomiast uzależnienie od alkoholu

należy rozpatrywać w kategoriach choroby, jako

jeden z przejawów ograniczonej sprawności
związanej z piciem alkoholu . Ze względu na
15

użycie przez ustawodawcę określenia pijaństwo,
konieczne jest sprecyzowanie, w jakiej sytuacji

spożywanie alkoholu może stać się podstawą
orzeczenia przez sąd ubezwłasnowolnienia.

Według postanowienia Sądu Najwyższego

„ze sformułowania art. 16 § 1 k.c. wynika, że

podstawę ubezwłasnowolnienia całkowitego

lub częściowego stanowić nie może pijaństwo
w ogóle, ale pijaństwo mające charakter za-

burzeń psychicznych” . Pijaństwo jest w tych
16

przepisach wymienione przykładowo (na co
wskazuje zwrot „w szczególności”) jako zaburzenie psychiczne. W ten sposób ustawodawca

dał wyraz zapatrywaniu, że podstawę ubezwłasnowolnienia może stanowić kwalifikowana postać pijaństwa, czyli właśnie pijaństwo, będące

zaburzeniem psychicznym. Wynika to ponadto
z ogólnej koncepcji podstaw ubezwłasnowol-

nienia całkowitego i częściowego. W przepisach
15
16
17
18
19
20
21
22

23

podstawy są wymienione: choroba psychiczna,
niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju za-

również, że zaburzenia psychiczne są kategorią
prawną, o ile kodeks cywilny wiąże z nimi mię-

dzy innymi określone skutki prawne w sferze
zdolności do czynności prawnych, jednak treść
tej kategorii określa stan wiedzy psychiatrycz-

nej17. W związku z tym, osoba, której dotyczy
wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być
zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub

neurologa, a także psychologa18. Sprawa z tego
punktu widzenia wymaga wszechstronnego

wyjaśnienia, ze względu na to, że ubezwła-

snowolnienie pociąga za sobą z reguły bardzo
poważne skutki w zakresie pozycji danej osoby
w społeczeństwie, w środowisku19.

Powyższe postanowienie Sądu Najwyższe-

go jest powoływane w kontekście interpretacji

pojęcia pijaństwa jako podstawy ubezwłasnowolnienia między innymi przez Lubińskiego20,
Kalus21, Paprzyckiego22 czy Bugajnego23.

Fiutowski podkreśla ponadto, że biegli le-

karze, przez których ma zostać zbadana osoba,

której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, mogą się wypowiadać przed sądem jedynie

w sprawach dotyczących stanu zdrowia fizycznego i psychicznego badanej przez nich oso-

by. Nie mogą wypowiadać się natomiast co do

B.T. Woronowicz, Pijaństwo a zespół uzależnienia od alkoholu, [w:] Zespół uzależnienia od alkoholu, Warszawa 1992, s. 6.
Postanowienie SN z 18 maja 1972 r., II CR 138/72, OSNC 1972, nr 12, poz. 221.
Tamże.
Art. 553 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), dalej: k.p.c.
Postanowienie SN z 18 maja 1972 r., II CR 138/72, OSNC 1972, nr 12, poz. 221.
K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979, s. 25.
S. Kalus, Opieka nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, Katowice 1989, s. 65.
L. Paprzycki, Psychiatryczno – neurologiczno – psychologiczne aspekty postępowania cywilnego w przedmiocie ubezwłasnowolnienia – zagadnienia prawne, „Palestra” 2009, nr 1-2, s. 12.
W. Bugajny, Ubezwłasnowolnienie z powodu pijaństwa, „Problemy Alkoholizmu” 1994, nr 11, s. 20.
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społecznych czy obyczajowych przejawów jego

takie pijaństwo czy nadużywanie tej substancji,

serwacja w zakładzie leczniczym ma na celu

zachowań społecznych, ale nie będzie miało

życia, do jakich należy pijaństwo, przekroczyliby bowiem swoje uprawnienia. Podobnie ob24

dostarczenie sądowi danych dotyczących stanu

zdrowia badanego, a nie danych o charakterze
społecznym czy obyczajowym25. Autor ponadto stwierdza, że stosowane przez ustawodawcę

określenie „pijaństwo” jest nieścisłe, a ponadto
niezgodne z przyjętym obecne nazewnictwem

lekarskim i w związku z tym może wprowadzać
w błąd. Interesujące jest, że Autor zwracał na
to uwagę już w latach 70. ubiegłego wieku, gdy

mylenie pojęć związanych z wzorcami spoży-

wania alkoholu, było bardziej powszechne.
Niezależnie od uwag krytycznych Autor podkreśla jednak fakt potraktowania alkoholizmu

jako schorzenia poważnego w swych skutkach
prawnych, które to schorzenie na równi z chorobą psychiczną i niedorozwojem może spowo-

dować, że alkoholik nie jest w stanie kierować
swym postępowaniem .
26

Podobne, do wyżej przedstawionego stano-

wiska Sądu Najwyższego, zdanie wyraził Sąd

Apelacyjny w Białymstoku, twierdząc, że formy
zachowań nie odpowiadające przyjętym w społeczeństwie normom obyczajowym i moralnym,

nie wiążące się z przyczyną w postaci niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej bądź

zaburzeń psychicznych, nie uzasadniają ubezwłasnowolnienia osoby, która takie zachowa-

nia prezentuje . W związku z tym w kontekście
27

używania alkoholu, można stwierdzić, że nawet
24

25
26
27
28
29

które będzie wywoływało konsekwencje w postaci właśnie naruszania pewnych kanonów

postaci zaburzeń psychicznych, nie będzie stanowiło podstawy ubezwłasnowolnienia.

Lubiński, zauważając również potrzebę

używania przez ustawodawcę „w miarę możności precyzyjnych terminów odpowiadają-

cych dokładnemu stanowi wiedzy lekarskiej”,
podkreśla jednak, że sformułowanie przepi-

sów dotyczących ubezwłasnowolnienia nie
pozostawia żadnych wątpliwości co do znaczenia użytego w nich terminu pijaństwo28.

Autor, powołując powyższe orzeczenie Sądu
Najwyższego, podkreśla, że podstawy ubezwłasnowolnienia nie może stanowić pijań-

stwo jako zjawisko społeczno-obyczajowe, ale
tylko takie, które ma charakter zaburzeń psychicznych. Przyjęcie odmiennego poglądu byłoby, jego zdaniem, wynikiem wykładni contra

legem i byłoby sprzeczne z charakterem instytucji ubezwłasnowolnienia oraz z celem toczącego się w tym zakresie postępowania29.

Uszkiewicz twierdzi, że ubezwłasnowolnie-

nie jest uzasadnione tylko w wypadkach zabu-

rzeń psychicznych przewlekłych, długotrwałych
lub nie rokujących poprawy czy wyleczenia,

a rodzaj i głębokość zaburzeń mają znaczenie
dla decyzji sądu o rodzaju ubezwłasnowolnienia.

Autorka, wśród podstaw ubezwłasnowolnienia
całkowitego (takich jak psychozy przewlekłe, ze-

społy psychoorganiczne z głębokim otępieniem

Zob. art. 554 k.p.c.
J. Fiutowski, Biologiczno-prawne zagadnienia alkoholizmu, Warszawa 1970, s. 97.
Tamże.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 września 1994 r., I Acr 143/94.
K. Lubiński, Postępowanie..., s. 25.
K. Lubiński, Glosa do postanowienia z 18.05.1072 r., II CR 138/72, „Państwo i Prawo” 1973, nr 12, s. 168.
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umysłowym, stany głębokiego niedorozwoju

snowolniony został poddany leczeniu odwyko-

holizm przewlekły nie nasilony w tym stopniu,

alkoholowych lub prokurator, ale kurator może

umysłowego) wymienia alkoholizm przewlekły
z głęboką psychodegradacją30. Natomiast alkoaby potrzebne było ubezwłasnowolnienie całko-

wite – uważa za podstawę ubezwłasnowolnienia

częściowego. Nie ulega wątpliwości, że będzie
tutaj chodziło, nie o pijaństwo, jako zły nawyk,
ale o uzależnienie od alkoholu.

Podobne stanowisko zajmuje Paprzycki .
31

Autor również twierdzi, że przy ubezwłasno-

wolnieniu nie chodzi o samo używanie, a nawet
nadużywanie alkoholu, lecz o sytuacje, gdy uży-

wanie tej substancji prowadzi do wystąpienia
zaburzeń psychicznych określonych w art. 3
pkt. 1 lit. c ustawy o ochronie zdrowia psychicznego . Zgodnie z tym przepisem, osoby z zabu32

rzeniami psychicznymi, w rozumieniu niniejszej ustawy, to oprócz osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne)
i upośledzonych umysłowo, osoby wykazujące
inne zakłócenia czynności psychicznych, które

zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane

są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form

pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Również Ignatowicz pośrednio wskazuje

na rozumienie określenia „pijaństwo” jako uza-

leżnienia od alkoholu. Autor, określając zakres
pieczy kuratora osoby ubezwłasnowolnionej

częściowo, wskazuje, że kurator, o którym
mowa, powinien starać się o to, aby ubezwła30
31
32
33
34
35

wemu. Co prawda wniosek w tej sprawie składa gminna komisja rozwiązywania problemów

złożenie takiego wniosku zainicjować33. Wiadomo, że wspomniany wniosek może dotyczyć
osoby uzależnionej, a nie „pijaka”.

Jak już wskazywano, w obowiązującej kla-

syfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, uza-

leżnienie od alkoholu znalazło się w grupie
głównej chorób określanych jako „zaburzenia

psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych”34. Mając powyższe

na uwadze, w związku z zaliczeniem uzależ-

nienia od alkoholu do zaburzeń psychicznych
i traktowanie przez ustawodawcę pijaństwa

jako szczególny przykład tych zaburzeń, na-

leży stwierdzić, że właśnie tylko ten wzorzec

spożywania alkoholu może, przy spełnieniu
pozostałych przesłanek, stanowić podstawę
ubezwłasnowolnienia.

Na powyższe rozumienie stosowanego

przez ustawodawcę określenia wskazuje również cel postępowania dowodowego w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Ustawodawca,

wymieniając okoliczności, które powinny zostać ustalone w tym postępowaniu, na pierwszym miejscu stawia stan zdrowia osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie35.

Jasno z tego wynika, że chodzi tutaj o uzależnienie od alkoholu, mające charakter zaburzeń

psychicznych i wywołujące określone konsekwencje zdrowotne.

L. Uszkiewicz, Zarys psychiatrii sądowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1974, s. 180.
L. Paprzycki, Psychiatryczno..., s. 12.
Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535).
J. Ignatowicz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 1211.
M. Dragan, Doświadczenia traumatyczne..., s. 41.
Art. 554 ¹ k.p.c.
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Wydaje się, że okazją do zaktualizowania

słowego, zaburzeń psychicznych, w szczególno-

tej obecnie terminologii, była nowelizacja prze-

osoby”. Zrezygnowano więc tutaj z wyszczegól-

przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia,
poprzez dostosowanie nazewnictwa do przyję-

pisów prawa procesowego, dotyczących tej
materii . Należy zauważyć, że pomimo zmian
36

dotyczących samego postępowania o ubezwłasnowolnienie, ustawodawca w dalszym ciągu

posługuje się terminem pijaństwo, nie tylko
w omawianych przepisach Kodeksu cywilnego, ale również w Kodeksie postępowania cywilnego37. Zwraca na to uwagę także Paprzyc-

ki, zarzucając w tym kontekście ustawodawcy
niestaranność i zauważając, że określenie „pi-

jaństwo” jest wzięte z języka ogólnego, a nawet
tylko potocznego38.

Prowadząc rozważania nad sensem okre-

ślenia „pijaństwo” w kontekście przesłanek
ubezwłasnowolnienia warto zwrócić uwagę na

ujęcie tego zagadnienia w przygotowywanych
przez działającą przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego założeniach nowej kodyfikacji prawa cywilnego .
39

Przesłanki ubezwłasnowolnienia zostały

określone w art. 19 § 1 projektowanego kodek-

ści choroby psychicznej, albo z innych poważ-

nych przyczyn uniemożliwia to stan zdrowia tej
nienia pijaństwa i narkomanii jako przesłanek

ubezwłasnowolnienia. W uzasadnieniu projektu wskazuje się na jednoznaczne stanowisko ju-

dykatury i doktryny, przyjmujące, iż pijaństwo
i narkomania mogą prowadzić do ubezwłasnowolnienia tylko wówczas, gdy mają miejsce zaburzenia psychiczne, zaś fakt, że przejawiają się

one w nadużywaniu alkoholu czy narkotyków

nie jest prawnie relewantny40. Z projektowanych zmian a także z ich uzasadnienia można

wysnuć pośrednio wniosek o znaczeniu określenia „pijaństwo” w obowiązującej regulacji,

które jest zgodne z wyżej przedstawionym (je-

śli z punktu widzenia ubezwłasnowolnienia nie
jest ważne, że zaburzenia psychiczne powstały
wskutek „pijaństwa”, zapewne nie chodzi w tym

określeniu jedynie o zachowanie społeczne czy
obyczajowe).

IV. Uwagi końcowe
W podsumowaniu słuszne wydaje się zwró-

su, który stanowi, że „osoba, która ukończyła

cenie uwagi na to, iż brak zgodności pomiędzy

postępowaniem wskutek niedorozwoju umy-

szczególnie niepożądany właśnie w Kodeksie

trzynaście lat, może być ubezwłasnowolniona,

jeżeli nie jest w stanie trwale kierować swym
36
37
38
39

40

użytym przez ustawodawcę określeniem pijań-

stwo a jego merytorycznym znaczeniem, jest

Ustawa z 09 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr
121, poz. 831).
Art. 552 § 1 k.p.c.
L.K. Paprzycki, Psychiatryczno..., s. 18.
Ze względu na i zgodnie z zaleceniem, aby decyzje legislacyjne dotyczące ważnych aktów prawodawczych podejmowano dopiero po publicznym przedstawieniu ich założeń, a nie w postaci artykułowanych już projektów, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opublikowała w 2006 r. „Zieloną Księgę” zawierającą optymalną wizję Kodeksu cywilnego.
Natomiast w 2009 r. opublikowany został projekt księgi pierwszej tego kodeksu wraz z uzasadnieniem. Zob.: Zielona
Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Radwański, Warszawa 2006. Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt
z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 4.
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości. Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009, s. 36.
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cywilnym. Co prawda, ”z konstytucyjnego punk-

podstawą ubezwłasnowolnienia. Ze względu

instytucji prawa cywilnego, zaś pod adresem

waniem alkoholu, które występuje nie tylko

tu widzenia Kodeks cywilny nie różni się ni-

czym od zwykłej ustawy, obejmuje jednak trzon
organów stanowiących prawo formułuje się po-

stulat, aby stosowały się one do podstawowych
konstrukcji oraz terminologii kodeksu” .
41

Chociaż merytorycznie określenie pijań-

stwo jest jednoznacznie rozumiane przez ju-

dykaturę i doktrynę, jednak pod względem
językowym jego treść przywołuje różne okre-

ślenia. Wskazane byłoby zatem używanie przez
ustawodawcę języka odpowiadającego obecnie
przyjętej terminologii w danej dziedzinie.

SŁOWA KLUCZOWE

Terminologia, pijaństwo, uzależnienie od

alkoholu, ubezwłasnowolnienie, zaburzenia
psychiczne

STRESZCZENIE
W artykule Autorka podejmuje zagadnienie

znaczenia pojęcia „pijaństwo”, użytego przez
ustawodawcę w art. 13 i 16 Kodeksu cywilnego,

jako przykład zaburzeń psychicznych, będących

na istniejące do dzisiaj pewne przemieszanie
pojęć dotyczących zjawisk związanych z używ języku potocznym, ale również prawnym

i prawniczym, konieczne jest ich doprecyzowanie. Rozróżnienie uzależnienia od alkoholu
i pijaństwa pozwala ponadto na stwierdzenie,

który z wzorców spożywania alkoholu ustawo-

dawca rozumie pod określeniem „pijaństwo”,
a tym samym który może być podstawą ubezwłasnowolnienia.

SUMMARY

This article focuses on the meaning of

“drunkness”, which is used in article 13 and 16
of Civil Code. “Drunkness”is one of the reason

of incapacitating to act in law. It is not a peculiar reason but just an example fot psychical

disorder. It is important because drunkness
means just a bad habit, which can be changed.
Only addiction to alcohol can involve psychical

disorder, thus can be the reason of incapecitating to act in law.
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Currency risk in Ukraine
related to the Polish exchange rate dynamics
Ryzyko walutowe w Ukrainie
na tle dynamiki kursu waluty polskiej

I. Introduction
One of the most vigorous outcomes of the

world financial crisis in Ukraine is the problem

of repayments of currency loans. Dimensions of
this problem are quite significant as it involves

the interests of millions of borrowers and stability of commercial banks themselves. Suffice

it to mention that since 2007 the share of currency loans paid to the residents by the Ukrainian banking system exceeded 50% and reached
its maximum of 59,1% up to the year 2009. At

that time UAN 433,8 bn from UAN 734 bn of the

rest loans consisted of loans in foreign curren-

cy. As the result of easing of hryvnia borrowers
had great difficulties with repayment of curren-

cy loans as for the purchase of foreign currency
one had to spend 1,5 times more of national

currency compared to the time of agreement’s

conclusion. Many borrowers stopped doing
payments or broking the deadlines. By 2010,
as the result, 22-24% of loans became problem

loans (delay of payment more than 90 days).
Besides, more than 35% of loans were restruc-

tured by banks, which means that conditions of
1

repayments were changed by means of prolon-

gation of the repayment period or adjustment
of the repayment schedule.

Reasons and factors for the occurrence of

this problem are discussed in the mass media
and scientific publications. Politicians and most

of the borrowers, without trying to analyse and

understand all aspects of this phenomenon,
considered decrease of hryvnia exchange rate

as a certain conspiracy, intrigues of the government, National Bank, commercial banks etc.

Without denying the failures and abuse of au-

thors named above, one should pay attention to
the fact that getting the loan to the more attractive interests rate, borrower simultaneously
takes over the currency risk that is one of the

most dangerous and unmanageable financial

risks which has its objective nature, reasons
and factors. Therefore, this article is devoted to

the determination and analysis of these factors
and reasons.

Scientific and applied basics of currency

risk have been considered in the articles of the

Ukrainian authors1. But the processes of its for-

И.А. Бланк, Управление финансовыми рисками, Ника-Центр 2005; В.А. Ющенко, І. Міщенко, Управління
валютними ризиками. Навч. Посібник, Товариство “Знання”, КОО 1998.
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mation and consequences under conditions of

of these factors. Consequently, currency risk

The estimation and analysis of reasons, ob-

currency rates. At the same time, authors, con-

the world financial crisis have not been sufficiently investigated.

jective and subjective factors, stipulating the
high level of currency risk in Ukraine, are the

purpose of research depicted in the article. The
following tasks are consequently dissolved for
the realization of this purpose:
-

state the nature of currency risk;

characterise the fundamental basics and factors of formation and change of exchange rate;

define normal and abnormal reasons and
factors of change of hryvnia’s exchange rate.

II. Essence of currency risk

In the national and foreign publications the

different definitions of currency risk that correspond to the understanding of the nature of

category of economic risk are postulated. Not
falling upon the consideration of all aspects and

approaches regarding the definition of nature
of economic risk within this article, it is important to pay attention to the main contradictions

and disparities. First, many authors, when de-

fining nature of economic risk, connect it only
with situation of choice and decision-making.

But then they characterise precisely and detailed, for example, firm-specific risk as risk of

enterprise activity, or banking risk as specific
risk that occurs in the banking field, country-

specific risk and etc. Secondly, representative

group of scientists, mentioning objective existence of probability factors in the economy, but
realising that it is not yet the risk, consider the
content of risk as losses that occur as a result
2

is primarily considered as probability (likeli-

hood) of money loss due to changes of exchange
sidering forms and types of risks, figure out so-

called dynamical or speculative risks that contain possibility of both negative and positive

outcome. Thereby, these scientists contradict
own definition of risk content.

The article is based on the fact that risk is

objective-subjective category. This means that

reasons and factors of risk exist objectively, but

there is a need for subject that identifies and
estimates the risk. Based on dialectical and sys-

tematic approaches, definition of category of
economic risk was proposed as cognizable relations (under condition of infinite uncertainty)

between reality of economic system and probabilities of its transformation into the certain fu-

ture reality occurring as a result of transactions
between reasons and consequences, random

and necessary, internal and external conditions
considering the aspect of relation of chances
and losses2.

By means of implication from general in

this definition to the special in the particular

phenomenon of economic risk, definitions of
each specific risk corresponding with general

definition can be formed. Thus, currency risk is

considered as cognizable possibilities of future
changes of returns of operations and competitiveness of subjects of economic activity as a result of changes of exchange currency rates.

Currency risk is typically speculative risk.

Economic operations with currency exchange

have always two parties. Each change of the

В.В. Чепурко, Диалектическая концепция сущности экономического риска, „Культура народов Причерноморья” 1999, №8, c. 35-38.
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currency exchange rate causes losses for one of

constant, which makes currency risk inevitable.

not undertake currency exchange operations

tion and interest rates in different countries,

the party, and profits for another. There is no

third alternative. Moreover, the firms that do
in their activities can be affected by the indi-

rect economic currency risk. A firm, selling its
goods on the national market and competing on

this market with foreign commodity producer,
can gain competitive advantage or deteriorate

its competitive position due to exchange rate
change in spite of the fact that it is not connected with currency exchange operations at all.

III. Reasons and factors
of change in exchange rates

Due to the objective reasons and factors,

currency exchange rates can not be basically

The fundamental parity establishing interrelation between distinctions in the rates of inflabetween distinctions in interest rates and a difference of forward and spot rates, as well as ex-

pected changes of spot rates under conditions
of market balance, form primarily basis of exchange rate movements. The mathematical ex-

pressions of these interdependences deduced
by A.Bakli3 are depicted in the picture 1.

The model visually reflected in the picture 1,

is equilibrium model. In the real world the markets fluctuate round the equilibrium point, but

coincide with it extraordinarily rarely. Hence,
it is not surprising, if any of four equations of

model in the short periods is not really carried

Picture 1. Theoretical equations on the international currency markets

where: k0 - spot rate of foreign currency as for today in case of direct quotation; kfT - forward rate as for today;
r1 - interest rate of National Bank; r2 - foreign interest rate; i1 - expected rate of national inflation; i2 - expected rate of
foreign inflation; kT - ex ante spot rate at the time T.
Source: A. Buckley, Inwestycje zagraniczne. Skadniki wartoci i ocean, Warszawa 2002, s. 167-168.
3

A. Buckley, Multinational Finance, 4rd Edition, London: Prentice Hall 2000.
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out. Nevertheless, the model presented reflects

spot rates. The discussion question concerns

Fisher effect asserts that interest rates in

the available rate is defined by market condi-

laws of currency parity of different countries
and dynamics of exchange rates.

two countries have to differ in the same parity
as rates of expected inflation. If this equality is

not absolutely carried out, interest rates, however, have at least to change, in case of growth

of inflation rates in one of the countries in comparison with another one.

The parity of interest rates equalises chang-

es of forward rate compared with a spot rate

(premium or discounts) with changes of interest rates in the given countries. Consequently,

forward exchange rates should change in such
direction and proportion that the arbitrage in

the credit market would be impossible. This
means that the rates should change in such a

way that it would be impossible to get arbitrage
profit, taking out a loan under the low rate in
one country and giving out a loan under the
high rate in another one. Numerous empirical

researches confirm that deviations from this

equilibrium are not significant if the consequences of the market imperfection, such as an

establishment of restrictions on the currency
exchange, restrictions on free moving of capitals and profits, etc., imposed by the government, are not considered.

The bottom equality, following from the ex-

pectation theory, establishes close interrelation
between forward exchange rates and the future

spot rates. Both the theory and empirical researches confirm that the future spot rates tend

to forward rates. Statistically, forward rates
should be unbiased estimations of the future
4

only definition of determinant rate. There are

two points of view. According to the first one,
tions, and forward adjusts only to it. The alternative position asserts that the forward rate

plays defining role and spot only changes after

it4. Supporters of each point of view have their
arguments, but this discussion does not deny
the main conclusion about affinity of forward
and future spot rate. Thus, the expectation

theory connects indirect distinction in level of
interest rates with the future spot rates.

Fisher international effect formalised in the

diagonal equation reflects directly this depend-

ence. If efficiency of the international financial

investment markets is admitted, there should
not be a strategy allowing obtaining the rate of

return above the market average. Thus, it is possible to assert that the average rate of return from

investments in any currency – after the accounting of difference in exchange rates and interest
rates – should be identical, and any strategy will

allow to obtain the higher one if risk connected
with the investment is not considered.

Purchasing power parity of currencies also

connects directly change of exchange rates with

inflation changes. The same goods sold in the

different countries should cost identically af-

ter recalculation in one currency according to
the theory of fulfilment of absolute purchasing

power parity on the competitive markets under
an assumption of zero transportation expenses
and absence of official barriers such as custom

duties. Hence, growth of inflation rate in one of
the countries inevitably causes decrease in its
currency rate.

К. Рэдхэд, C. Хьюс, Управление финансовыми рисками, ИНФРА 1996, c. 48-50.
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Many factors influence variability of ex-

imagine a modern market without advertising.

the given article, it is necessary to note the most

tion can influence demand, prices, savings, etc.

change rates along with basic reasons consid-

ered above5. Without paying attention to them in
essential: balance of payments and information.

Balance of payments forms a total parity of

a supply and demand for a foreign currency. The

negative balance leads to the raised demand for
a foreign currency that influences growth of this

currency rate. The positive balance is connected

with a growth of supply of a foreign currency and
consequently stimulates strengthening of national currency. Consequently, change of the exchange

rate influences change of balance of payments.
Easing of national currency influences favourably

growth of export and reduces advantage of import that reduces negative balance.

Characteristic feature of the modern real

world is information revolution. Information

penetrates all spheres of life of a modern society,
including economy. In market economy infor-

mation is the engine of sales. It is impossible to

However, information can bear essentially negative influence on economic processes. InformaIt refers mainly to the exchange rates. Changes

of rates under the influence of information unlike other factors are almost sudden and unpre-

dictable. Periods in which unexpected messages

about change of economic policy dominated
were characterised by considerable rates fluc-

tuations, both spot and forward. Exchange rates

are changing under the influence of information
faster and much more radical than the prices of

goods and services. Therefore, there can be deviations from purchasing power parity.

IV. Comparison of rate USD/
UAN and USD/PLN in 2008-2009
On the basis of the fundamentals and factors

of formation and dynamics of exchange rates
which were considered, it is possible to objec-

tively estimate the processes occurred in Ukraine.

Picture 2. Dynamic of monthly weighted average exchange rates of dollar in 2008-2009

Source: made by author based on data: www.bank.gov.ua/Statist/elbul.html;
www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html.
5

M. Kalinowski, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007, s. 21-22.
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The change of dollar to the hryvnia rates in 2008

is first of all influenced by the economy of USA

monthly dollar exchange rates to the hryvnia and

over, zloty strengthening was faster than growth

and 2009 is not the only Ukrainian unique phe-

nomenon. Comparison of dynamics of average
the Polish zloty demonstrates this fact (pic.2).

One could mention that since January 2008

until June 2009 directions of rate change of hry-

vnia and zloty to dollar coincided completely.
The period from January until July 2008 is char-

acterised by consecutive falling of dollar in both
countries. This confirms that hryvnia strength-

ening was not artificial, and reflected objective
processes of the international monetary mar-

kets. Thus, the dollar exchange rate in the world

and respective processes and only then can be
influenced by weaker national economies. More-

of hryvnia exchange rate. From January until

July the dollar in Poland decreased more than by
15%, and in Ukraine only by 9% (tab.1).

From the beginning of the world financial cri-

sis from August 2008 until February 2009 there
was a considerable consecutive easing of national
currencies. At the same time the rate of hryvnia

fell faster. The maximum growth of dollar to hryv-

nia in February 2009 in comparison with January
2008 made 64,5%, and to zloty – 48%.

Table 1. Dynamic of monthly exchange rates in 2008 – 2009.
Year

Month

Exchange rate (dollar)
USD/PLN

1
2

2,45
2,43

Basic index in January, 2008, %

USD/UAN
5,08
5,07

USD/PLN
100,00
99,05

USD/UAN

Chain index related to the
previous month, %
USD/PLN

USD/UAN

–

–

100,00
99,86

2009

2008

3
2,28
5,01
92,99
98,70
4
2,19
4,96
89,06
97,76
5
2,19
4,79
89,27
94,42
6
2,17
4,74
88,41
93,32
7
2,07
4,63
84,26
91,14
8
2,19
4,67
89,36
91,92
9
2,35
4,89
95,76
96,30
10
2,70
5,60
109,96
110,28
11
2,92
6,03
119,04
118,77
12
2,97
7,82
121,10
154,01
1
3,17
8,22
129,26
161,91
2
3,63
8,35
148,00
164,47
3
3,54
8,24
144,32
162,37
4
3,35
8,04
136,45
158,48
5
3,23
7,73
131,79
152,37
6
3,21
7,66
131,01
150,96
7
3,06
7,85
124,69
154,73
8
2,90
8,18
118,01
161,22
9
2,86
8,51
116,54
167,65
10
2,85
8,25
116,02
162,53
11
2,80
8,15
114,07
160,56
12
2,84
8,01
115,74
157,80
Source: calculated by author based on data: www.bank.gov.ua/Statist/elbul.html;
www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html.

99,05

99,86

93,87
95,77
100,24
99,04
95,30
106,06
107,17
114,82
108,26
101,73
106,74
114,49
97,52
94,54
96,59
99,41
95,18
94,64
98,75
99,56
98,32
101,46

98,84
99,05
96,59
98,83
97,67
100,85
104,76
114,51
107,70
129,67
105,13
101,58
98,73
97,61
96,14
99,08
102,49
104,20
103,99
96,94
98,79
98,28

69

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 12 (3/2010)

The accelerated decrease of hryvnia ex-

Higher level of inflation in Ukraine compar-

change rate has its objective reasons which will

ing with Poland can be considered as one of the

ing which time zloty continued, to strengthen

inflation dynamics, no tendencies can be iden-

be considered further on. Moreover, the falling

of hryvnia from July until September 2009, durhas to be explained. Thereby, the peak of fall-

ing of hryvnia during all periods analysed was
noted in August.

V. Investigation of the influence
of Reasons and factors on the
change rate USD/UAN and USD/PLN
First of all, influence of inflation on changes

of a hryvnia rate should be considered i.e. influence of purchasing power parity. The inflation
data is presented in table 2.

factors concerning rapid hryvnia depreciation

comparing with zloty. As to characteristic of
tified. Only season differences can be detected.

Inflation rate increased from September until
April and decreased in the summer period.

In order to check interdependence between

inflation rate and exchange rate USD/UAN, correlation coefficient was calculated. It amounted

only -0,207. It means that interdependence is
statistically insignificant. Moreover, the hy-

pothesis about possible influence of inflation
on the rates with defined time lag was proved.
Correlation coefficients with lag of 1, 2, 3 etc.

Table 2: Monthly average consumer price indexes during 2008-2009, %

Month
Poland
1
100,7
2
100,4
3
100,4
4
100,4
5
100,8
6
100,2
7
100,0
8
99,6
9
100,3
10
100,4
11
100,2
12
99,9
1
100,5
2
100,9
3
100,7
4
100,7
5
100,5
6
100,2
7
100,1
8
99,6
9
100,0
10
100,1
11
100,3
12
100,0
Source: made by author based on
www.bank.gov.ua/Statis; www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka
2008

Year

2009

70

Ukraine
101,6
102,0
102,3
102,3
101,8
101,4
101,0
100,7
101,5
101,3
101,6
102,0
102,8
102,7
101,8
101,0
100,6
100,9
100,5
100,5
101,1
100,8
100,6
100,7
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months were calculated. They also appeared to

mean that Fisher effect and theory of purchas-

interest rates and inflation rate was studied.

eral base interest level and the exchange rate

be low and insignificant. Furthermore, the rate
of interdependence closeness between level of

There were statistically significant correlation

coefficients neither under initial time series

nor under shifting with different lags. Thus,
the conclusion can be drawn that the empiri-

cal interdependence between inflation rate and
changes of exchange rate USD/UAN and level

of interest rates can not be proved during the
investigated period in Ukraine. But it does not

ing power parity were not realised empirically.
Most likely, these mechanisms define the genand are not reflected in dynamics of monthly
variations. Other factors have influence on the

exchange rate level; the highest priority of them
is the interest level (tab. 3).

The calculation of matrix of pair correlation

coefficient between interest rates in Ukraine
and USA and exchange rate USD/UAN gave following results:

Table 3: Dynamic of average monthly interest rates6 in 2008-2009, %

Month
Poland
Ukraine
USA
1
6,6
13,8
3,94
2
6,7
14,3
2,98
3
6,8
14,9
2,61
4
7,0
16,0
2,28
5
7,1
16,8
1,98
6
7,2
16,8
2,00
7
7,4
16,6
2,01
8
7,5
17,2
2,00
9
7,6
16,9
1,81
10
7,6
18,9
0,97
11
7,7
21,8
0,39
12
7,7
21,6
0,16
1
7,3
25,6
0,15
2
6,7
27,6
0,22
3
6,3
26,3
0,18
4
5,9
20,6
0,15
5
5,7
19,0
0,18
6
6,1
18,5
0,21
7
5,9
17,7
0,16
8
5,8
17,8
0,16
9
5,9
18,2
0,15
10
5,8
19,6
0,12
11
6,0
20,9
0,12
12
5,9
19,9
0,12
Source: made by author based on:
www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html;
www.bank.gov.ua/Statist; www.federalreserve.gov/releases/H15/data/Monthly/H15_FF_O.txt
http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/4- Financial%20markets(4.1).xls#’1.2’!A1
2009

2008

Year

6

Poland – average interest under corporate loans of nonfinancial sector; Ukraine – average interest under loans to
residents; USA – interest of federal funds. Only covariance in the correlation analysis is significant and, consequently,
comparability of rate types is not obligatory.
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interest rates Ukraine – interest rates USA:
-0,72;

interest rates Ukraine – exchange rate USD/
UAN: 0,68;

interest rates USA - exchange rate USD/UAN:
-0.88.

All pair correlation coefficients are statistically
significant on 5% level of confidence figure.

Regression equation of interdependence of

exchange rate (Y) from interest Ukraine (Х1) is:

Y = 1,006 + 0,298Х1. Consequently, increase

of interest in Ukraine by 1% under other equal
conditions raises the dollar rate by 0,295 UAN.

Similar regression equation was calculated

for dependence of exchange rate on interest

USA (Х2): Y = 7,931 – 1,194Х2. If interest in the
USA decreases by 1%, the dollar rate increases
on average by 1,194 UAH under other equal
conditions.

Such results of mathematic-statistic analy-

sis prove that growth of dollar exchange rate in

Ukraine in 2008 and 2009 was statistically ac-

curately formed by shift in the level of interest

rates both in Ukraine and in the USA. The rate
change has been primarily connected with decrease of interest level in the USA.

The model of rate formation can be identi-

fied via two factors regression equation, and
weight of influence of each factor can be determined. Such equation was calculated, but

estimations of regression parameters have appeared displaced due to multicollinearity (co-

efficient of pair correlation between Х1 and Х2

equals -0,72) and one of regression coefficient
was statistically inaccurate.

Nevertheless, the given analysis statistically

proves formation of dollar exchange rate to

hryvnia according to Fisher international effect
and indirectly on the basis of interest rate parity

and the expectation theory. Hryvnia decrease is
simultaneously influenced by development of

interest rate in Ukraine and decrease of interest rate in the USA.

Easing of national currencies in Poland and

Ukraine by the end of 2008 and the beginning

of 2009 was also affected by the negative balance of payments (tab. 4).

Correlation coefficient between balance

of payment of Ukraine (Yy) and rate USD/UAN

(X3) made -0,683. Regression equation Yy = 5,96
– 0,00023X3 indicates that the increase in deficiency of the balance of payments by one dollar

on average increases rate USD/UAN by 0,00023
UAH under other invariable factors. If lag is one

quarter, correlation coefficient increased to
-0,71, but regression coefficient remained unchangeable.

The statistical interrelation of direct dy-

namic numbers of the balance of payments of
Poland (Yp) and rate USD/PLN (X4) was insig-

nificant. But the correlation coefficient for the

lag of one quarter laid by -0,854 and regression
equation was obtained with following parameters: Yp = 2,77 – 0,000063 X4.

Table 4: Balance of the summary balance of payment in the quarter of 2008-2009, bn dollars

2008
2009
ІQ
ІІ Q
ІІІ Q
IV Q
ІQ
ІІ Q
III Q
Poland
8 432
5 867
-5 631
-10 632
261
3 481
9135
Ukraine
-135
4102
3 980
-9 464
-5 225
-2 046
-4 902
Source: made by author based on: www.bank.gov.ua/Statist/index_PB.htm,
www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy.html
Country

IV Q
1783
-1553
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Thus, significant effect of the balance of

reasonably, trying to avoid an exchange risk,

ly explained by decrease of hryvnia rate in the

6-8% lower than under loans in the national

payments on level of exchange rates is statistically proved. Effect of this factor can be partialthird quarter of 2009. If the polish zloty against

a considerable increase of the positive balance

of payments in the third quarter continued to
strengthen, hryvnia has naturally decreased in
case of raise of deficit of balance of payments.

The resulting analysis convincingly proves

law and inevitability of change of currency exchange rates due to influence of objective causes and effect of various factors. Exchange rate
of currencies can not remain constant. It can

either increase or decrease. If changes of the
national currency for the developed and stable

economy, as a rule, are minimal, fluctuation for
the countries with weak economy and nonstable development can be essential. The world

financial crisis has considerably strengthened

effect of the reasons and factors of changes of
exchange rates.

VI. Currency risk and its consequences in Ukraine
Exchange rate fluctuations cause an ex-

change risk. This risk arises not as a result of
change of exchange rate, but due to possibility

of its change. Real losses or benefits are almost

risk consequences. The risk arises through
the conclusion of contracts, i.e. finalisation

of loans, when the currency exposition looks
quite favourable.

Thus, in 2007 until autumn of 2008, dy-

namics of a hryvnia exchange rate to foreign
exchange rates was relative encouraging. Due

to intensive inflows of currency resources to

the banks whose share reached 50% credit
portfolios accordingly grew. Banks absolutely

attempted to grand loans in foreign currency.

The interest rate under currency loans was by

currency. Therefore, the majority of borrowers
preferred loans in foreign currency. That means
that both creditors and borrowers behaved as

though naturally rationally. However, then the
exchange risk was formed and accepted.

In January 2008 rate USD/UAN constituted

5,08 UAH. During the next months it decreased

and not until October has exceeded level of

January. If the rate remained stable counting on
100 dollars of month settlement by the equal

disbursements of a loan received on January

1st 2008, the borrower would spend 4572
UAH. At actual rates he has paid 4382,7 UAH or

by 4,1% less. The next three months in 2008,
due to growth of a dollar exchange rate, he al-

ready overpaid 27,6%. As a whole for 2008

the overpayment has constituted 3,8%, which
means that additional expenditures by cur-

rency purchase were less than benefit by the
interest rate. The risk was still justifiable. However, for 11 months 2009 additional payments

already reached 3327 UAH and were by 59,5%
more. By recalculation to the annual rate it constitutes 65% that repeatedly surpasses the interest rate under the currency loan. Therefore,

the risk is justifiable, but it is already close to
the catastrophic. Such consequences of an exchange risk are hypertrophied by a world financial crisis. However, if to admit that the dollar exchange rate would be changed with quite
moderate rate of increase by 1% per month,

additional expenditures for currency purchase
for a year would constitute 7,4% that already

prohibit to gain the benefit from lower interest
rate of the currency credit.
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Hence, borrowers have neglected an ex-

theory, the theory of parity of buying power

contrary, considered an exchange risk, balanc-

esses the market equilibrium in the pure state is

change risk, considering only benefit of the

low interest rate. Banks, at first sight, on the

ing currency credit portfolio with currency liabilities. At the same time they have not offered
borrowers the instruments for hedging of an
exchange risk. Even representatives of bank

“top-management”, taken loans in currency,

were affected by exchange risk. Therefore, the
modern problem with settlement of credits is,
in many respects, a consequence of an exchange

risk. One can already speak about occurrence in
Ukraine a «boomerang» exchange risk for banks
as a completely new type of risk. Application of
hedging instruments of an exchange risk would
allow not only to hedge the borrowers, but also,

to a certain degree, to prevent manipulations of

banks with currency, but it is already a theme of
the following detailed article.

VII. Conclusions

The exchange risk in the conditions of world

economy globalisation is one of the dangerous

and ineradicable financial risks. As economic
risk as a whole, it represents an objectively-sub-

jective category. The reasons and exchange risk
factors exist objectively, but the subject which

distinguishes, identifies and evaluates risk, is
necessary. Cognizable possibilities of the future

changes of yield of operations and competitive-

ness of subjects of economic activities due to
change of exchange rates of currencies should
be understood as an exchange risk. Formation

and changes of rates of currencies are caused
by the fundamental theoretical parities proved

for conditions of market equilibrium. It is Fisher’s effect, interest rate parity, the expectation

and Fisher’s international effect. In spite of the
fact that in real economic relations and procpractically not achievable, these laws determine

parities of currencies of the different countries

and dynamics of exchange rates of currencies.
The balance of payments of countries as well as
information have essential significance among
variety of factors of change of exchange rates.

Significant falling of a hryvnia exchange rate

from the beginning of the world financial crisis
has caused problems in banks of Ukraine con-

cerning settlement of the currency loans whose

share in portfolios of all banks exceeds 50%. On

the basis of comparison of dynamics of a hryvnia
exchange rate and a polish zloty in 2008-2009

it was determined that dynamics of a hryvnia
exchange rate is not unique, and generally corre-

sponds to general tendencies of change of rates
of currencies in the world markets. It is distinguished only by higher rates of change of a rate
and abnormal falling since August 2009.

On the basis of results of correlation and re-

gression analysis one found out that the great-

est effect on changes of hryvnia rate was the
change in interest rates in Ukraine and the USA.

And falling of hryvnia exchange rate was mainly

connected with interest level decrease in the
USA. Thereby, one proved that rate USD/UAN in

2008-2009 naturally varied according to Fisher’s
international effect. The substantial effect on dynamics of a hryvnia exchange rate and zloty has

balance of payments. Thus, results of research
confute popular beliefs in an artificial manipulative change of hryvnia rate. Dynamics of rate
USD/UAN in general and as a whole could not be

different. Manipulative actions aggravated only a
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situation during the separate periods. Therefore,

of interest rates and balance of payments were

of the conclusion of contracts and formalization

ine, in comparison with Poland, took place due

serious consequences of exchange risk were inevitable. The exchange risk has occurred at the time

of currency credits before the world financial cri-

sis. Banks, issuing currency credits, balanced the

currency liabilities and currency assets to avoid
an exchange risk. However they have not offered
borrowers of instruments and products of hedging of an exchange risk, which has caused inevi-

the main reasons for the hryvnia and zloty tumble. Higher level of exchange rate risk in Ukrato the high share of the currency loans and absence of the hedging instruments on the market of financial services in Ukraine.

SŁOWA KLUCZOWE

Ryzyko walutowe, kurs walutowy, równo-

tability of problems with settlement of credits.

waga rynku, parytet stóp oprocentowania, in-

ments of hedging of an exchange risk in Ukraine

STRESZCZENIE

Therefore, generalisation of foreign experience

and a statement of system of methods and instrushould become a subject for further researches.

KEYWORDS

Currency risk, exchange rate, equilibrium of

market, interests rates parity, inflation, balance
of payments

SUMMARY
The article is devoted to the theoretical as-

pects of exchange rate risk and empirical re-

search of reasons and factors of its high level in
Ukraine. Based on the comparison of dynamic

of USD/UAN and USD/PLN rates, the consistent
pattern of changes of hryvnia rate in 2008-2009
was proved. It was determined that the change
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Bezpieczeństwo finansowe
– wczoraj i dziś
Financial Security – Yesterday and Today

I. Zarys historyczny kryzysów
ekonomicznych
Termin kryzys pochodzi z języka greckiego

i oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się,
walkę, w której działamy pod presją czasu. Kryzys poszerza znaczenie o takie cechy, jak nagłość,

urazowość i subiektywne konsekwencje urazu

w postaci przeżyć negatywnych1. „Kryzys ekonomiczny” w sensie ścisłym oznacza gwałtow-

ne zmniejszenie się aktywności gospodarczej
(produkcji, zatrudnienia, inwestycji) . Od lipca
2

2007 roku mamy do czynienia z najpoważniejszym i najbardziej destrukcyjnym kryzysem

finansowym od 1929 roku. Pierwszy kryzys
uprzemysłowionej gospodarki wystąpił w 1825
roku i dotknął Wielką Brytanię. Jego przyczyną

była dobra koniunktura lat poprzednich związana z otwarciem rynków państw europejskich
dla przemysłu angielskiego. Kolejnym godnym

odnotowania był kryzys z lat 1846-1847. Swoim
zasięgiem objął zachodnią i środkową Europę,

a podłożem były nadmierne inwestycje związa-

ne z budową kolei. Pierwszy kryzys o zasięgu
światowym miał miejsce w 1857 roku. Zapocząt-

kowany został w USA, a swoim zasięgiem objął:
1
2

Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Szwecję, Da-

nię, Austrię, Hiszpanię, Belgię, Holandię, Włochy,
Rosję, a także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej.

Skutkiem był spadek cen w rolnictwie oraz prze-

myśle. Pierwsze dłuższe załamanie rozpoczęło
się w 1873 roku obejmując swoim zasięgiem
USA i Niemcy. Dopiero w 1878 roku kulminacja

tegoż kryzysu dotknęła Wielką Brytanię. Mimo

wciąż trwającego ożywienia w przemyśle nie
mogła ustąpić depresja cen rolnych. Przyczynił

się do tego napływ tanich artykułów żywnościowych z krajów pozaeuropejskich. Z początkiem

XX wieku interwał czasowy występujących kry-

zysów znacznie się zmienił. Występowały one
znacznie częściej przyczyniając się do zmian
strukturalnych w gospodarce. Skłaniały do innowacyjnych rozwiązań w polityce ekonomicznej.

Zaczęto odchodzić od idei liberalnych na rzecz in-

terwencjonizmu i protekcjonizmu. W 1922 roku
gospodarka światowa weszła w okres poprawy

koniunktury. Przerwał ją rok 1929 i tragiczny
w skutkach „czarny czwartek”. 24 października

1929 roku, kiedy to na giełdzie nowojorskiej doszło do gwałtownych wyprzedaży akcji. Inwestorzy w panice pozbywali się akcji. Bardzo mocno

W. Małecki, Globalny kryzys finansowy a Polska gospodarka, Vizja Press & IT, Warszawa 2009, s. 106.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3928086
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na wartości traciły również przedsiębiorstwa

i nacjonalizmem gospodarczym. Pierwsze

dowy Dow Jones Industrial stracił 43% spadając

Obecny kryzys, który ma źródło przede

o dobrej sytuacji finansowej i pewnych fundamentach. W ciągu miesiąca główny indeks giełz poziomu 350 do 200 punktów.

Inwestorzy, którzy wzięli kredyt bankruto-

wali. Dłużników było tak wielu, że banki traciły
dużą część wkładów ludności. Wiele banków

zbankrutowało. W ten sposób nakręcała się
spirala zadłużenia, która stała się pierwszym
etapem największego w dziejach historii kry-

zysu ekonomicznego. Swoim zasięgiem objął
wszystkie kraje i sektory gospodarki. Skutkami kryzysu był głęboki i długotrwały spadek

produkcji przemysłowej, masowe bezrobocie,
drastyczny spadek dochodów ludności. Wiel-

ki kryzys zapoczątkował również daleko idące

oznaki poprawienia się kondycji gospodarczej
pojawiły się dopiero około 1933 roku3.

wszystkim w Stanach Zjednoczonych, obejmuje

cały świat i jest bardzo głęboki. Okazał się on złożony i rozprzestrzenia się szybko na różne segmenty rynku i kraje. Wiele elementów systemu

finansowego znajduje się pod silną presją. Nie-

które rynki i instytucje przestały funkcjonować.
To z kolei ma negatywne skutki dla gospodarki
realnej. Rynki finansowe oparte są na zaufaniu,
a znaczna część tego zaufania zaniknęła.

II. Objawy kryzysu na rynkach
finansowych
W krajach należących do Organizacji Współ-

zmiany ideologiczne i podważenie zaufania do

pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pojawiła

torytaryzmu, spowodował też wzrost popular-

bezrobocia pod koniec roku 2010 w całej stre-

demokracji parlamentarnej. Przyczynił się do
odchodzenia od niej w kierunku faszyzmu i auności komunizmu. Znacznie wzrosła rola pań-

stwa – co przejawiało się interwencjonizmem

się recesja gospodarcza, a bezrobocie będzie
nadal rosło w 2010 roku przewidywana stopa

fie OECD wyniesie 9,9%., i będzie najwyższa od
lat 70. XX wieku4.

Wykres 1. Indeks Dow Jones Industrial Average w latach 1928-1930.

Źródło: http://upload.wikimedia.org.
3
4

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3928086
Gazeta Wyborcza, OECD: 57 milionów bezrobotnych w 2010 r., z dnia 10.03.2010r., www.wyborcza.biz/biznes/1,101562,6749724,OECD__57_milionow_bezrobotnych_w_2010_r_.html.
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Rządy i banki centralne na całym świecie

gospodarek. Także sytuacja ekonomiczna

i zmniejszenia zagrożeń systemowych. Są

jach UE. Analizując sytuację makroekono-

podejmują szereg środków mających dopro-

wadzić do poprawy sytuacji gospodarczej
wśród nich różnorodne pakiety służące pobudzaniu koniunktury, potężne środki z banku centralnego, dokapitalizowanie instytucji

finansowych, gwarancje dla określonych ro-

dzajów działalności finansowej, zwłaszcza dla
pożyczek międzybankowych.

Organy kształtujące politykę pieniężną

oraz organy odpowiedzialne za regulację ryn-

ków finansowych i nadzór finansowy na całym

świecie muszą w przyszłości uczynić znacznie

więcej, aby zmniejszyć ryzyko ponownego
wystąpienia tego rodzaju wydarzeń. Aby za-

pobiec powtórzeniu się kryzysu o podobnej

sile, niezbędny jest szereg istotnych zmian
polegających między innymi na wzmocnieniu
koordynacji polityk gospodarczych i kontroli

sytuacji budżetowej w państwach członkow-

skich5. Zmiany te powinny dotyczyć nie tylko
systemu finansowego Unii Europejskiej (UE),
lecz także całego systemu światowego.

III. Wskaźniki makroekonomiczne
w dobie kryzysu finansowego
Skutki zapoczątkowanego w Stanach Zjed-

noczonych kryzysu finansowego odczuwane

są dotkliwie przez większość światowych

5
6
7
8

w Polsce kształtowana jest przez załamanie

koniunktury na świecie, a szczególnie w kramiczną w naszym kraju, należy zbadać nie

tylko kształtowanie się wskaźników makro-

ekonomicznych, ale również odnieść je do
sytuacji innych krajów6.

Na przestrzeni kolejnych kwartałów 2008

roku w UE-27 następowało sukcesywne obniżanie tempa wzrostu PKB. W I kwartale
wzrost PKB wyniósł 2,4%7, a w III kwartale

0,7%. W IV kwartale tempo wzrostu było już
ujemne (1,7%). Spadkowa tendencja nasiliła

się w I oraz II kwartale 2009 roku, kiedy odnotowano zmniejszenie PKB o 4,8%. O pogłę-

bianiu się globalnego kryzysu gospodarczego,
oprócz spadku tempa wzrostu PKB, świadczy

także rosnąca liczba państw unijnych, w któ-

rych w kolejnych kwartałach 2008 i 2009

roku notowano ujemne tempo wzrostu.
W I kwartale 2008 roku dwa państwa wykazywały ujemne tempo. W IV kwartale ich licz-

ba wzrosła do 19, a w I kwartale 2009 roku

zwiększyła się do 23. Na tle analizowanych
powyżej informacji sytuacja ekonomiczna
Polski jest korzystna. We wszystkich przedstawionych kwartałach tempo wzrostu PKB

w naszym kraju było dodatnie, chociaż występowała malejąca tendencja wzrostu PKB8.

PAP Biznes, W PE poparcie dla pomysłu Europejskiego Funduszu Walutowego, z dnia 09.03.2010r., www.stooq.com/n/?f=312969.
Tarnawska E., Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, WSIZ (Katedra
Ekonomii), Rzeszów 2009, s. 1.
Źródłem danych liczbowych prezentowanych w niniejszym opracowaniu jest Eurostat. Dane te publikowane są w Biuletynach Statystycznych GUS.
Ocena sytuacji gospodarczej unii europejskiej i polski w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego (rok 2008
oraz I półrocze 2009), Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009, s. 5.
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Tabela 1. Zmiany w PKB w UE-27 oraz w niektórych krajach unijnych w latach 2008
I 2009 (w%).
4 największe kraje
UE - 27

Polska

Wlk.
Niemcy
Francja
Włochy
Brytania
I kw. 2008
2,4
2,9
1,9
2,5
0,4
II kw. 2008
1,8
2
1
1,8
-0,3
III kw. 2008
0,7
0,8
0,1
0,5
-1,3
IV kw. 2008
-1,7
-1,8
-1,6
-1,8
-3
I kw. 2009
-4,8
-6,7
-3,4
-4,9
-6
II kw. 2009
-4,8
-5,9
-2,6
-5,5
-6
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ocena sytuacji …, s. 6.

Ilość państw
wykazujących tempo
Dodatnie

6,4
5,6
4,9
2,6
1,7
1,4

Ujemne

24
22
20
7
3
1

2
4
6
19
23
19

Na sytuację ekonomiczną UE-27 decydujący

wynosił 8,2%. Spośród największych krajów UE-

partycypują w unijnym PKB w ponad 60% (udział

i 9,8% w 2009 r.)10. W styczniu 2010 r. stopa bezro-

wpływ wywierają cztery największe państwa

(Niemcy, Francja, W. Brytania i Włochy), które

Polski stanowi ok. 2,5%). Nasilanie się spadkowej
tendencji tempa wzrostu w kolejnych kwartałach

2008 i 2009 roku notowano w każdym z tych
państw aż do I kwartału 2009 roku włącznie9.

Wraz z nasilaniem się globalnego kryzysu eko-

nomicznego w UE-27 stale wzrasta liczba osób

pozostających bez pracy. W okresie od stycznia do
września 2008 roku zharmonizowana stopa bez-

robocia wzrastała w niezbyt szybkim tempie (od

6,8% do 7,1%). Istotne przyspieszenie notuje się
dopiero od października 2008 roku. Na koniec lipca 2009 roku stopa bezrobocia wzrosła do 9,0%.

W styczniu 2008 roku stopa bezrobocia w Pol-

sce wynosiła 8,0% i przewyższała stopę bezrobocia
w UE-27. Z kolei od stycznia do października 2008
roku wskaźnik obniżył się do poziomu 6,8% a w

lipcu 2008 roku stopy bezrobocia w Polsce i w UE-

27 wyrównały się na poziomie 7,0%. Od sierpnia
2008 roku stopa bezrobocia w Polsce, mimo wzro-

stu pozostaje niezmiennie na poziomie niższym

niż w UE-27. Na koniec lipca 2009 roku wskaźnik
9

10
11

Ocena sytuacji gospodarczej unii europejskiej …, s. 5.
Tamże, s. 12
Tamże.

27 najniższa stopa bezrobocia występuje w Niem-

czech, a najwyższa we Francji (odpowiednio 7,7%
bocia w naszym kraju sięgnęła progu 12,7%.

Inflacja w UE-27 wzrastała w ciągu całego

I półrocza 2008 roku. W lipcu osiągnęła poziom
4,4%. Poczynając od sierpnia 2008 roku jej po-

ziom zaczął gwałtownie spadać. W sierpniu 2009
roku wskaźnik inflacji wyniósł 0,6%. W tymże
miesiącu aż w 10 innych państwach wystąpiła

deflacja. W Polsce natomiast, w całym badanym
okresie inflacja pozostawała na poziomie ponad

3%, wyższym niż w UE-27. Największa różnica
(około 4 pkt. proc.) miała właśnie miejsce w lipcu i sierpniu ubiegłego roku. Na tym przykładzie

można dostrzec dwie istotne różnice między UE27 i Polską. Po pierwsze w Unii Europejskiej ograniczeniu działalności gospodarczej (a tym samym

spadkowi PKB) towarzyszy znaczący spadek inflacji, z kolei w naszym kraju, wyraźnemu zmniejszeniu tempa wzrostu PKB towarzyszy stabilizacja inflacji. I po drugie: w strefie euro stopa referencyjna EBC jest wyższa od inflacji, a w Polsce
stopa referencyjna NBP jest od inflacji niższa11.

Artykuły ekonomiczne

Tabela 2. Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych w UE-27 w latach 2008 i 2009
(w%).
UE - 27

4 największe kraje

Niemcy
Francja
Wlk. Brytania
I kw. 2008
3,5
3,1
3,3
II kw. 2008
3,9
3
3,7
III kw. 2008
4,3
3,3
3,6
IV kw. 2008
2,9
1,7
2
I kw. 2009
1,6
0,8
0,7
II kw. 2009
0,9
0,3
-0,3
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ocena sytuacji …, s.14.

Polska
Włochy
2,4
3,4
4,8
3,9
3
2

3,3
3,8
4
2,9
1,3
0,9

4,5
4,3
4,3
3,6
3,6
4,2

W Polsce Rada Polityki Pieniężnej (tabela 3)

cie. W Polsce największe wyhamowanie tempa

Kryzys finansowy spowodował pogorsze-

wyraźnie oznaki osłabienia koniunktury po-

nie podniosła stóp procentowych i ich poziom
pozostał na dotychczasowym poziomie.

nie głównych wskaźników makroekonomicznych (tabela 4) w gospodarkach na całym świe-

wzrostu PKB dało się odczuć w ostatnim kwartale 2008 roku. Od początku 2008 roku widać

przez stagnację bądź też pogorszenie wielkości
poszczególnych komponentów PKB.

Tabela 3. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego w 2009 roku.

Lombardowa
Redyskontowa
Referencyjna
26 lutego 2009
5,5
4,25
4,00
26 marca 2009
5,25
4,00
3,75
25 czerwca 2009
5,00
3,75
3,5
1 stycznia 2010
5,00
3,75
3,5
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ocena sytuacji …, s.14.

Depozytowa
2,5
2,25
2,00
2,00

Dyskontowa

4,00

Tabela 4. Poszczególne wskaźniki makroekonomiczne ze stycznia 2010 r.12
Wskaźnik
Wartość
Data
Inflacja m/m
0,5%
I 2010
Inflacja r/r
3,6%
I 2010
Koniunktura w budownictwie
-15pkt
II 2010
Koniunktura w handlu
-3pkt
II 2010
Koniunktura w przemyśle
3pkt
II 2010
Produkcja budowlano - montażowa m/m
-68,9%
I 2010
Produkcja budowlano - montażowa r/r
-15,3%
I 2010
Produkcja przemysłowa m/m
-5,4%
I 2010
Produkcja przemysłowa r/r
8,5%
I 2010
Produkt Krajowy Brutto r/r
3,1%
Q4 2009
Skłonność do zakupów
93,39pkt
XII 2009
Sprzedaż detaliczna m/m
-24,4%
I 2010
Sprzedaż detaliczna r/r
2,5%
I 2010
Stopa bezrobocia
12,7%
I 2010
Wskaźnik Klimatu Gospodarczego
72pkt
XI 2009
Wskaźnik Optymizmu Konsumentów
86,91pkt
XI 2009
Źródło: Opracowanie na podstawie: Ocena sytuacji …, s.14.
12

www.gus.pl (10.03.2010).

Poprz. wartość
Data
0,0%
XII 2009
3,5%
XII 2009
-15 pkt
I 2010
-5 pkt
I 2010
0 pkt
I 2010
41,0%
XII 2009
3,2%
XII 2009
-5,4%
XII 2009
7,4%
XII 2009
1,7%
Q3 2009
95,02 pkt
XI 2009
21,1%
XII 2009
7,2%
XII 2009
11,9%
XII 2009
74,73 pkt
X 2009
82,76 pkt
X 2009
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IV. Objawy kryzysu w Polsce
Do zasadniczych objawów kryzysu w Pol-

sce należy zaliczyć:

1. Spadek cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (wykres 2).

2. Spadek wartości złotego (wykres 3).

3. Zawirowania na stopach międzybankowych
(wykres 4).

4. Wstrzymanie akcji kredytowej przez banki.
5. Utrata wzajemnego zaufania banków.
6. Wzrost marż bankowych.

Na warszawskiej giełdzie też zapanowa-

ła głęboka bessa. (wykres 2). Mimo że polska
Wykres 2. Spadek cen akcji.

Źródło: opracowanie na podstawie: www.gpw.pl

Wykres 3. Spadek wartości złotego.

Źródło: Opracowanie na podstawie: www.nbp.pl

gospodarka nie wpadła w recesję i nie były zagrożone instytucje finansowe, ceny akcji traciły
na wartości tak samo jak w Londynie i Nowym

Jorku. Sprzedawali je głównie inwestorzy za-

graniczni. Przecenę udało się powstrzymać
dopiero w połowie lutego 2009 roku, gdy in-

deks WIG20 spadł poniżej 1350 pkt. Od szczytu
hossy latem 2007 r. WIG20 stracił 66%, a od
upadku Lehmana – 46%. Oznaczało to, że stracił prawie wszystko, co zyskał w czasie ponad

pięcioletniej największej w historii hossy. Kiedy rozpoczynał się szaleńczy wzrost cen akcji,
WIG20 liczył 1150 pkt.

Artykuły ekonomiczne

Równolegle rekordowo osłabił się złoty (wy-

pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny,

na giełdzie, gdyż inwestorzy zagraniczni po po-

Zakłócenia w pracy systemu finansowego i zabu-

kres 3), bo przed rokiem za euro płacono aż blisko

4,90 zł. Miało to częściowo związek z wyprzedażą

zbyciu się akcji i zainkasowaniu złotówek wymieniali je na twarde waluty i wycofywali z Polski.

V. Bezpieczeństwo finansowe
w Unii Europejskiej

Mówiąc o europejskim systemie finanso-

wym (in. międzynarodowym systemie walutowym) należy mieć na uwadze układ instytucji,
rynków, a także określonych instrumentów

związanych z bezpieczeństwem krajowego

i międzynarodowego systemu finansowego.
Istotnym elementem są tu także zasady etyki,
element zaufania pomiędzy poszczególnymi

krajami dokonującymi operacji związanych
z importem i eksportem kapitału.

Stabilność i bezpieczeństwo systemu finan-

sowego stanowi dobro wspólne. Stabilność jest
rozumiana jako stan, w którym system finansowy
Schemat 1. Funkcje system finansowego.

nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali.

rzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Dlatego wiodące banki centralne prowadzą analizy i badania w tym zakresie oraz publikują raporty o stabilności. Celem tych działań jest wzmacnianie stabilności systemu finansowego poprzez

dostarczanie informacji o czynnikach ryzyka
dla stabilności oraz ocenę odporności systemu fi-

nansowego na zaburzenia. Upowszechnienie tego
rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilno-

ści finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu
skali i zakresu ryzyka w systemie finansowym.

W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo
samoistnej korekty zachowań uczestników rynku

finansowego podejmujących zbyt duże ryzyko,
bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy rynkowe13.

Źródło: Opracowanie w oparciu o www.knf.gof.pl
13

BIP, Raporty o stabilności systemu finansowego, NBP, www.nbp.pl/Home.aspx?f=/SystemFinansowy/stabilnosc.html
(02.02.2010).

83

84

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 12 (3/2010)

Szczególną odpowiedzialność za stabilność

nadzoru. Idea taka pojawiła się już w 2007 roku,

rantujące depozyty oraz bank centralny jako

problemy związane z inwestycjami w amery-

systemu finansowego ponoszą: instytucje nadzoru nad sektorem finansowym, instytucje gwa-

pożyczkodawca ostatniej instancji. Tworzą one

sieć bezpieczeństwa, której głównym celem jest
ograniczenie kryzysu systemowego, mogącego
powstać wówczas, gdy kryzys jednej instytucji

finansowej przeniesie się na innych uczestników
rynku i zakłóci funkcjonowanie całego systemu fi-

nansowego. Ponowne przywrócenie zaufania do
systemu finansowego jest wówczas bardzo kosz-

towne i może wywołać długotrwałe, negatywne
konsekwencje dla rozwoju gospodarczego.

Polska jest wysoce zainteresowana wspie-

raniem budowy jednolitego rynku finansowe-

go w UE. Kraje UE posiadają różne rozwiązania
w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi . Nie wszystkie podlegają nadzorowi i re14

gulacji. Potrzeba nadzorowania i regulowania

sektorów wynika, z występowania asymetrii

informacji. Na niektórych rynkach podmioty
będące stronami transakcji nie mają równego

dostępu do wszystkich istotnych informacji.
Taka sytuacja stwarza potrzebę ochrony .
15

Ochrona taka może być zapewniona poprzez

stworzenie ponadnarodowego, europejskiego

kiedy to zorientowano się, że coraz więcej instytucji finansowych ze Starego Kontynentu ma

kańskie papiery oparte na kredytach hipotecznych typu subprime. Następnie do pomysłu tego

powrócono w 2008 roku na rzymskim spotkaniu
Financial Stability Forum, podczas którego ministrowie finansów i szefowie banków centralnych

dyskutowali na temat przyczyn kryzysu. Wiel-

kim orędownikiem stworzenia ponadnarodowej
organizacji nadzorującej rynek finansowy był
wówczas szef Europejskiego Banku Centralnego
(EBC) Jean-Claude Trichet, który nawoływał by
powstała ona przy EBC.

W lutym 2009 roku grupa de Larosiere’a,

miała gotowy plan działania dla Europy, który
już w następnym miesiącu został zaakcepto-

wany prze Komisję Europejską (KE) i stał się
podstawą do stworzenia pakietu, z którym Stary Kontynent udał się na kwietniowy londyński

szczyt G20. Zadecydowano wówczas iż, nad bezpieczeństwem międzynarodowych rynków finansowych, przy współpracy z MFW ma czuwać

Rada Stabilności Finansowej. Pod ponadnarodowy nadzór mają trafić agencje ratingowe, fundusze hedgingowe oraz produkty pozabankowe.

Tabela 5. Struktura regulacji i nadzoru w Unii Europejskiej.

Komitety

Bankowość

Ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Papiery wartościowe (w tym
fundusze inwestycyjne)

Komitety
regulujące

European Banking
Committee - EBC

European Insurance and Occupational
Pensions Supervision Committee – EIOPC

European Securities Committee
– ESC

Komitety
nadzorujące

Committee of European
Banking Supervisors – CEBS

Committee of European Insurance and
Pension Supervisors – EIOPS

Committee of European
Securities Regulators – CESR

Źródło: Opracowanie na podstawie http://www.ceiops.org.
14
15

Patrz: J.W. Przybytniowski, Bezpieczeństwo rynku finansowego w krajach Unii Europejskiej, BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSTNÁ VEDA, Zbornik vedeckých a odborných prác 2009, Lipowski Mikulas, Słowacja 2009, s. 403-408.
J.W. Przybytniowski, Institutions governing and supervising the financial market, [w:] St. Borkowski, J. Selejdak, Toyotarity. Realization production/services processes, Dnipropetrovsk 2009, s. 113-122.
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Struktura regulacji i nadzoru w UE opiera

przykład w akcje lub obligacje, mogą ucier-

ności na Poziomie 2 i 3 wymaga zaangażowania

Banki, firmy ubezpieczeniowe i inne insty-

się na procedurze Lamfalussy’ego16. Stosowanie
w/w procedury Lamfalussy’ego – w szczegól-

pieć wskutek spadku cen na rynkach papierów wartościowych.

specjalistycznego europejskiego komitetu regu-

tucje finansowe stanowią pierwszą linię obrony

ku usług finansowych (tabela 5).

że sprawdzać wiarygodność pożyczkobiorców,

lacyjnego oraz nadzorczego odpowiednio dla
poszczególnych segmentów europejskiego ryn-

VI. Przesłanki zmian
w nadzorze finansowym
W celu ochrony systemu finansowego i za-

pewnienia stabilności finansowej należy określić główne źródła zagrożeń i słabe punkty systemu oraz uświadomić te zagrożenia wszystkim

zainteresowanym, w tym instytucjom finansowym i organom nadzoru.

W funkcjonowaniu systemu finansowego,

można napotkać na typowe zagrożenia:

przed kryzysem finansowym. Są zobowiązane
dbać o swoją rentowność i wypłacalność, a taktak aby odpowiednio zarządzać ryzykiem. Drugą linię obrony stanowią działania podejmowane przez władze w celu zapobieżenia kryzysowi

lub zminimalizowania jego skutków. Działania
te obejmują:

1) Regulacje ostrożnościowe, nakładające na
instytucje finansowe obowiązek skutecznego zarządzania ryzykiem i dbania o bezpieczeństwo depozytów, a także ujawniania

informacji finansowych w celu utrzymania
dyscypliny rynkowej;

1. Jeśli gospodarka zwalnia, przedsiębiorstwa

2) Nadzór ostrożnościowy, polegający na pil-

nych, a gospodarstwa domowe, wskutek

3) Monitorowanie i ocenę stabilności finanso-

wskutek spadku sprzedaży zaczynają mieć
trudności ze spłatą kredytów inwestycyjwzrostu bezrobocia, ze spłatą kredytów

mieszkaniowych, przez co straty ponoszą
banki.

2. Jeśli ceny aktywów, np. papierów wartościo-

strzegały regulacji ostrożnościowych;

wej w celu identyfikacji słabych punktów

systemu finansowego jako całości oraz istniejących zagrożeń.

KE chce, by wspólny nadzór finansowy oparł

wych, gruntów i budynków oraz urządzeń

się na dwóch instytucjach - Europejskiej Radzie

rynkach finansowych, przez co straty pono-

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowe-

produkcyjnych, mocno spadają lub gwał-

townie się zmieniają, rośnie niepewność na
szą inwestorzy.

3. Jeśli banki udzielają dużych pożyczek na
rzecz jednej branży, spadek koniunktury
w tej branży może się na nich mocno odbić.

4. Jeśli banki inwestują bardzo duże sumy na
16

nowaniu, by instytucje finansowe prze-

Ryzyka Systemowego i Europejskim Systemie
Nadzoru Finansowego (schemat 2).

go (ERRS), która będzie monitorować i oceniać
potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z rozwoju sytuacji makroekono-

micznej oraz sytuacji w ramach całego systemu
finansowego („nadzór makroostrożnościowy”).

Procedura Lamfalussy’ego składa się z 4 etapów. Na każdym z nich zarówno instytucje wspólnotowe, europejskie komitety
oraz władze krajowe (wraz z ich organami nadzorczymi) odgrywają różne role. Patrz: J.W. Przybytniowski, Rozwój ubezpieczeń
gospodarczych w procesie integracji europejskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 17 i n.
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Schemat 2. Propozycja wspólnego nadzoru finansowego.

Źródło: www.knf.gov.pl/

Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESONF) składający się z opartej

na solidnych podstawach sieci krajowych orga-

nów nadzoru finansowego współpracujących
z nowymi europejskimi organami nadzoru, aby

czuwać nad stabilnością finansową na poziomie
poszczególnych przedsiębiorstw finansowych

oraz chronić konsumentów usług finansowych
(„nadzór mikroostrożnościowy”).

Rada miałaby wykrywać i ostrzegać przed

pojawiającymi się zagrożeniami makroeko-

nomicznymi. A System Nadzoru Finansowego

rozwiązywanie sporów pomiędzy nadzorcami

lokalnymi. To znaczy, że jeśli np. polski nadzór
miałby inną opinię niż nadzór włoski, to komitet zadecyduje, kto ma rację. A nadzorcy będą

musieli się podporządkować. Komitety mogłyby też wydawać zalecenia dotyczące poszczególnych instytucji finansowych, do których musiałyby się one stosować.

VII. Bezpieczeństwo finansowe
w Polsce
Na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem

(złożony z trzech komitetów - do spraw ban-

finansowym od 1 stycznia 2008 roku, nadzór

narodowym grupom finansowym. W obradach

Opracowanie i przyjęcie w/w ustawy stano-

ków, rynku kapitałowego i ubezpieczeń) na
bieżąco przyglądać się poszczególnym międzykomitetów

uczestniczyliby

przedstawiciele

nadzorów krajowych, w tym KNF.

W rękach komitetów znalazłaby się duża

władza: jednym z ich głównych zadań ma być

finansowy w Polsce jest sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

wiło realizację założeń programowych Rządu

w obszarze dotyczącym sprawowania nadzoru
nad rynkiem finansowym. Celem było dokona-

nie organizacyjnej integracji organów nadzoru

Artykuły ekonomiczne

nad rynkiem finansowym przez wprowadze-

4) podejmowanie działań edukacyjnych i in-

Model nadzoru zintegrowanego, przy obec-

5) udział w przygotowaniu projektów aktów

tywny, pozwalający na zwiększenie przepływu

6) stwarzanie możliwości polubownego po-

mi działającymi w różnych segmentach rynku

gólności sporów wynikających ze stosun-

nie modelu „nadzoru zintegrowanego” nad
tym rynkiem .
17

nie występujących kierunkach rozwoju rynków

finansowych, oceniany jest jako bardziej efekinformacji oraz koordynację działań w ramach

systemu nadzoru nad instytucjami finansowyfinansowego, lepsze zrozumienie i monitorowanie ryzyka finansowego przenoszonego między różnymi pośrednikami finansowymi i róż-

formacyjnych w zakresie funkcjonowania
rynku finansowego,

prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem
finansowym,

jednawczego rozstrzygania sporów między
uczestnikami rynku finansowego, w szczeków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami
usług świadczonych przez te podmioty,

nymi segmentami rynku, jak również zwiększe-

7) wykonywanie innych zadań określonych

nad rynkiem: bankowym, emerytalnym, ubezpie-

z 21 lipca 2006 roku „Nadzór nad rynkiem fi-

jący, sprawowany zgodnie z przepisami ustaw .

finansowego, KNF przejmowała etapami:

nie odpowiedzialności organu nadzorczego18.

Zintegrowany nadzór obejmuje zatem nadzór

czeniowym, kapitałowym, nad instytucjami pieniądza elektronicznego, a także nadzór uzupełnia19

Organem właściwym w sprawach nadzoru

nad rynkiem finansowym jest Komisja Nadzoru
Finansowego, podlegająca nadzorowi Prezesa
Rady Ministrów.

Do głównych zadań KNF w szczególności

należą20 :

1) sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym,

2) podejmowanie działań służących prawidło-

19
20
21

nansowym”, kompetencje znoszonych organów

nadzoru nad poszczególnymi sektorami rynku

1. W pierwszym etapie z dniem 19 września
2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego przejęła kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd.

2. W drugim etapie od dnia 1 stycznia 2008 r.

KNF przejęła kompetencje Komisji Nadzoru
Bankowego21.

Nadzorowi sprawowanemu przez KNF pod-

lega działalność banków, oddziałów i przedsta-

cyjności,

stawicielstw instytucji kredytowych. Komisja

rozwój rynku finansowego i jego konkuren-

18

Zgodnie z koncepcją zakładaną w ustawie

wemu funkcjonowaniu rynku finansowego,

3) podejmowanie działań mających na celu
17

ustawami.

wicielstw banków zagranicznych, które mają

siedzibę w kraju, a także oddziałów i przed-

A. Krawczyk, Uwarunkowania prawne i strukturalne nadzoru w polskim systemie bankowym w latach 2000-2008, Wydział
Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli 2009, (praca magisterska niepublikowana).
Druk nr 206, 2007-08-22 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – uzasadnienie, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/2061 (25.03.2009).
Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska Oficyna 2008, s. 398.
Art. 4 Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z 21 lipca 2006 r. (Dz. U. nr 157, poz. 1119).
M. Olszak, Nadzór bankowy w Polsce, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer 2008, s. 232.
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Nadzoru Finansowego może także sprawować

stworzenia instytucjonalnych rozwiązań odpo-

uzgodnionym z zagranicznym organem nadzoru

nad wszystkimi segmentami rynku finansowe-

nadzór w stosunku do oddziałów i przedstawi-

cielstw banków krajowych za granicą, w zakresie
bankowego, jeśli przewiduje to umowa międzynarodowa lub na zasadzie wzajemności22.

VIII. Podsumowanie

Integracja UE i tworzenie tzw. jednolitego

europejskiego rynku finansowego, wymaga

wiadających zintegrowanej strukturze. Zintegrowany model nadzoru23 oznacza, że kontrola

go jest sprawowana przez jedną instytucję24.
O bezpieczeństwie systemu finansowego, czy

też jego braku będziemy mogli mówić w momencie gdy poradzimy sobie z nadal trwającym

kryzysem finansowym i jego skutkami w po-

staci recesji w większości państw UE. Według

Schemat 3. Plan pracy Solvency II w latach 2009 – 2012.

Źródło: Przybytniowski J. W., Bezpieczeństwo…, s 6. Patrz też: www.piu.org.pl.
22
23
24

A. Niezgoda, Nadzór bankowy, [w:] Zarys finansów publicznych, Wolters Kluwer Polska 2008, s. 359.
A.W.A. Boot, European lessons on consolidation in banking, “Journal of Banking and Finance” 1999, Vol. 23, s. 610-611.
Mimo oporu Wielkiej Brytanii, a także Niemiec, KE zaproponował ustanowienie europejskiego systemu nadzoru finansowego, który ma ustrzec przed powtórką kryzysu. W ramach europejskiego systemu nadzoru finansowego KE proponuje
stworzenie na bazie istniejących już komitetów niskiej rangi trzech nowych instytucji nadzorczych (ds. banków, papierów
wartościowych i ubezpieczeń), złożonych z najwyższego szczebla przedstawicieli nadzorów narodowych. Ich radom przewodniczyć miałyby cieszące się najwyższym autorytetem osoby, niezależne od krajowych nadzorów. Koordynacją tych
trzech instytucji, nazwanych wstępnie „władzami”, zajmowałby się „komitet sterujący”. Rola nowych instytucji miałaby
polegać na harmonizacji zasad, koordynacji decyzji nadzorów krajowych, ale też mediacji w przypadku konfliktu między

Artykuły ekonomiczne

K. Jajugi, najważniejsze współczesne tendencje

rozwoju rynków finansowych, to zwłaszcza te,
w których występuje powiązanie teorii z praktyką. Prawidłowe funkcjonowanie systemu

finansowego jest związane z interdyscyplinarnością analiz rynków finansowych a także

SŁOWA KLUCZOWE
Nadzór finansowy, Unia Europejska, kryzys

finansowy, bezpieczeństwo finansowe.

STRESZCZENIE

Świat zmaga się z potężnym kryzysem go-

wzrostem poziomu świadomości ekonomicz-

spodarczym. Załamanie w sferze realnej ekono-

technologiczny, rozwój badań naukowych oraz

ru, braku organizacji zdolnej ogarnąć i zdiagno-

nej i finansowej, a co za tym idzie: podwyższa-

nie standardów edukacyjnych. Ponadto rozwój
rozwijanie nowych metod związanych z postępującą teorią finansów (np. Solvency II).

Według ostatnich informacji CEA przygo-

towuje poprawki i komentarze do projektu

raportu na temat proponowanych w Komisji
ds. Ekonomicznych i Monetarnych Parlamentu

Europejskiego dwóch projektów dyrektyw Europejskich Organów Nadzoru (ESA) oraz Europejskiej Rady Ryzyk Strategicznych (ESRB) […].

Zarówno w swoich propozycjach poprawek, jak
też podczas spotkań CEA opowiadał się przeciw-

ko przyznaniu ESA roli wiodącego nadzoru dla
instytucji finansowych o wymiarze ogólnoeu-

ropejskim. W zamian proponuje on utrzymanie
rozwiązania Solvency II, w ramach którego nadzorem wiodącym jest nadzór krajowy. Krytykuje
on także propozycje przyznania ESA uprawnień

do podejmowania decyzji dotyczących bezpośrednio instytucji finansowych. […]. CEA z przychylnością przyjmuje poprawki zapewniające

poufność danych, chociaż pewne obawy budzą
wymogi w zakresie sprawozdawczości25.

25
26

mii zaczęło się od kłopotów sektora finansowego. Były one efektem braku skutecznego nadzozować możliwe zagrożenia i podnoszącej alarm
w razie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk

w sektorze finansowym. Zabrakło mechanizmów ostrzegających przed niewiarygodnością

ocen wydawanych przez agencje ratingowe,

tworzeniem przez specjalistów od inżynierii
finansowej gigantycznych piramid w oparciu
o papiery, których wartość od początku powin-

na była budzić zastrzeżenia. Doświadczenia
związane z kryzysem finansowym ujawniły
znaczne braki w nadzorze nad rynkiem finansowym zarówno w poszczególnych sprawach,

jak i w podejściu do systemu finansowego, jako

całości. Rozwiązania stosowane w zakresie
nadzoru nie były w stanie zapobiec sytuacjom

kryzysowym, zapewnić prawidłowego zarzą-

dzania nimi oraz rozwiązać problemów z nich
wynikających26. Dlatego koniecznością stała się

dyskusja nad utworzeniem jednego, wzmocnio-

nego, zintegrowanego nadzoru, który będzie
kontrolował funkcjonowanie całego systemu
finansowego w Unii Europejskiej (UE).

krajowymi organami nadzorczymi, przy czym mediacja ta miałaby mieć charakter „wiążący”. Na tzw. poziomie „makroostrożnościowym” KE proponuje nową Europejską Radę Oceny Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Council
- ESRC), w której mieliby zasiąść prezesi narodowych banków centralnych z 27 państw UE, szefowie krajowych i trzech
unijnych instytucji nadzorczych UE oraz przedstawiciele KE. ESRC miałaby poważnie brać pod uwagę i analizować wczesne
ostrzeżenia i wszelkie informacje kluczowe dla stabilności finansowej i skutecznie reagować, wydając krajom zalecenia za
pośrednictwem unijnej rady ministrów finansów Ecofin albo instytucji nadzoru unijnego. Bruksela, maj 2009.
Polska Izba Ubezpieczeń; office@piu.org.pl; „Internetowy Tygodnik Ubezpieczeniowy” 2010, nr 10.
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji „Europejski nadzór finansowy”, Bruksela 2009, s. 2.
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SUMMARY

The world is faced with huge economic cri-

sis. The collapse in the real economy began from
the troubles with the financial sector. They were

the result of lack of effective supervision, lack of

organization able to embrace and diagnose the

possible risks and raising the alarm in the event

of dangerous phenomena in the financial sector.
There was no warning before the mechanisms of
unreliability of ratings issued by rating agencies,
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Funkcjonowanie rynku ziemi rolnej
w Polsce
The functioning of market rural land in Poland

I. Wstęp
Zasób i jakość ziemi rolniczej oraz sposób

jej użytkowania, stanowi ważny element oceny

potencjału produkcyjnego rolnictwa. W szcze-

gólności wiąże się to z ukształtowaną relacją
ziemi w stosunku do pozostałych czynników

produkcji czyli kapitału i pracy. Przepływ ziemi
pomiędzy gospodarstwami rolnymi, pozwalający na poprawę tych relacji, zależy od spraw-

ności funkcjonowania rynku ziemi. W okresie
transformacji ustrojowej Skarb Państwa otrzymał narzędzia gruntownych zmian polegających na zbliżeniu struktury polskiego rolnictwa
do zachodnioeuropejskiego.

W związku z tym, w latach dziewięćdzie-

siątych XX wieku Kraje Europy Środkowo-

Wschodniej rozpoczęły prace nad liberaliza-

cją polityki obrotu ziemią rolną. W 2004 roku

wraz z akcesją do UE 12 państw, ukazały się
nowe regulacje prawne ograniczające transakcje z udziałem podmiotów zagranicznych. Za-

sady nabywania ziemi przez obcokrajowców
na terytorium Polski reguluje ustawa z dnia 24
marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomo1
2

Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ści przez cudzoziemców1 oraz jej nowelizacja

z 2004 roku Zmiana uchwały dała gwarancje
przedsiębiorcom i obywatelom państw członkowskich EOP2 ułatwienia w nabywaniu nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. Obywate-

le z państw członkowskich EOP są zwolnieni

z uzyskania zezwolenia wydawanego przez
MSWiA oraz uzyskania braku sprzeciwu ze

strony Ministra Obrony Narodowej albo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyjątkiem jest
nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych

oraz ich obrót, który jest ograniczony wprowadzeniem 12-letniego okresu przejściowe-

go, liczonego od dnia przystąpienia Polski do
UE. Do praktycznych sposobów nabycia ziemi
zalicza się:

• wieloletnie umowy dzierżawy;
• umowy na podstawie których obcokrajowcowi

przysługuje prawo pierwokupu, jak również

wysokie kary umowne za sprzedaż innemu
podmiotowi przedmiotowej nieruchomości.

Możliwe jest także nabycie ziemi rolnej

przez małżonka cudzoziemca, który jest obywa-

telem RP oraz sprawdzanie bieżących ogłoszeń
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ANR informujących o organizowaniu przetargu

ważnego czynnika generującego dochody. Zie-

odmienność rynków krajowych wpływają na

i organizacyjnych polskiej gospodarki. W kon-

na sprzedaż danej nieruchomości.

Wieloletnie etapy dostosowawcze oraz

poziom cen gruntów w krajach Europy Środ-

kowo-Wschodniej i ich stosunek do cen ziemi
notowanych w zachodnich krajach Europy. Naj-

tańsze ziemie w latach 2005-2007 odnotowano
w Estonii i na Litwie (623 euro/ha i 734 euro/

ha), a najdroższe w Irlandii i Holandii (37 893
euro/ha i 34 969 euro/ha) . Ceny gruntów or3

nych w wybranych krajach Europy przedstawia
tabela 1.

Celem opracowania była więc analiza ryn-

ku ziemi rolnej w Polsce, z uwzględnieniem cen
ziemi rolnej z podziałem na województwa oraz
klasy bonitacyjne gleb.

II. Obrót ziemią rolną w Polsce
Wprowadzenie gospodarki rynkowej wy-

znaczyło ekonomiczne znaczenie ziemi jako

mia rolna stała się przedmiotem zmian własnościowych,

przekształceń

strukturalnych

sekwencji doprowadziło to do licznych zmian
dotyczących

przekwalifikowania

obszarów

wiejskich, szczególnie zmian przeznaczenia
nabywanych gruntów rolnych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.

Procesy zmian użytkowania ziemi są w znacz-

nym stopniu niemożliwe do uniknięcia wraz
z rozwojem urbanizacji, transportu, przemysłu

i usług oraz rolnictwa. Skutkiem tego oprócz

zmiany funkcji zmienia się również wartość
gruntu. Potrzeby zmian przeznaczenia gruntów

spotykają się z możliwościami (lub ograniczenia-

mi) prawnymi i społeczno-gospodarczymi. Stąd
konieczność ciągłego usprawniania zarządzania

gruntami w określonej przestrzeni, co pozwala
na rozwój rynku nieruchomości, a w szczególności segmentu rynku gruntów.

Tabela 1. Ceny gruntów ornych w wybranych krajach Europy w latach 2005-2007

Kraj
Cena [euro/ha]
1. Belgia
27 190
2. Dania
24 000
3. Wielka Brytania
13 382
4. Niemcy
8 909
5. Hiszpania
7 548
6. Finlandia
6 250
7. Grecja
4 935
8. Francja
4 000
9. Łotwa
3 000
10. Polska – rynek prywatny
2 800
11. Polska – zasób WSRP
1 850
12. Czechy
1 625
13. Węgry
1 550
14. Rumunia
1 200
15. Bułgaria
1 023
16. Słowacja
1 017
Źródło: A. Szymańska, Grunty rolne – rynek, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Nr 33, Centralna Biblioteka
Rolnicza, 2009.
3

A. Szymańska, Grunty rolne – rynek, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” 2009, nr 33.
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Podstawowym wyróżnikiem obrotu ziemią W teorii rynku nieruchomości wynika to z uni-

rolną są ograniczenia związane z wieloma regu- kalnych cech nieruchomości takich jak: stałość

lacjami. Regulacje te, czyli ograniczenia, zawar- w miejscu, różnorodność i trwałość4. Lokalny chate są w zasadach kształtowania ustroju rolnego, rakter rynku ziemi rolniczej powoduje, że jest on
uwarunkowaniach rynkowych sprzedaży grun- bardzo wrażliwy na następujące czynniki:

tów rolnych Skarbu Państwa, ochronie gruntów − demograficzne, w tym liczba ludności i jej
rolnych i leśnych oraz planowaniu i zagospoda-

struktura,

rowaniu przestrzennym. Nieodpowiednie przy- − stan zatrudnienia, dochodowość i jej stabilgotowanie tych regulacji w okresie transforma-

ność,

cji ustrojowych i kształtowania ustroju rolnego − stopa bezrobocia,

wywołały szereg niepożądanych zjawisk i nie − dostępność do systemu kredytowego,
doprowadziły do wzrostu konkurencyjności − dostępność i ceny gruntów,
polskiego rolnictwa.

Jednak na przestrzeni ostatnich lat można

− stan rozwoju gospodarki przestrzennej.

Lokalny charakter rynku nieruchomości to

zauważyć zmiany jakościowe na rynku ziemi również jego niepowtarzalność5. Przekłada się
rolnej. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej to doskonale na rynek, a więc i na obrót ziemią

uwidoczniły się między innymi: wzrost cen ziemi rolną, ponieważ niepowtarzalność wyrażorolnej i czynszów dzierżawnych. Trwa intensyw- na jest sumą występujących w danym miejscu

ny proces rozwoju infrastruktury komunalnej, wszystkich nieruchomości ziemskich wystawio-

wdrażane są nowe technologie uprawy i hodowli. nych na sprzedaż lub dzierżawę. Jednocześnie
Rządowe agencje prowadzą system dopłat, gdzie jest sumą potrzeb popartych zdolnością zakubeneficjantem jest gospodarstwo rolne. Państwo pową, a więc popytem ze wszystkimi relacjami,
wprowadziło szereg udogodnień i dopłat kre- które kształtują się na lokalnym rynku.
dytowych dla młodych ludzi podejmujących się

Kolejną istotną cechą rynku nieruchomości

produkcji rolniczej. Jednocześnie wzrosły koszty wpływającą na obrót ziemią rolną jest jego nienakładów na produkcje rolniczą. Zgodnie z trak- jednolitość z uwagi na:

tatem akcesyjnym, polski rolnik może liczyć na − rozwarstwienie popytu (np.: zakup ziemi na
subwencjonowanie swojej produkcji na równi ze

„starymi państwami unijnymi” dopiero po 2012

roku. Tymczasem nierzadko koszty produkcji
rolnej sięgają tych unijnych. Dlatego wzrasta tutaj rola polityki rolnej państwa.

Oprócz tego rynek nieruchomości charaktery-

produkcje roślinną – różne wymagania glebowe, ogrodniczą - bliskość rynku, zwierzęcą – dodatkowo wymogi ochrony środowiska, funkcyjną – grunt orny, łąka, las i inne);

− charakter nabywanych praw – to jest: nabywanie i dzierżawa gruntów ornych,

zuje się specyficznymi cechami, a zwłaszcza rynek − wzajemne oddziaływanie rynku użytkownigruntów rolnych. Do szczególnych cech rynku ziemi rolniczej należy zaliczyć jego lokalny charakter.
4
5

ków (zbytu), a aktywów finansowych i rynku ziemi.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce, PWN, Warszawa 2002, s. 51.
M. Bryx, Rynek nieruchomości, system i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa 2006, s. 49.
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Oprócz tego obrót ziemią rolną można po-

nieruchomości po trzyletnim okresie trwania

całego gospodarstwa, darowizny i inne działy

dencji powierzchniowych transakcji przenie-

dzielić na rynkowy i nierynkowy. Do obrotu

nierynkowego zalicza się przekazanie następcy
rodzinne oraz umowy dożywocia. W zakresie
obrotu rynkowego podstawowymi formami nabycia są umowy kupna – sprzedaży oraz dzier-

żawy zawierane przez osoby fizyczne i prawne.

W przypadku gruntów zbywanych w sektorze
publicznym obowiązuje procedura przetar-

gowa. Istnieją wyjątki, które określa ustawa
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Bez przetargu odbywa się

sprzedaż nieruchomości rolnych na zasadach

pierwszeństwa nabycia przysługującego byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom,
spółdzielni produkcji rolnej oraz dzierżawy

tej dzierżawy.

W Polsce nie prowadzi się zbiorczej ewi-

sienia własności nieruchomości, w tym nie-

ruchomości rolnych. Dostępne są natomiast
dane dotyczące ilości zawieranych transakcji.
Powierzchniowy obrót na przestrzeni ostatnich lat szacowany był przez zespół ekspertów

Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej6. Wyniki tych szacunków przedstawia tabela 2.

Ze względu na dwa źródła podaży na pol-

skim rynku gruntów rolnych należy wyodrębnić
dwa segmenty tego rynku. Pierwszy obejmuje obrót prywatnymi gruntami rolnymi, drugi

państwowymi. Sprzedającym i wydzierżawia-

Tabela 2. Szacunkowa skala obrotu ziemią rolną w Polsce w latach 1992-2003

Lp.

Wyszczególnienie

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

[tys. ha]

1.

Nierynkowy

476

405

407

368

387

433

340

350

95

96

95

95

2.

Rynkowy

241

213

216

249

368

308

315

268

194

213

330

310

3.

Ogółem

717,5

618,1

629,4

616,6

754,9

740,6

654,8

618

288,6

308,3

425

405

Źródło: Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości v. 15, s. 1-2, 2007 r., s. 86.

Tabela 3. Sprzedaż gruntów rolnych z zasobów AWRSP i ANR w latach 1992 – 2003
Rok

Powierzchnia sprzedana
[tys. ha]

Udział sprzedaży w gruntach przejętych [%]

Dynamika sprzedaży

1992
9,5
0,67
100,0
1993
49,0
2,19
515,8
1994
65,4
2,93
133,5
1995
115,4
5,42
176,4
1996
192,6
9,59
166,9
1997
149,4
12,66
77,6
1998
146,5
15,67
97,7
1999
119,0
18,13
81,2
2000
120,1
20,61
100,9
2001
147,0
23,69
122,4
2002
159,2
27,03
108,3
2003
101,7
29,19
63,9
Źródło: obliczenia własne na podstawie Raportów Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach
1992-2002 i Agencji Nieruchomości Rolnych 2003.
6

S. Źróbek, Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2007, s. 86.
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jącym grunty państwowe była rozpoczynają-

wanego na obszary wiejskie, wzrosło zaintere-

Agencja Nieruchomości Rolnych. Agencja ta,

2004-2006 w transakcjach rynkowych była

ca działalność 1 stycznia 1992 roku Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa, późniejsza

wskutek likwidacji Państwowych Gospodarstw
Rolnych przejęła do swojego zasobu 4,7 mln
hektarów gruntów z około 16,0 mln hektarów
7

zasobów użytków rolnych w Polsce.

8

Spadek sprzedaży ziemi w obrocie rynko-

wym, począwszy od 1997 roku a skończywszy
na 2002 roku, ma swoje uzasadnienie w sytuacji

rynkowej wsi (tabela 3). Okres 2000-2002 charakteryzuje się największym spadkiem docho-

du z 1 hektara przeliczeniowego. Zauważalny

jest również zdecydowany spadek powierzchni
ziemi rolnej w obrocie nierynkowym. Począwszy od 2002 roku kiedy sprawa wejścia Polski
do Unii Europejskiej zaczęła być odczuwalna,

choćby z powodu strumienia pieniędzy skiero-

sowanie ziemią rolną oraz jej ceny. Jak wynika
z tabeli 4, sprzedaż użytków rolnych w latach

względnie stała. Corocznie około 50% udziału
w tej sprzedaży ma Agencja Własności Rolnych.

W roku 2007 obrót ziemia rolną pozostawał na
niezmiennym poziomie, ale w 2008 i 2009 roku
liczba transakcji kupna/sprzedaży użytków
rolnych spadła, jak i ich wartość.

Na rynku gruntów rolnych państwowym

dominuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Od
lipca 2003 roku Agencja Nieruchomości Rolnych

wykonując przepisy ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego monitoruje rynek ziem rolnych

obciążony prawem pierwokupu Skarbu Państwa.

Do końca 2007 roku do agencji wpłynęło 408
tysięcy transakcji, które dotyczyły 667 tys. hektarów. Z danych zbieranych przez Agencję Nie-

Tabela 4. Liczba i wartość transakcji kupna/sprzedaży użytków rolnych w latach 2003-2009

Liczba transakcji kupna/
Wartość transakcji kupna/
sprzedaży
sprzedaży [tys. zł]
a
8 428 a
396 423
2003
b
75 339 b
1 998 006
a
8 425 a
318 885
2004
b
79 068 b
2 237 934
a
10 025 a
530 911
2005
b
70 833 b
2 406 006
a
12 880 a
1 030 620
2006
b
72 026 b
2 884 530
a
15 750 a
2 001 040
2007
b
88 539 b
5 233 099
a
11 548 a
2 086 197
2008
b
73 215 b
4 773 626
a
9 752 a
1 054 495
2009
b
65 408 b
3 741 553
a – w granicach miast; b – poza granicami miast
Źródło: Transakcje kupna sprzedaży nieruchomości w latach 2003-2009. Departament Statystyki i Usług,
Główny Urząd Statystyczny 2009r.
Rok

7
8

A. Sochoń, Agencja Nieruchomości Rolnych po 15 latach działalności, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, t. IX, z. 1, s. 478.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Informacja na temat sytuacji na obszarach wiejskich w rolnictwie, Departament
Programowania i Analiz, Warszawa 2007.
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ruchomości Rolnych, wynika, że 80% transakcji

ziomu 6 642 zł/ha do 15 395 zł/ha, co oznacza

powyżej 10 ha sprzedano zaledwie 460. Średnia

• kujawsko-pomorskim (o 226,4 %) i wielko-

dotyczyło gruntów o powierzchni mniejszej niż

1 ha. Dużych połaci ziemi rolnej o powierzchni
powierzchnia gruntu na jedną umowę przeniesienia własności nieruchomości zarejestrowana w Agencji Nieruchomości Rolnych w trzech
ostatnich latach wynosiła około 1,5 ha.

131,8% wzrost cen ziemi. Największy wzrost
cen odnotowano w województwach:
polskim (o 185,8%);

• dolnośląskim (o 198,2%);
• warmińsko-mazurskim (o 182,3%);
• pomorskim (o 159,8%);

Dobro jakim jest ziemia, wykazuje najwięk-

• mazowieckim (o 125,9%);
• podlaskim (o 154,8%);
• lubuskim, podkarpackim i świętokrzyskim

ści rynku ziemi rolnej, w warunkach gospodarki

„rolnej” dzielimy go między innymi na rynek

i podaży o cenach decydować będzie jakość zie-

Rolnych reprezentującą Skarb Państwa, która

III. Ceny ziemi rolnej

szą zmienność cen w czasie i przestrzeni na

rynku nieruchomości. Przy całej niedoskonało-

rynkowej cena ziemi w danym czasie i miejscu
zależy od relacji podaży i popytu. Obok popytu
mi rolnej, możliwości uprawowe i ewentualne

alternatywne (pozarolnicze) wykorzystanie.

W skali makro głównym elementem cenotwórczym przy klasycznym wykorzystaniu użytków
rolnych będzie rodzaj klasy bonitacyjnej ziemi.

Wśród innych cech wpływających na ceny ziemi rolnej, także w znaczeniu lokalnym należy

wymienić : sąsiedztwo posiadanego gruntu,
9

wielkość i kształt działki, przydatność do różnych upraw, infrastrukturę komunikacyjną,
techniczną i inne.

Oddziaływanie wyżej wymienionych czyn-

ników będzie inne w różnych regionach Pol-

ski, gdzie kryterium weryfikującym będzie

powierzchnia gospodarstwa rolnego, jego siła
ekonomiczna, zdolność zakupowa, zdolność
do podejmowania samodzielnych i racjonalnych decyzji zakupowych. Przeciętnie w latach

2004-2008 ceny ziemi w Polsce wzrosły z po9

10

(o 121,3%)10.

Z uwagi na specyfikę polskiego rynku ziemi

państwowy i prywatny. Na rynku państwowym

mamy do czynienia z Agencją Nieruchomości
z chwilą jej utworzenia (wejście w życie uregu-

lowań ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
w 2003 roku), kontroluje i ogranicza prywat-

ny rynek ziemi rolnej. Agencja Nieruchomości
Rolnych wraz z jej poprzedniczką Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, przejęła 4,7 mln

gruntów od 1991 do 2007 roku, a trwale rozdy-

sponowała 2,5 mln hektarów z czego sprzedała
1,8 mln hektarów. Na koniec 2007 roku w zasobie w Agencji Nieruchomości Rolnych pozostawało 2,5 mln hektarów z czego 1,8 mln to dzier-

żawy. Wymienione wielkości przekonują, że

kształtowanie się cen sprzedaży i podaży ziemi
rolnej na rynku państwowym ma duże znaczenie dla kształtowania cen na rynku prywatnym
i jest dla niego rynkiem komplementarnym.

Duży wpływ na nieracjonalne definiowanie

prywatnego rynku obrotu ziemią rolną wywarła polityka Agencji Własności Skarbu Państwa

E. Weil, Determinanty kształtujące cenę ziemi rolnej, [w:] Wydawnictwo Akademii Rolniczej, t. CCCLVII, 2003, s. 165.
A. Szymańska, Grunty rolne – rynek, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” 2009, nr 33.
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Rysunek 1. Ceny sprzedaży ziemi rolnej AWRSP i ANR w latach 1992-2007, I i II kwartał
2008 w Polsce

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2008 r.

Tabela 5. Wielkość gruntów wydzierżawionych przez ANR w latach 1992-2007
Rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997 - 2000

2001-2004

2005 - 2007

Obszar [tys. ha]

49

850

1250

915

411

190

130

80 i spadek do 42

Źródło: „Nieruchomości” C. H. Beck, nr 10, 2008.

w okresie od 1992 do 1996 roku. W tym czasie,

wym wzrost cen gruntów o 174% czyli o 21%

cji. Świadczą o tym dane przedstawione na ry-

najbardziej wzrosły ceny gruntów rolnych

kiedy ceny ziemi rolnej były niskie, rolnicy zamiast kupować, wydzierżawiali ziemie z agensunku 1 i w tabeli 5.

Z perspektywy czasu należy uznać, że AWRSP

w pozaprawny sposób preferowała dzierżawę

ziemi rolnej. Ponadto najwyższa podaż dzierżaw
ziemi w krótkim okresie czasu, a więc w okresie
1993 – 1996 w wysokości 3,4 mln ha, musiała

odbić się na braku zwyżki cen sprzedaży ziemi
rolnej, co przedstawia tabela 5.

Z analizy cen gruntów wynika, ż w latach

2000-2007 odnotowano na rynku państwo-

więcej niż na rynku prywatnym.

Na rynku prywatnym w latach 2000-2007

w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Zdecydowanie niższe od średniej były wzrosty cen gruntów rolnych w województwach: świętokrzyskim, opolskim, małopolskim. Dysproporcja cen ziemi na

rynku prywatnym była bardzo duża. Nieco inaczej przebiegał wzrost cen w województwach

na państwowym rynku ziemi. Tu największy
wzrost cen odnotowano w województwach:
małopolskim, podlaskim, świętokrzyskim –
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Tabela 6. Sprzedaż ziemi rolnej w Polsce w latach 2000-2007 z podziałem na województwa
na rynku państwowym
Województwo
2000
2002
2002
Dolnośląskie
4 253
3 107
3 765
Kujawsko-pomorskie
4 253
4 298
5 347
Lubelskie
2 501
1 760
2 267
Lubuskie
2 879
2 904
3 210
Łódzkie
3 770
3 846
3 586
Małopolskie
7 047
7 743
3 829
Mazowieckie
6 528
3 950
6 513
Opolskie
3 754
5 216
5 083
Podkarpackie
2 302
2 665
2 424
Podlaskie
1 660
2 128
2 324
Pomorskie
3 146
3 389
3 760
Śląskie
7 543
6 046
6 499
Świętokrzyskie
2 560
2 665
2 797
Warmińsko-mazurskie
3 197
3 104
2 893
Wielkopolskie
4 975
4 634
5 137
Zachodniopomorskie
2 916
3 547
3 019
Polska
3 554
3 414
3 438
Źródło: „Nieruchomości”, nr 10, C.H. Beck, 2008, s. 31.

2003
3 692
5 853
2 735
3 516
4 693
3 858
4 409
5 818
3 432
2 404
3 724
7 598
2 715
3 035
5 046
3 740
3 736

2004
4 684
6268
4 214
3 729
5 723
5 683
5 663
6 364
3 338
3 083
4 038
7 701
4 421
3 927
7 432
4 131
4 682

2005
5 941
7643
5 454
4 250
6 208
7 749
7 393
7 466
4 583
4 500
6 243
8 300
4 862
4 405
8 295
5 731
5 607

2006
9 371
11 394
6 195
6 151
8 562
8 148
7 153
8 638
5 340
5 192
7 402
9 133
6 788
6 544
10 355
6 642
7 374

2007
11 332
13 612
7 583
7 719
10 365
15 084
10 175
11 599
8 347
8 289
9 909
11 860
9 734
9 079
14 854
8 681
9 773

Tabela 7. Sprzedaż ziemi rolnej w Polsce w latach 2000 – 2007 z podziałem na województwa
na rynku państwowym
Województwo
2000
2001
2002
2003
Dolnośląskie
3 940
4 319
4 062
4 8 68
Kujawsko-pomorskie
5 385
5 744
5 587
6 549
Lubelskie
4 187
4 478
4 155
4 963
Lubuskie
2 959
3 160
2 950
3 092
Łódzkie
4 221
4 684
4 711
5 339
Małopolskie
7 062
7 719
7 163
7 269
Mazowieckie
4 917
5 524
5 517
6 717
Opolskie
6 209
6 372
5 603
5 454
Podkarpackie
3 431
3 883
3 818
4 249
Podlaskie
4 494
4 796
5 078
5 575
Pomorskie
3 533
4 120
4 854
5 488
Śląskie
4 343
5 007
5 264
7 273
Świętokrzyskie
5 190
5 674
4 879
5 406
Warmińsko-mazurskie
3 240
3 485
3 291
3 499
Wielkopolskie
5 776
6 287
6 276
7 457
Zachodniopomorskie
3 235
3780
3 658
4 073
Polska
4 789
5 197
5 042
5 753
Źródło: „Nieruchomości”, nr 10, C. H. Beck, 2008, s. 30.

2004
4 875
7 721
5 386
3 561
6 820
8 451
7 805
6 262
4 522
6 697
6 906
8 416
5 950
4 691
8 568
4 901
6 634

2005
6 941
12 209
6 361
4 364
8 982
8 644
9 557
7 100
4 318
9 410
9 137
8 224
6 062
5 737
13 107
5 057
8 244

2006
7 975
14 360
7 153
4 771
9 776
9 270
10 551
7 779
4 581
10 948
9 618
9 031
6 305
6 870
15 785
6 310
9 290

2007
11 587
19 087
8 881
6 321
11 986
12 709
13 299
10 625
6 456
13 969
14 610
12 597
7 435
9 023
20 011
8 471
12 134

głównie tam, gdzie agencja najmniej sprzeda- gospodarki rolnej w poszczególnych wojewódzwała ziemi rolnej.

twach, występują tam zróżnicowane warunki

Oprócz społeczno-ekonomicznego i struk- naturalne. Dotyczy to między innymi: klimatu,

turalnego zróżnicowania lub podobieństwa wielkości opadów, a także jakości gruntów rol-
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Tabela 8. Średnie ceny gruntów w obrocie międzysąsiedzkim w Polsce w I kwartale 2009
roku według klas bonitacyjnych ziemi
Lp.

Województwo

Grunty ogółem
16 773
25 248
11 937
9 316
16 002
15 659
18 105
16 135
10 595
17 327
21 098
15 994
9 177
13 146
27 269
11 408
13 660

1
Dolnośląskie
2
Kujawsko pomorskie
3
Lubelskie
4
Lubuskie
5
Łódzkie
6
Małopolskie
7
Mazowieckie
8
Opolskie
9
Podkarpackie
10
Podlaskie
11
Pomorskie
12
Śląskie
13
Świętokrzyskie
14
Warmińsko-mazurskie
15
Wielkopolskie
16
Zachodniopomorskie
Polska
Legenda :
- grunty dobre = grunty klas I, II, IIIa
- grunty średnie = grunty klas IIIb, IV
- grunty słabe = grunty klas V, VI
Źródło : Główny Urząd Statystyczny, 2009.

Ceny gruntów [zł/ha]
Grunty dobre
Grunty średnie
21 548
16 644
29 793
25 915
14 858
11 957
10 898
9 941
19 383
10 082
17 638
15 244
25 104
19 310
21 835
15 772
12 717
10 451
22 045
18 846
22 960
22 093
21 891
16 602
12 371
0 101
14 657
14 216
35 760
29 366
13 324
12 150
16 720
20 602

Grunty słabe
10 188
19 735
9 431
7 720
12 662
13 201
13 570
11 461
8 668
14 320
19 014
9 592
6 563
11 261
20 310
9 202
17 458

nych. Aktualne zróżnicowanie cen gruntów

gę rolników i spekulantów na ziemię rolną. Symp-

Rozpatrując dane Ministerstwa Sprawiedli-

unii” wyczerpują główne przyczyny wzrostu ceny

o różnej bonitacji w obrocie międzysąsiedzkim
przedstawia tabela 8.

wości z lat 1992-2007 zaobserwować można
11

na rynku ziemi rolnej zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym trzy prawie jednorodne okresy kształtowania się cen:

1. 1992-1999 – to systematyczny wzrost cen
ziemi (przy dużej inflacji),

2. 1999-2002 – ustabilizowana cena ziemi
(przy spadającej inflacji),

3. 2003-2007 – ujawnia się proces gwałtownego wzrostu cen ziemi przy ustabilizowanej i niskiej inflacji.

Te wszystkie czynniki, pomimo niezbyt impo-

nujących dochodów z użytkowania, kierują uwa11

„Nieruchomości” 2008, nr 10, s. 31.

tomy kryzysu rynku finansowego w Polsce i wysokie porównawczo ceny ziemi rolnej w „starej

ziemi rolnej. Ziemia rolna jest bezpieczną metodą zamrożenia kapitału. W sytuacji wysokich lub

szybko wzrastających cen ziemi, ważnym i godnym uwagi przedsięwzięciem może być dzierża-

wa ziemi. Dodzierżawianie ziemi do własności
w gospodarstwach rolnych, może być jedynym

sposobem osiągnięcia optymalnych parametrów

dla skutecznego konkurowania na rynku. Ta metoda „upełnorolnienia” gospodarstw jest po prostu mniej kapitałochłonna, ale również bardziej
wrażliwa na zmniejszającą się dochodowość.

W Polsce czynsze dzierżawne po względnej

stabilizacji do 2002 roku, gwałtownie wzrosły
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od około 2,5 do 6,7 dt. pszenicy za 1 hektar

w 2007 roku na rynku Agencji Nieruchomości
Rolnych.

IV. Podsumowanie
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowo-

nych. Wyrazem tego są zmiany cen ziemi rolnej
w części również niezależnej od jej bonitacji.

SŁOWA KLUCZOWE

Ziemia rolna, rynek nieruchomości, cena.

dowało istotne zmiany w obrębie ekonomicznej

STRESZCZENIE

szeniu skali transferów na rzecz rolnictwa.

temat ze względu na specyfikę rynku nierucho-

produkcji rolnej. Objawiło się to głównie wpro-

Artykuł poświęcony jest funkcjonowaniu ryn-

wadzeniem wielu nowych regulacji oraz zwięk-

ku ziemi rolnej w Polsce. Jest to ważny i ciekawy

ków produkcji, a w tym ceny gruntów rolnych.

W opracowaniu wykonano analizę obrotu ziemią

Zmieniły się tendencje cenowe na rynku środNa przestrzeni lat 2004-2008 zaintereso-

wanie zakupem ziemi wciąż wzrastało. Głów-

nym czynnikiem takiego stanu były korzyści
finansowe z tytułu posiadania ziemi, czyli:

zwiększenie areału upraw rozwijających się
gospodarstw, płatności bezpośrednie zależne
od wielkości posiadanej ziemi oraz działalność

inwestycyjna związana z oczekiwanym wzrostem cen gruntów. Po integracji z Unią Europej-

ską nastąpił wzrost cen gruntu z tytułu wzrostu

mości, zwłaszcza segmentu gruntów rolnych.

rolną w Polsce oraz analizę cen gruntów rolnych ze
względu na klasę gleb z podziałem na województwa Polski. Z badań wynika, że ceny ziemi rolnej

w Polsce wzrosły od momentu wstąpienia Polski
do UE, a także z roku na rok wzrasta zainteresowanie ziemią jako dobrą formą lokaty kapitału.

KEYWORDS

Rural land, market of estate, price.

popytu na grunty pod zalesianie oraz inwesty-

SUMMARY

skiego miały czynniki gospodarcze. Przestrzen-

curious theme from the point of view speci-

cje w energetykę wiatrową.

Article is devoted functioning of market

Niewątpliwy wpływ na rozwój rynku ziem-

rural land in Poland. There is important and

ski, określa regiony lepiej lub gorzej przygoto-

rural ground. In elaboration of turn rural land

ne ich rozmieszczenie, różnicujące obszar Pol-

wane do konkurowania na rynku. Można mieć
nadzieję, że mechanizmy rynkowe a wręcz

przymus ekonomiczny, będą miały większy
wpływ na zmiany struktury agrarnej niż misternie i nieefektywnie kształtowana polityka

rolna państwa. Ożyła nadzieja na uzyskanie
wyższych dochodów w gospodarstwach rol-

ficity of market estate, especially segment of
in Poland and make analysis price of rural polish ground from the point of view clases of soil

with distribution on provinces. From research
result, that prices of rural lands have grown in

Poland from moment of accession Poland to UE,

as well as from year to year interest grows rural
land as good investment capital.

Artykuły ekonomiczne
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Leksykon prawa administracyjnego.
100 podstawowych pojęć,
red. Eugeniusz Bojanowski, Krzysztof Żukowski,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 584.

Prawo administracyjne stanowi dzisiaj obok

Oddany do rąk czytelników „Leksykon prawa

prawa cywilnego i prawa karnego jedną z naj-

administracyjnego”, zawiera – zgodnie z przyję-

dyscyplin wiążących się z realizacją przez pań-

stytucji i pojęć z zakresu prawoznawstwa – 100

bardziej rozbudowanych gałęzi prawa. Administracja publiczna jest jednym z zasadniczych

stwo jego funkcji związanych z organizowaniem

życia społeczeństwa. Jest to system organów
i ich aparatu pomocniczego funkcjonujący w
strukturach państwa lub jednostek zasadni-

czego podziału terytorialnego. Najbardziej
rozpowszechniony z punktu widzenia nauki

prawa administracyjnego jest podział określeń
administracji na definicje pozytywne i nega-

tywne oraz podmiotowe i przedmiotowe. W
ujęciu pozytywnym od strony podmiotowej są

to osoby lub zespoły osób wykonujące funkcje
administracyjne, organy administracyjne i inne

jednostki administrujące. Od strony przedmiotowej pojęcie administracji wiąże się z aktywnością tych zespołów osób, organów lub jednostek
administrujących bądź z działalnością państwa

i innych podmiotów władzy publicznej. W uję-

ciu negatywnym wskazuje się, jaka działalność
albo, jakie podmioty nie są administracją pu-

bliczną. Niebagatelnym uzupełnieniem pojęcia
administracji jest wskazanie cech charakteryzujących jej miejsce w organizacji państwa.

tą konwencją serii wydawniczej Wydawnictwa

C.H. Beck – charakterystykę podstawowych inwybranych haseł związanych z obowiązującymi

przepisami prawa administracyjnego. Autorami

niniejszego kompendium są: Tomasz Bąkowski,
Mariusz Bogusz, Eugeniusz Bojanowski, Marcin

Brzeski, Radosław Giętkowski, Krzysztof Kaszubowski, Magdalena Laskowska, Krzysztof Łoku-

cijewski, Michał Miłosz, Mikołaj Pułło, Dominika
Tykwińska-Rutkowska, Agnieszka Skóra, Lubomira Wengler, Krzysztof Żukowski. Leksykon składa

się z „mini esejów” należących do trzech działów
prawa administracyjnego: ustrojowego, material-

nego i procesowego. We wprowadzeniu pióra E.
Bojanowskiego i K. Żukowskiego, czytamy: „Przy

wyborze owych pojęć braliśmy pod uwagę ich

teoretyczny bądź dogmatyczny charakter, choć

zdajemy sobie sprawę, że rozróżnienie to nie jest
w pełni precyzyjne i dychotomiczne. Preferowa-

liśmy pojęcia doktrynalne (teoretyczne), które
formułuje i definiuje nauka prawa administracyj-

nego, tworząc w ten sposób – z właściwego sobie,
merytorycznego i metodologicznego punktu widzenia – własną aparaturę pojęciową”.

Recenzje

Bez wątpienia najmniej usatysfakcjonowa-

uwzględnienie w osobnych notach postulowa-

prawa administracyjnego. Autorów publikacji

prawa administracyjnego. Czytelnika zaintere-

ny pozostaje czytelnik zainteresowany szczegółowymi

prawno-materialnymi

pojęciami

niejako usprawiedliwia rozległość i zakres pra-

wa administracyjnego materialnego, co niejako
wymusza w przyjętej konwencji stosunkowo
ograniczony wybór pojęć tej regulacji prawnej.
Poszczególne hasła w recenzowanej publikacji

zostały uszeregowane alfabetycznie, co z jednej

strony ułatwia odszukanie konkretnego pojęcia, lecz z drugiej strony poszczególne terminy

o charakterze ustrojowym znajdują się obok
prawno-materialnych, a definicje doktrynalne
sąsiadują z dogmatycznymi.

Pozostawiając na uboczu hasła, które znala-

zły się wśród 100 podstawowych pojęć prawa
administracyjnego w omawianym zbiorze, pozwólmy sobie wymienić propozycje kolejnych

terminów, których niestety brak (w formie osobnych not) np. naczelne i centralne organy administracji publicznej; Naczelny Sąd Administra-

cyjny; postępowanie dowodowe; postępowanie
odwoławcze; egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym i niepieniężnym, zajęcie egzekucyjne; absolutorium; jednostki pomocnicze

gmin; konsultacje społeczne; porozumienie jed-

nostek samorządu terytorialnego; rada gminy;

rada powiatu; referendum lokalne; starostwo
powiatowe; wybór organów jednostek samo-

rządu terytorialnego – nie wspominając już o
zagadnieniach prawa zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego. Aczkolwiek

nych haseł niewątpliwie zmieniło by konwen-

cje serii wydawniczej w kierunku encyklopedii
sowanego niniejszym leksykonem warto także
odesłać do np. „Kompendium administratywisty” (red. Stanisław Wrzosek, Wydawnictwo

KUL, Lublin 2008, ss. 688); czy ostatnio: „Prawo
polskie: próba syntezy” (red. Tadeusz Guz, Jan
Głuchowski, Maria R. Pałubska, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 1046).

W podsumowaniu należy stwierdzić, że

„Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć” stanowi wartościowy elaborat naukowy. Jej najważniejszą zaletą jest przej-

rzystość i zwięzłość komentarza. Na pozytywne
wyróżnienie zasługuje także wykorzystanie literatury zagranicznej. Dla ułatwienia korzystania z publikacji wprowadzono pogrubienia druku, odsyłacze oraz uzupełniającą bibliografię

po każdym haśle. Zamierzeniem autorów było
jednak kompleksowe i zrozumiałe przekazanie
podstawowych informacji z zakresu zagadnień
ogólnych prawa administracyjnego i ustroju administracji publicznej, tak by pozycja ta cieszyła

się zainteresowaniem możliwie szerokiego grona adresatów. Zapewne wiele interesujących in-

formacji znajdą tu również studenci wyższych
uczelni, dla których leksykon ten będzie przy-

datny, jako pomoc dydaktyczna, zwłaszcza dla
studentów kierunków prawa i administracji, ale
też europeistyki czy politologii.
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Sprawozdanie z I Międzynarodowej
Konferencji Kanonicznego Prawa
Procesowego pt. „Współpraca sądu
ze stronami, adwokatami
i pełnomocnikami”,
Olsztyn 21-22 kwietnia 2010 r.

W dniach 21-22 kwietnia 2010 roku w gma-

Jacek Protas (Marszałek Województwa War-

dzynarodowa konferencja naukowa poświęco-

dialny pełnili m. in. „Posłaniec Warmiński”, TVP

chu Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie odbyła się pierwsza mięna współpracy sądu ze stronami, adwokatami

i pełnomocnikami postępowania w sprawach
kościelnych. Konferencja ta zorganizowana

została przez Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie oraz Wydział Prawa Kanonicznego

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współorganizatorami kon-

ferencji byli: Korpus Adwokatów Kościelnych

w Polsce, Koło Naukowe Kanonistów KUL JP
II oraz Studenckie Koło Naukowe Prawników

Kanonistów UWM. Patronat honorowy nad
konferencją objęli między innymi: Kardynał

Zenon Grocholewski (Prefekt Kongregacji ds.
Wychowania Katolickiego), Abp Józef Kowal-

czyk (Nuncjusz Apostolski w Polsce), Kardynał
Józef Glemp (Prymas Polski Senior), Marian

Podziewski (Wojewoda Warmińsko-Mazurski),

mińsko-Mazurskiego) oraz Leon Popiel (Prezes
Sądu Okręgowego w Olsztynie). Patronat meOlsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz po-

witania gości dokonał ks. prof. dr hab. Ryszard
Sztychmiler (kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego na WPiA UWM).

Obrady zorganizowane zostały w ramach

sześciu sesji tematycznych. W pierwszym
dniu konferencji miały miejsce trzy sesje. Sesji pierwszej zatytułowanej Współpraca sądu

i stron w prawie polskim przewodniczył ks.

prof. dr hab. Józef Wroceński (dziekan Wydzia-

łu Prawa Kanonicznego UKSW). Jako pierwszy
głos zabrał ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski

(KUL), który przedstawił referat pt. Ochrona

danych osobowych w ramach współpracy sądów
z uczestnikami postępowania. Zwrócił w nim m.

in. uwagę na to, że współpraca sądów z uczest-

nikami postępowania powinna być prowadzona

Sprawozdania

z zachowaniem prawa do prywatności, zgodnie

rodzaju współpraca winna być rozumiana jako

minimalne standardy ochrony danych oso-

celów o charakterze publicznoprawnym oraz

z którym, kościelne jednostki organizacyjne

winny w ramach swojej działalności stosować

bowych wyznaczone przez ustawodawstwo
świeckie. Szczegółowo odniósł się zaś do kwestii dotyczących ustalenia zakresu obowiązywania ustawy o ochronie danych osobowych z

dnia 29 sierpnia 1997 r. w odniesieniu do danych przetwarzanych przez instytucje kościelne oraz problemu aplikacji norm tej ustawy

oraz wytycznych zawartych w instrukcji KEP
z 2009 r. w sprawie ochrony danych osobowych

w działalności Kościoła katolickiego, do danych

przetwarzanych w działalności sądów kościel-

nych. Następnie referat zatytułowany Rola
dokumentów kościelnych w postępowaniach
w sprawach rodzinnych i dotyczących rejestracji stanu cywilnego wygłosił dr Piotr Kasprzyk

(KUL). Wskazał w nim, iż dokumenty kościelne
pochodzące od różnych organów i instytucji

mogą być wykorzystywane przez sądy zarówno
w postępowaniach cywilnych, jak i w postępo-

waniach administracyjnych prowadzonych m.
in. przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wymienił, iż mogą to być zarówno dokumenty

urzędowe wydane przez sądy kościelne w postaci orzeczeń sądowych, jak i dokumenty parafialne, tj. np. metryki kościelne.

W dalszej kolejności referat pt. Współpraca

urzędu stanu cywilnego oraz sądu z instytucjami
kościelnymi przedstawiła dr Anna Tunia (KUL).
W wystąpieniu tym wskazała na możliwe formy współpracy urzędu stanu cywilnego oraz

sądu z jednostkami organizacyjnymi związków
wyznaniowych w zakresie postępowania mającego na celu zawarcie małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej. Podkreśliła iż, tego

wszelkiego rodzaju współdziałanie wymienio-

nych podmiotów, podejmowane dla realizacji
obowiązków wynikających z ustawy. Między innymi odniosła się do współpracy na etapie postępowania sądowego podejmowanego w celu

wyjaśnienia kwestii szczegółowych związanych
z zawarciem małżeństwa w tej formie.

Następnie wygłoszony został referat au-

torstwa dr Magdaleny Rzewuskiej i dr Macieja
Rzewuskiego (UWM) pt. Wpływ uczestników

postępowania na kształt protokołu rozprawy cywilnej. W referacie tym podjęto próbę ukazania

niektórych instytucji procesowych, umożliwiających uczestnikom postępowania i ich pełno-

mocnikom aktywne uczestnictwo w procesie
oraz wskazano na ich udział w formułowaniu
treści protokołu rozprawy cywilnej.

Jako ostatnia podczas tej sesji głos zabrała

mgr Zofia Orłowska (UP JP II), która przedsta-

wiła referat nt. Obrony nierozerwalności małżeństwa w kancelarii adwokackiej. Przybliżyła

w nim m. in. alokucję Jana Pawła II do pracow-

ników Roty Rzymskiej z dnia 28 stycznia 2002

r. w sprawie współdziałania w pojednaniu osób
znajdujących się w kryzysie małżeńskim oraz

ukazała statystykę rozwodów orzeczonych na
przestrzeni ostatnich lat.

Po przerwie rozpoczęła się sesja druga za-

tytułowana Współpraca sądu z uczestnikami
procesu kanonicznego. Przewodniczył jej ks. dr

hab. Tomasz Rozkrut, prof. UP JP II. Sesję tę roz-

poczęło wystąpienie dr Seweryna Świacznego

(Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
w Chorzowie), który wygłosił referat pt. Współpraca Trybunału III Instancji wyznaczonego

w Polsce ze stronami, adwokatami i pełnomoc-
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nikami. Następnie głos zabrał ks. prof. dr hab.

sądowym jest zachowanie formy pisemnej

dy w procesie o nieważność małżeństwa. Zwró-

nymi zobowiązuje sędziów i strony procesu do

Ryszard Sztychmiler (UWM), który przedstawił

referat pt. Podmioty obowiązku ustalenia praw-

cił w nim uwagę, iż podstawą do dochodzenia
prawdy w procesie o nieważność małżeństwa
są nie tylko przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., ale również postanowienia in-

strukcji procesowej Dignitas connubii z 2005
r. Z przepisów tych wynika, że w toku procesu
o nieważność małżeństwa obowiązek ustalenia,

bądź wyjawienia prawdy spoczywa nie tylko na

sędziach, biegłych oraz stronach procesowych
i świadkach, ale także na rzeczniku sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego, pełnomocnikach, adwokatach i notariuszach. Poza tym
pośrednio obowiązek ten spoczywa także na

biskupie diecezjalnym, jako moderatorze sądu

i na wikariuszu sądowym. Kolejnym prelegentem był dr Lucjan Świto (UWM), który zaprezen-

tował referat zatytułowany Rekwizycja cywilnokanoniczna? Pomoc sądowa pomiędzy trybuna-

łami kościelnymi a sądownictwem powszechnym
w Polsce. Przedmiotem tego wystąpienia była

analiza przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz

konkordatu z 28 lipca 1993 r. w przedmiocie
możliwości stosowania rekwizycji, czyli wza-

jemnej pomocy pomiędzy sądami kościelnymi
i sądami powszechnymi. Referent stwierdził, iż
ma nocy odpowiednich przepisów tych aktów

prawnych, trybunały kościelne mogą korzystać

z pomocy sądów powszechnych. Po wystąpieniu tym swój referat, pt. Współpraca sędziego ze
stronami w zakresie wytwarzania dokumentów

procesowych przedstawił ks. mgr Wojciech Witkowski (KUL). Wskazał w nim, iż jednym z istotnych wymogów formalnych w postępowaniu

dokonywanych czynności. Zasada pisemności
w postępowaniach przed trybunałami kościelaktywności i współpracy w zakresie wytwarza-

nia dokumentów procesowych. Jednakże jest
ona ograniczona do tego, iż sędzia może jedynie poinstruować stronę w sprawie formalnych
wymogów sporządzanych pism procesowych.

Trzecia sesja konferencji, która rozpoczęła

się po krótkiej przerwie, poświęcona została
praktycznym aspektom zadań adwokata w procesie kanonicznym. Sesji tej przewodniczył bp

Antoni Dziemianko (Sekretarz Generalny Konferencji Biskupów Białorusi). Tytuł pierwszego

referatu, który zaprezentowano brzmiał: Rola
postulatora i „advocatus diaboli” w procesie beatyfikacyjnym Barbary Umiastauskaite. Przygo-

towali go ks. prof. Vytautas Vaiciunas oraz prof.
Alfons Motuzas z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa). Następnie głos zabrał

ks. dr Grzegorz Harasimiak (US), wygłaszając
referat pt. Prawo do obrony a funkcje adwokatów w kanonicznym procesie karnym. W wystąpieniu tym referent odniósł się m. In. do podmiotów czynności procesowych, których zada-

niem jest ochrona i dochodzenie interesu osoby
oskarżonej. Z kolei referat poświęcony praktycznym aspektom działalności adwokatów ko-

ścielnych w Republice Słowackiej przedstawiła
mgr Zuzanna Dufincová (Sąd Metropolitarny
w Koszycach). Tytuł tego referatu brzmiał 10-

letnie doświadczenia stałych adwokatów w Sądzie Metropolitarnym w Koszycach. Następnie
referat zatytułowany Współpraca adwokata

z notariatem. Spojrzenie z punktu widzenia notariusza kościelnego zaprezentowała mgr Alicja

Czernia (Sąd Diecezjalny w Tarnowie). Ukazała
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w nim sposób wykonywania zadań przez adwo-

prawnego adwokata kościelnego niebędącego

na podstawowe kwestie, które są wspólne dla

pt. Łączenie funkcji adwokata z funkcją pełno-

kata kościelnego w kontekście współdziałania
z notariuszem sądowym oraz zwróciła uwagę

pracy obu tych podmiotów, a które mają istotne znaczenie dla sprawnego przebiegu procesu

kanonicznego. Ostatnim referentem w tej sesji
był mgr Mikołaj Pawlak (Sąd Biskupi w Sando-

mierzu), który wygłosił referat pt. Rola adwo-

kata o stwierdzenie nieważności małżeństwa
– pomocnik Trybunału w osiągnięciu pewności
moralnej czy pomocnik strony i reprezentant jej
interesów?. Po zakończeniu obu części sesji miała miejsce dyskusja z udziałem prelegentów.

W drugim dniu konferencji odbyły się ko-

lejne trzy sesje tematyczne. Sesja pierwsza,

zatytułowana Pozycja adwokata i pełnomocni-

ka w procesie kanonicznym, obejmowała sześć
referatów. Pierwszym prelegentem tej sesji

był prof. dr hab. Ludger Müller (Universität

Wien). Wygłosił on referat pt. Der Anwalt im
kanonischen Prozeβ – ein unabhängiges Organ

kirchlicher Rechtspflege? Wskazał w nim m. in.,

iż adwokat kościelny pełni wprawdzie służ-

bę kościelną, musi jednak pozostać w swojej
działalności niezależny, suwerenny i niezawisły w stosunku do sądu kościelnego. Wyrazem

więzi adwokata z działalnością sądu jest jego
zatwierdzenie przez biskupa, które umożliwia długotrwałą współpracę między tymi

podmiotami. Następnie referat zatytułowany
Tajemnica urzędowa adwokata kościelnego –

przyczynek do dyskusji, przedstawił mgr Jakub

Fenrych (Sąd Diecezjalny w Tarnowie). Przybliżył w nim definicje i pojęcia związane z tajem-

nicą adwokacką występujące na gruncie prawa
kanonicznego oraz prawa polskiego. Podkreślił w nim konieczność uregulowania statusu

jednocześnie adwokatem świeckim na gruncie prawa cywilnego i karnego. Kolejny referat

mocnika w procesie o nieważność małżeństwa
wygłosiła mgr Justyna Krzywkowska (UWM).

Przypomniała w nim, że Kodeks Prawa Kano-

nicznego z 1983 r. wymienia cztery kategorie

osób, których zadaniem jest pomoc stronom
w prowadzeniu kanonicznego procesu sądowego: advocatus, defensor, patronus, procurator.

Wyjaśniła, iż w praktyce pojęcia te redukują się
do dwóch, tj. adwokata i pełnomocnika. Pełno-

mocnik realizuje swoje zadania na płaszczyźnie
czynności formalnoprawnych, natomiast rola

adwokata dotyczy meritum sprawy. W dalszej
kolejności głos zabrała mgr Aleksandra Bitowt

(UWM), która zaprezentowała przedłożenie
pt. Adwokat jako doradca w procesie o orzecze-

nie nieważności małżeństwa. Jego celem było
przybliżenie działalności podejmowanej przez
adwokatów kościelnych w sprawach o nieważność małżeństwa. Wskazała na cele oraz mo-

tywy, jakimi kierują się osoby zainteresowane
podjęciem procesu o nieważność małżeństwa,
zwracając się o poradę do adwokata kościelnego, a nie do innego prawnika-kanonisty. Po
wystąpieniu tym miała miejsce dyskusja oraz
krótka przerwa.

Sesję drugą – poświęconą Pozycji stron

w procesie kanonicznym, której przewodniczył
ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler – otworzyło wystąpienie ks. dr hab. Grzegorza Leszczyń-

skiego, prof. UKSW. Jego tytuł brzmiał: Prawo
do obrony w procesie o nieważność małżeństwa.

W przedłożeniu tym prelegent przybliżył kwestie szczegółowe dotyczące konkretnych gwa-

rancji zachowania prawa do obrony w procesie
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o nieważność małżeństwa, a także przypadki

nia w tej sesji zaprezentowała się mgr Martyna

wany Współpraca sędziego ze stronami w pro-

nym. Dokonała nim analizy przepisów Kodeksu

odmowy tego prawa oraz skutki prawne tego
rodzaju zachowań. Następnie referat zatytuło-

cesie o nieważność małżeństwa niekatolików
wygłosił ks. dr Piotr Steczkowski (UP JP II).
Wyjaśnił w nim, iż zasadnicze problemy dotyczące współpracy sędziego ze stronami proce-

su małżeńskiego wiążą się z określeniem zasad

uczestnictwa stron niekatolickich w procesie
kanonicznym. Przede wszystkim problematyczne jest ustalenie statusu strony pozwanej

oraz określenie trybunału kompetentnego do
prowadzenia danej sprawy. Poza tym trudność
w ramach przedmiotowej współpracy sprawia

słaba znajomość katolickiej koncepcji małżeństwa, jego nierozerwalności i sakramentalności. Kolejnym referentem był ks. dr Marek

Zaborowski (Sąd Diecezjalny w Tarnowie),

Seroka (UWM), która wygłosiła referat pt. Prawa osób przesłuchiwanych w procesie kanoniczPrawa Kanonicznego w przedmiotowym zakresie. Po wygłoszeniu tego referatu miała miejsce
dyskusja, a następnie przerwa w obradach.

Po przerwie, wznowienia obrad dokonał

prof. dr hab. Bronisław Sitek (dziekan WPiA

UWM), który otworzył ostatnią sesję konferencji zatytułowaną Współpraca sądu i stron

w prawie różnych państw. Sesja ta – zdominowana przez młodą kadrę pracowników UWM

– obejmowała cztery referaty. Pierwszy z nich
pt. Standardy dostępu do pomocy prawnej w UE,
przygotowany został przez dr Oksanę Cabaj

oraz dr Olgę Łachacz. Następny wykład pt. Pomoc świadczona przez prawników zagranicznych stronom procesowym w sądach w Polsce,

który przedstawił wykład pt. Prawa stron pro-

przedstawiła mgr Marta Sawczak, po której głos

uwzględnieniem prawa adwokata i pełnomoc-

i w Polsce. Ostatnimi referentkami tej sesji były:

cesowych w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (ze szczególnym

nika). W przedłożeniu tym przybliżył postanowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz instrukcji Dignitas connubii w zakresie możliwości ustanowienia przez strony pełnomocnika

i adwokata w procesie małżeńskim. Jako ostat-

zabrała mgr Milena Szatwarska, wygłaszając referat na temat Etyki sędziego w Wielkiej Brytanii
mgr Katarzyna Barańska oraz mgr Katarzyna

Zaworska, które zaprezentowały przedłożenie
pt. Adwokatura w Hiszpanii. Po wygłoszeniu
wszystkich referatów nastąpiła dyskusja oraz
podsumowanie i zamknięcie konferencji.

NOTA O AUTORZE
Dr Anna Tunia, adiunkt w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospo-

darce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Sprawozdania

Mgr Artur Lis

Sprawozdanie z konferencji
naukowej „Prawo w Europie
średniowiecznej i nowożytnej”,
Stalowa Wola, 14 marca 2010 r.

Konferencja naukowa „Prawo w Europie

wszystkich kwestii poruszonych w ramach wy-

Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk

wybiórczo) najistotniejsze zagadnienia podej-

średniowiecznej i nowożytnej” została zorganizowana w dniu 14 maja 2010 roku w Instytucie

o Gospodarce KUL w Stalowej Woli przez Katedrę Historii Prawa.

Słowa powitania wygłosił ks. dr hab. Jan

Zimny, prof. KUL, Dziekan Wydziału Zamiejsco-

wego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej
Woli. Przywitał on gości, pracowników naukowych i referentów oraz podkreślił konieczność

podejmowania badań nad historią prawa na tle
porównawczym.

Tematem konferencji były rozważania wo-

kół ogólnych przemian prawa Europy średniowiecznej i nowożytnej oraz uchwycenia histo-

rycznego rozwoju podstawowych konstrukcji
i pojęć prawnych. Sesja obejmowała wiele problemów, z których niemało jest nadal przed-

miotem badań, a nawet sporów naukowych.
Wiedza o historii prawa stanowi wprowadzenie
do nauki obowiązującego prawa, daje świadectwo przynależności Polski do wielkiej rodziny
prawnej Europy.

Wobec ograniczeń wynikających z charak-

teru sprawozdania, niemożliwe jest omówienie

stąpień mających miejsce podczas sympozjum,

stąd przedstawione zostaną (z konieczności
mowane podczas spotkania.
Po

oficjalnym

rozpoczęciu

konferencji,

jako pierwszy głos zabrał Aleksander Mereżko
przedstawiając referat pt. Historiozofia prawa

międzynarodowego. Prelegent dla zrozumienia

istoty historiozofii prawa międzynarodowego
proponuje nowe pojecie – „mem prawa”, które
bazują na koncepcji Richarda Dawkinsa (gr. mi-

mesis – naśladownictwo). W memetyce to nazwa

jednostki ewolucji kulturowej, analogicznej do
genu będącego jednostką ewolucji biologicznej.

Drugi referat konferencji wygłosił piszący

te słowa. W prelekcji nt. Mistrz Wincenty – ojciec prawa w Polsce? – przypomniałem postać
Wincentego Kadłubka (ok.1150-1223)- prepo-

zyta sandomierskiego, biskupa krakowskiego,
cystersa jędrzejowskiego i autora Kroniki polskiej. Analiza zapożyczeń w Kronice z prawa
rzymskiego (Kodyfikacje Justyniańskie) i prawa

kanonicznego (Dekret Gracjana), pozwoliła
przyjąć, iż mistrz Wincenty zasługuje na miano
ojca prawa w Polsce.
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Nader interesujący był też wykład Filipa

Ciepłego pt. Podstawy prawa karnego w świetle

doktryny św. Tomasza z Akwinu. Autor postawił
pytanie czy koncepcje filozoficzne św. Tomasza

mogą posłużyć do określania fundamentów

prawa karnego we współczesności? Podstawy
odpowiedzialności karnej i rozumienie kary
przez św. Tomasza wynika z personalistycznej
wizji człowieka. Filozof podkreślał, że człowiek

jest rozumny, wolny i w związku z tym odpowiedzialny. Normy prawa karnego powinny pozostawać przy tym w harmonii z normami prawa naturalnego. Fundamentalnym celem reakcji karnej jest według Akwinaty retrybucja.

Status prawny stanu rycerskiego w Polsce

średniowiecznej. Ius militare, Kodeks Rycerski
– to z kolei tytuł wystąpienia Pawła Rogowskiego. Badacz ten analizuje charakter statusu

prawnego stanu rycerskiego w Polsce średnio-

wiecznej. Szczegółowym rozważaniom zostały
poddane poszczególne prawa oraz w opozycji
do nich obowiązki stanu rycerskiego. Rogowski
zauważył, że początkowe wartości jak duma,

odwaga, skromność czy obrona wiary zaczęły

być stosowane wybiórczo by w końcu zanik-

nąć zostawiając swój ślad jedynie w literaturze
i sztuce średniowiecza.

Sesję pierwszą zamknął mój drugi referat

nt. Urbana VIII (1623-1644) - reformator prawa

kanonizacyjnego. Zwróciłem szczególną uwagę,

iż od pontyfikatu tegoż papieża droga braku
kultu stała się zwyczajną drogą postępowania
zmierzającego ku kanonizacji, a droga kultu
postępowaniem nadzwyczajnym. Dla dobra

spraw prowadzonych drogą kultu, Urban VIII
uczynił wyjątek w swoich dekretach - zwany
wypadkiem wyjętym (casus exceptus).

Podczas przerwy uczestnicy konferencji

mogli obejrzeć przygotowane prezentacje mul-

timedialne. Była to także doskonała okazja do
dyskusji i wymiany poglądów przy filiżance
kawy w kuluarach.

Drugą część sesji otworzył cieszący się ży-

wym zainteresowaniem referat Beaty Uranowskiej pt. Średniowieczne metody przesłuchań

– zagadnienia wybrane. Stwierdzono, iż w dawnych czasach, w sądownictwie, posługiwano

się bardzo szerokim wachlarzem metod wyko-

rzystywanych w celu wymuszenia zeznań od
podejrzanego. Wynikało to z faktu, że najważ-

niejszym środkiem dowodowym było właśnie
przyznanie się oskarżonego do winy. Natomiast

najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia tego
celu było stosowanie tortur.

Z ogromnym uznaniem uczestników sym-

pozjum spotkało się wystąpienie Dariusza
Tkaczyka. W wykładzie przedstawiono kształ-

towanie się instytucji policyjnych od początku

tworzenia się państwowości do 1795 roku, ich
funkcje oraz rozwój spoczywających na nich
obowiązków.

Kolejny prezentowany odczyt dotyczył histo-

rii europejskiego prawa administracyjnego. Autor – Dominik Tyrawa – zauważył, iż prawo admi-

nistracyjne, w odróżnieniu od prawa cywilnego
oraz prawa karnego, powstawało i ewoluowało
na tle przemian ustrojowych i politycznych Europy przełomu XVIII i XIX w., aż do Wiosny Ludów czy wręcz do wybuchu I Wojny Światowej.

Prelegent przybliżył zagadnienia: europejskiego
prawa administracyjnego, europeizacji prawa

administracyjnego, historii i rozwoju prawa administracyjnego w Europie i w Polsce.

Duża liczba zgłoszonych referatów oraz

ożywiona wymiana poglądów dowiodły, iż

spotkanie było potrzebne. Po zakończeniu wy-
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stąpień odbyła się obszerna debata z udziałem

recenzji wydawniczej materiałów pokonferen-

Rozwinięto wątki wszystkich wystąpień i wy-

jak i warsztatu naukowego, ale stanowią pe-

referentów i gości, potwierdzająca żywe zainteresowanie historią prawa Polski i Europy.

rażono nadzieję na kolejne spotkania naukowe
poświęcone tej problematyce.

Podsumowując warto zacytować słowa ks.

prof. Henryka Misztala, który w przygotowanej

NOTA O AUTORZE

cyjnych stwierdza: „wszystkie artykuły są zróż-

nicowane pod względem jakości merytorycznej
wien obraz prawa w średniowieczu”.

Należy mieć nadzieję, że materiały z konfe-

rencji zostaną wkrótce wydane drukiem w formie publikacji książkowej.

Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa, Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego

Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, historia prawa, filozofia prawa.
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