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Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce 14 numer naszego

udzielać takiej informacji, jak i problemy faktyczne-

prawno-gospodarczych współczesnego świata. Na-

nej kwestii z zakresu prawa rodzinnego, jak kwestia

kwartalnika

„Przegląd

Prawno-Ekonomiczny”,

który mieści w sobie szereg ważnych problemów
ukowcy, których publikacje prezentujemy w niniejszym wydaniu poruszają problematykę, która niewątpliwe spotka się z Państwa zainteresowaniem
i ciepłym przyjęciem.

W artykule Pana dra Waldemara Zadwornego

spotykamy się z oceną wpływu sieci recyklingu

samochodów wycofanych z użytku na środowisko

naturalne. Bardzo ważnym aspektem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju sieci jest wyelimi-

nowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących
poza oficjalnym systemem (eliminacja demontażu
w „szarej strefie”), a których działalność odbija się
negatywnie na rentowności podmiotów właściwej

sieci oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Dr Paweł Bucoń w treści swojego artykułu przy-

bliża św. Iwo Helory, patrona prawników. Opisany,

w sposób niezwykle syntetyczny został jego życiorys, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania

zawodu prawnika. Ponadto autor wskazuje aktualne postrzeganie tegoż świętego, z uwzględnieniem
m.in. słów błogosławionego Jana Pawła II.

W artykule dra Dariusza Żaka przybliżone zo-

stały podstawowe pojęcia z zakresu szeroko rozumianej informacji publicznej, jak i prawa do informacji. Analiza oparta została o normy i przepis

Konstytucyjne, jak i ustawy szczegółowe. Doprecyzowano także kwestie podmiotów, które winny

go dostępu do niej.

Artykuł mgr Anny Kiliańskiej dotyka tak istot-

alimentów, w tym przypadku na rzecz rodziców.

Bez wątpienia mamy tu do czynienia z jednym z najbardziej drażliwych, a przez co ważnych problemów

w kształtowaniu relacji, nie tylko prawnych, ale też
faktycznych pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

Problematyka artykułu Michała Bochenka od-

nosi się do niezwykle istotnego problemu z zakresu

prawa publicznego, jakim jest problematyka obowiązku meldunkowego. Autor przybliża cytowane

pojęcie, jego występowanie w przepisach prawa,
terminy zameldowania na pobyt czasowy czy też

pobyt stały, problem wymeldowania. Swoje rozważania M. Bochenek kończy uwagami co do propo-

nowanych zmian w zakresie tej ważnej instytucji
prawa administracyjnego.

Mgr Iwona Butryn odnosi się w swoim artyku-

le do jednej z podstawowych instytucji prawa Unii
Europejskiej, tj. do przekraczania granic zewnętrznych państw w kontekście Układu z Schengen.

Szczególnie ważne kwestie to wyraźne wskazanie

ogólnych i szczególnych problemów z tym związanych, jak i nowych ułatwień dla obywateli państw
UE w tym zakresie.

Zachęcam Państwa do przeczytania wszystkich

naszych propozycji w niniejszym numerze.

Życzę udanej lektury.
Dr Barbara Lubas

Redaktor Naczelna

» przedmowa » » »

Szanowni Państwo,

3

« « « spis treści «

4

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 14 (1/2011)

Artykuły

Paweł Bucoń – Święty Iwo Hélory – patron prawników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Dariusz Żak – Informacja publiczna w świetle prawa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Michał Bochenek – Obowiązek meldunkowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21

Iwona Butryn – Przekraczanie granic zewnętrznych państw Układu z Schengen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Anna Kiliańska – Alimenty na rzecz rodziców .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Ryszard Sęczyk – Efekty gospodarcze i społeczne specjalnych stref ekonomicznych
na przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Waldemar Zadworny – Wpływ sieci recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji
na środowisko naturalne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Lucyna Olejarz – Trzeci Pakiet Energetyczny- szansa na unikniecie kojelnego kryzysu gazowego?.  .  .  75

Tomasz Sudoł – Naruszenie dóbr osobistych w reklamie.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
RECENZJE

Artur Lis – Na marginesie książeczki Teoria i filozofia prawa. Repetytorium, opracowanej przez:
Adama Dyrdala, Nicholasa Ghazala, Remigiusza Nowaka, Oskara Pogorzelskiego, Aleksandrar
Samonka, wydanej przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2011. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
Artur Lis – Recenzja: Magdalena Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
Sprawozdania

Artur Lis – IV Ogólnopolski kurs dla postulatorów i ich współpracowników
w sprawach kanonizacyjnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99

Artykuły prawnicze

Święty Iwo Hélory
– patron prawników
Saint Yves Hélory (Ivo of Kermartin)
– The Patron of Lawyerse

Prawnik i święty? Może trudne do wy-

W XIII/XIV wieku prawo nie było zbiorem

obrażenia, ale możliwe. Święty Iwo Hélory to

przejrzystych przepisów. Na obszarze Fran-

człowieka, który uosabiał bunt miłości przeciw

które w różnych zakątkach państwa wystę-

współcześnie mało znana postać, nawet wśród
prawników. Warto jednak przypomnieć wzór

niesprawiedliwości, oraz jego przesłanie, aktualne mimo upływu wielu lat.

Iwo Hélory z Kermartin, znany też jako Iwon

z Bretanii, urodził się w dniu 17 października 1235
roku w Minihy – Tréguier (pn. – zach. Francja) . Po1

chodził z szacownej rodziny. Jego tata – Hélori posiadał spore włości w Kermartin i żył w dostatku.

Mama – Azou niezwykle kochała syna i dbała o jego
wykształcenie . Początkowo Iwo pobierał nauki
2

w domu, od specjalnie zatrudnionego, uczonego
młodzieńca Jeana Kerhoza. Po ukończeniu 14 roku

życia Iwo podjął studia w Paryżu. Poznawał ówcze-

sne nauki wyzwolone i teologię (prawdopodobnie
był uczniem świętego Bonawentury). Ze szczególną pasją zdobywał wiedzę prawniczą, najpierw

w Paryżu w zakresie prawa kościelnego, a następnie w Orleanie w materii prawa rzymskiego .
3

1
2
3
4
5
6

cji występowały obok siebie różne systemy
jurydyczne. Stosowano prawo zwyczajowe,

powało w rozmaitych odmianach. Renesans
przeżywało prawo rzymskie. Sądy kościelne
stosowały prawo kanoniczne i to nie tylko
w sprawach wewnętrznych, ale też w spra-

wach pomiędzy świeckimi. Prawo kanoniczne
obfitowało w rozmaite źródła. W XII wieku
boloński profesor Gracjan dokonał systematyzacji tych źródeł, zbierając je i rozstrzyga-

jąc relacje i sprzeczności pomiędzy nimi. Tak
powstały zbiór, zatytułowany Concordantia

discordantium canonum (Uzgodnienie rozbież-

nych kanonów), tzw. Dekret Gracjana, po dziś
dzień uznawany jest za jedno z ważniejszych
dzieł literatury prawniczej4. Dekret ten stał się
ulubionym „podręcznikiem” młodego Iwo5.

Mając blisko trzydzieści lat Iwon był już

świetnie wykształconym prawnikiem6. Ponie-

US. Wielgus (red.), Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997, s. 578.
E. Waliszewska, Św. Iwo patron prawników, Poznań 2003, s. 10.
S. Wielgus (red.), Encykolpedia..., s. 578.
M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002, s. 106.
M. Dębska, M. Dębski, Legenda na dzień świętego Iwona, „Palestra”, 2010, nr 5-6, s. 142.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html
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6

waż cieszył się bardzo dobrą opinią, tak jeśli

domek „adwokata biedaków”. Nierzadko sam

stanowisko oficjała, czyli sędziego duchowne-

na, a racja po stronie klienta. Nie miało przy

chodzi o znajomość prawa, jak i o tryb życia,
archidiakon Rennes – Maurycy – powołał go na

go diecezji. Sędzia taki orzekał w sprawach po-

między osobami duchownymi a świeckimi oraz

między seniorami a wasalami. Jego jurysdykcji
podlegały też sprawy kleru a nadto sprawy

małżeństw oraz wdów i sierot . Iwon szybko
7

zasłynął jako sędzia bezstronny, nieprzekupny

i sprawiedliwy, który nie miał względu na osoby. Nie cieszył się jednak tylko dobrą opinią.

Miał bowiem również wrogów wywodzących
się głównie spośród tych, którzy przyzwyczajeni byli „swoje racje” popierać złotem. Iwo potrafił w niezrównany sposób połączyć sprawie-

dliwość ziemską z zasadami chrześcijańskiej
miłości bliźniego. Zawsze czynił starania, aby
pogodzić zwaśnione strony i uniknąć procesu.

Pełniąc urząd oficjała – zgodnie z panującym

wtedy zwyczajem – Iwo mieszkał u archidiako-

na. Ten zaś w Boże Narodzenie, w Wielkanoc,
w Zesłanie Ducha Świętego i Wszystkich Świę-

tych wyjeżdżał z wizytą do biskupa. Wówczas,
pod nieobecność archidiakona, Iwon zapraszał

wszystkich ubogich z okolicy, aby razem z nimi
zasiąść do świątecznego stołu. Przy tej okazji
osobiście usługiwał wszystkim zaproszonym.
Także na co dzień pamiętał o innych i tym co
miał dzielił się z potrzebującymi .
8

Ponieważ w tamtych czasach można było

jednocześnie sprawować urząd sędziego i ad-

wokata, Iwo zaczął za darmo bronić ubogich,
wielokrotnie opłacając też za nich koszty postępowania sądowego. Tak zyskał sobie przy7
8
9

oferował swoją pomoc. Jednak zawsze czynił to
pod warunkiem, że sprawa musiała być słusztym znaczenia, czy będzie występował przeciwko dostojnikowi kościelnemu, komorniko-

wi czy własnemu przyjacielowi9. Uważał, że
bycie dobrym prawnikiem wcale nie polega na
wygrywaniu złych i niesłusznych spraw. Skaza-

nych odwiedzał w więzieniach i wspomagał ich
rodziny. Szczególną troską otaczał najbardziej
bezradnych, tj. wdowy i sieroty.

Jednym z ciekawszych procesów z udziałem

Iwona jest tzw. proces o szkatułkę. Iwo bronił

kobiety, która prowadząc gospodę, przyjęła na

przechowanie od dwóch mężczyzn szkatułkę.
Zastrzegli oni, że może im ją zwrócić tylko wówczas, gdy przyjdą po nią razem. Następnego dnia

przechodzili oni obaj, z większą grupą osób,

obok gospody. Jeden odłączył się od towarzyszy,
wszedł do gospody i zażądał zwrotu szkatułki,
tłumacząc, że pilnie musi dokonać jakiejś płatności. Kobieta była przekonana, że człowiek ten

działa w porozumieniu z będącym nieopodal
wspólnikiem i szkatułkę wydała. Po krótkim

czasie zjawił się jednak ów wspólnik i poprosił
o okazanie mu szkatułki. Ponieważ kobieta szka-

tułki już nie miała, została pozwana o zapłatę

1200 luidorów, albowiem tyle pieniędzy miało
znajdować się w szkatułce. Przed sądem Iwo po-

służył się następującym fortelem. Zaryzykował
oświadczenie, że szkatułka się znalazła. Strona
przeciwna wpadła w furię i zażądała, aby sąd na-

kazał kobiecie zwrócić szkatułkę. Wówczas Iwo
powołał się na treść pierwotnej umowy i po-

E. Waliszewska, Św. Iwo..., s. 12.
M. Dębska, M. Dębski, Legenda..., s. 142.
J.S. Langrod, O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane 1931, s. 20.
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wiedział, że będzie to możliwe, ale tylko wtedy,

wnętrznej walki Iwona. Był to okres, w którym

szkatułki. Sąd przychylił się do stanowiska Iwo-

stało w nim coraz większe umiłowanie ascezy.

gdy dwaj wspólnicy stawią się razem. Wtedy też

będzie możliwość zweryfikowania zawartości
na, co zdezorientowało przeciwnika. Wyraźnie
obawiał się konfrontacji ze wspólnikiem, którego nie chciał sprawdzać. Stracił pewność siebie,

jakby zaczął obawiać się dalszego obrotu spra-

wy. Wobec swego dziwnego zachowania został

aresztowany, a w toku dalszego dochodzenia
ostatecznie przyznał się do oszustwa10.

Wieść o Iwonie z Bretanii, wyśmienitym

prawniku i katoliku, zawędrowała do jego ro-

dzinnych stron. Wobec tego biskup Tréguier
– Alan de Bruc zaproponował mu w swojej
diecezji stanowisko równorzędne z dotychczasowym. Święty Iwo z radością powrócił w ro-

dzinne strony. Po śmierci ojca odziedziczył
rodzinną posiadłość Kermartin. Nie zrzekł się
tej posiadłości, podobnie jak nigdy nie zrezygnował z dochodów związanych ze sprawowaniem urzędu oficjała. Rozległa wiedza, dobra

materialne i pozycja społeczna nie stanowiły

dla niego przeszkody w drodze do doskonałości chrześcijańskiej. Wspierał potrzebujących,

karmił ich i odziewał, dawał schronienie, opłacał naukę i leczenie. Dworek Kermartin zamie-

nił na przytułek dla najuboższych, zwłaszcza

kalekich, chorych i starych, by choć pod koniec
życia zaznali trochę miłości i godnie umarli.
Kiedy dwór okazał się zbyt ciasny, wybudował

hospicjum dla podróżnych i pielgrzymów. Sam
wszystkim przygotowywał posłanie, każdego
witając z prawdziwą radością.

Jeszcze podczas pobytu w Rennes rozpoczął

się trwający przez dziesięć długich lat czas we10
11

miłość do Boga i bliźniego rozpalała świętego do
walki z nieładem tego świata. Stopniowo wzraJeszcze w czasach studenckich Iwo zaczął sy-

piać na podłodze oraz odmawiać sobie mięsa
i wina, po to by przekazać je ubogim. Kolejnym
krokiem był post o chlebie i wodzie w środy

i piątki, rezygnacja z konia, a potem z pięknych
szat oficjała, które przekazywał biedakom z ho-

spicjum w Tréguier. Sam przywdział zwykły
kaftan ze zgrzebnego płótna, do którego kilka
lat później dołożył ostrą włosiennicę. Wszystko

po to, aby coraz radykalniej żyć Ewangelią i być

bardziej autentycznym świadkiem Chrystusa
ubogiego. Po wypełnionych pracą dniach zamy-

kał się w swoim pokoju spędzając długie nocne
godziny na modlitwie i kontemplacji11.

Swoją życiową postawą Iwo zdobył uzna-

nie nie tylko ludzi świeckich, ale też hierarchii
Kościoła. W 1284 roku z rąk biskupa Tréguier
otrzymał święcenia kapłańskie, których bar-

dzo pragnął. Mianowany został proboszczem
Trédez, a od 1292 roku Louannec. Iwo od razu
zjednał sobie parafian, dając przykład ubóstwa

i modlitwy. W czasach kiedy kapłani obowiąza-

ni byli odprawiać Mszę świętą tylko w niedziele
i święta, Iwo czynił to codziennie. Często chcąc

pogodzić zwaśnionych, zanim zajął się spra-

wą jako sędzia, odprawiał w ich intencji Mszę

świętą. W głoszeniu Słowa Bożego odznaczał
się taką gorliwością, że niejednokrotnie w cią-

gu jednego dnia głosił je w kilku odległych od
siebie o wiele kilometrów kościołach i to zarówno w języku bretońskim, francuskim, jak

i łacińskim. Około 1297 roku osiadł w rodzin-

Tamże, s. 19-20.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html
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nej miejscowości Kermartin, gdzie prowadził

Iwona w Tréguier stał się miejscem pielgrzy-

Iwo Hélory zmarł w opinii świętości w dniu 19

mieniona została na sanktuarium ku jego czci.

życie kontemplacyjne i służył prawną pomocą
potrzebującym12.

maja 1303 roku w Louannec (Bretania). Pobożny

lud zaraz po śmierci otoczył kultem jego osobę.
W procesie kanonizacyjnym jednym z głównych

świadków był Jean Kerhoz, nauczyciel i przyjaciel
z młodzieńczych lat świętego. Papież Klemens VI
w 1347 roku ogłosił Iwona świętym .
13

Znana jest humorystyczna legenda, głoszą-

ca, że gdy Iwon, po śmierci, zastukał do bram
nieba, święty Piotr nie chciał go wpuścić, usłyszawszy, że jest adwokatem. Dopiero jakaś sio-

stra zakonna wytłumaczyła świętemu Piotrowi,
że Iwo był też kapłanem, a życiem swym zasłużył na niebo. Wpuszczony do nieba, Iwo usiadł

na pustej ławce przeznaczonej dla adwokatów.
Spojrzał na ławkę dla zakonnic, na której sio-

stry siedziały ściśnięte. Dostrzegł wśród nich
tę, która pomogła mu dostać się do nieba. Za-

prosił więc ją na swoją pustą ławkę. Gdy siostra
się przesiadła zaczęli rozmawiać i żartować

opowiadając swoje dzieje. Rozgniewał się na to
święty Piotr i postanowił wyrzucić Iwo z nieba

za zakłócanie spokoju. Jednak Iwon usłyszawszy o tym, zapowiedział, że nigdzie się nie ruszy,

dopóki nie wyprowadzi go stąd uprawniony do
tego komornik. Święty Piotr posłał po komor-

nika, ale niestety żadnego w niebie nie znalazł.

Postanowił zatem dostawić nową ławeczkę dla
zakonnic, a Iwona i siostrę rozsadzić .
14

Kult świętego Iwona w XIV wieku szybko

się rozpowszechnił. Najpierw grób świętego
12

13
14

15
16

mek. Następnie, kaplica Matki Bożej w Kermartin, zbudowana przez Iwona w 1297 roku, zaTakże poza granice Bretanii sięgnął kult świętego. Wiele wydziałów prawa i uniwersytetów

obrało go za patrona, m. in. w Nantes, Bazylei,

Fryburgu, Louvain, Salamance, Wittenberdze.
Jego czci dedykowano liczne kościoły i kaplice
m.in. w Paryżu i Rzymie.

Do Polski kult świętego Iwona dotarł sto-

sunkowo wcześnie, bo już 25 lat po kanonizacji.
W 1372 roku kanonik wrocławskiej kolegiaty

świętego Idziego – Bertold, ze swej pielgrzym-

ki do Tréguier przywiózł relikwie świętego.

Z wczesnym kultem świętego Iwona wiąże się
nazwa XIV-wiecznej osady Iwonicz – Zdrój.

Wiadomo, że pierwsza drewniana kaplica pod
wezwaniem świętego Iwona zbudowana zosta-

ła tam w 1838 roku dzięki staraniom hrabiego
Karola Załuskiego15.

Dziś święty Iwo przedstawiany jest w ikono-

grafii w todze adwokackiej i birecie, z księgą pra-

wa lub też z piórem i zwojem papieru. W Polsce
jego wizerunki znajdują się m.in. w kościele Na-

wrócenia świętego Pawła w Lublinie, w kościele
jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, w kościele Matki Bożej Uzdrowienia Chorych i świętego Iwona w Iwoniczu – Zdroju16. Przypadający
w dniu 19 maja odpust świętego Iwo a potem

uroczysta procesja, każdego roku gromadzą,
w jego rodzinnej Bretanii, oprócz przedstawicieli Kościoła wybitnych luminarzy palestry, profesorów prawa, sędziów i wszelkich prawników

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html oraz S. Wielgus (red.), Encyklopedia..., s. 578.
S. Wielgus (red.), Encyklopedia..., s. 578; M. Dębska, M. Dębski, Legenda..., s. 144.
J.S. Langrod, O św. Iwonie..., s. 26; E. Waliszewska, Św. Iwo..., s. 23.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html oraz S. Wielgus (red.), Encyklopedia..., s. 578.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html; S. Wielgus (red.), Encyklopedia..., s. 578; M.
Dębska, M. Dębski, Legenda..., s. 144.
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z całej Europy. Prawnicy ubrani w zawodowe

Iwon był sędzią, który w niezrównany sposób

Iwo z katedry świętego Tugdualda w Tréguier

szlachetnym i świetnym adwokatem, o otwar-

togi, na zmianę z duchownymi, niosą piękny
średniowieczny relikwiarz z czaszką świętego
do kościoła w Minihy i z powrotem (ok. 4-5 km).

W ten sposób modlą się i oddają hołd swojemu
patronowi17. Również w kościele p.w. Nawrócenia świętego Pawła w Lublinie, każdego roku

w dniu 19 maja, gromadzą się lubelscy prawnicy,

aby podczas uroczystej Eucharystii dziękować
Bogu za otrzymane łaski a za wstawiennictwem

świętego Iwona prosić o błogosławieństwo
w życiu osobistym i zawodowym.

Niech słowa błogosławionego Jana Pawła II

o świętym Iwonie Hélory – kapłanie i prawni-

ku, będą zwieńczeniem tej krótkiej historycznej

łączył sprawiedliwość ziemską z zasadami
chrześcijańskiej miłości bliźniego. Był także

tym umyśle, sprycie i umiejętnościach godzenia
zwaśnionych. Był wreszcie kapłanem pełnym

apostolskiego zapału, skutecznie prowadzącym
liczne dzieła miłosierdzia. Przede wszystkim

był jednak człowiekiem Bożego serca, który na
pierwszym miejscu w życiu postawił Chrystusa,
z miłości do Niego troszczył się o najuboższych
i pokrzywdzonych, a dla wielu pokoleń prawników wciąż stanowi wzór do naśladowania.

SŁOWA KLUCZOWE

Święty Iwo Hélory, święty Iwon z Bretanii,

refleksji oraz inspiracją do działania: „Wartości

święty Iwon z Kermartin, patron prawników,

ranie słusznościowej sprawiedliwości i obronę

STRESZCZENIE

zaproponowane przez św. Iwona zachowują

zadziwiającą aktualność. Jego starania o popieprawa najbiedniejszych zapraszają dziś twór-

adwokat ubogich

Święty Iwo Hélory był sędzią, adwokatem

ców instytucji europejskich do niezaniedby-

i kapłanem. Choć wielu o tym nie pamięta, jest

ne. (...) Sylwetka i życie św. Iwona mogą więc

myślą do takiej postaci i przypominać ją. Bez

wania żadnego wysiłku, aby prawa wszystkich,

zwłaszcza najsłabszych, były uznane i broniopomóc współczesnym w zrozumieniu walorów
pozytywnych i ludzkich prawa naturalnego”18.

W dniu 19 maja każdego roku przypada

wspomnienie świętego Iwo Hélory, patrona
prawników. W obecnych czasach, mogłoby się

wydawać, że święty patron to instytucja zupeł-

nie niemodna. Nic bardziej błędnego! Nie ma
wątpliwości, że postać świętego Iwona z Bretanii łączy w sobie piękne cechy oraz prezentuje

wartości uniwersalne i ponadczasowe. Święty
17

18

też patronem prawników. Dlatego, zwłaszcza w środowisku prawniczym, warto wracać

wątpienia ów Święty łączy w sobie piękne cechy oraz prezentuje wartości uniwersalne i po-

nadczasowe. Niech życie świętego Iwona, pełne
cnót i miłości do Boga, stanowi wzór i zachętę

dla wszystkich poszukujących prawdy, dobra
i piękna.

KEYWORDS
Saint Yves Hélory, Ivo of Kermartin, the Pa-

tron of Lawyers

K. Wisłocka-Sieprawska, A. Żuraniewska, Sympozjum w Tréguier, „Palestra” 2002, nr 11-12, s. 153-155 oraz E. Stawicka,
Święty Iwo, patron adwokatów, „Palestra” 2001, nr 11-12, s. 6.
A. Karabowicz, K. Tatara, Święty Iwo Hélory – patron prawników, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. LVII, z. 2,
s. 251.
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SUMMARY
May 19 is the annual commemoration day

of Saint Yves Hélory, the patron of lawyers
and particularly of barristers. Nowadays, one
can think a saint patron is an archaic institu-

tion. Nothing could be further from the truth.
St Ivo of Kermartin embodies finest qualities
and represents universal and timeless values.
He was a judge unrivalled in uniting earthly

justice with Christian love of neighbour. He
was also an excellent and noble lawyer, open-

minded, clever and skilled in reconciling war-

ring factions. Ultimately, he was a priest full of
apostolic enthusiasm, actively engaged in charity work. Mostly, however, he was a man with
godly heart who prioritised Christ, the love of

whom drove St Ivo to care for the poorest and
the disadvantaged

BIBLIOGRAFIA
Dębska M., Dębski M., Legenda na dzień świętego Iwona, „Palestra”, 2010, nr 5-6.

Karabowicz A., Tatara K., Święty Iwo Hélory – patron prawników, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, t. LVII, z. 2.

Langrod J.S., O św. Iwonie patronie adwokatów, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane 1931.

Stawicka E., Święty Iwo, patron adwokatów, „Palestra” 2001, nr 11-12.

Szczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2002.
Waliszewska E., Św. Iwo patron prawników, Poznań 2003.

Waliszewska E., Iwo z Bretanii. 700–lecie śmierci świętego, stan na 2 lutego 2011, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_iwo_zbretanii.html.

Wielgus S. (red.), Encyklopedia Katolicka, t. VII, Lublin 1997.

Wisłocka-Sieprawska K., Żuraniewska A., Sympozjum w Tréguier, „Palestra” 2002, nr 11-12.

NOTA O AUTORZE

Paweł Bucoń, doktor nauk prawnych, adwokat – urodził się w Kraśniku, a obecnie miesz-

ka w Lublinie. Po złożonym w 1996 roku egzaminie dojrzałości, w latach 1996–2001 studiował
prawo na WPiA UMCS. W latach 2001-2006 odbywał prawnicze studia doktoranckie na WPPKiA
KUL, które uwieńczył obroną rozprawy doktorskiej, otrzymując w 2007 roku stopień doktora nauk

prawnych w zakresie prawa. Jednocześnie, w latach 2002-2005, odbywał aplikację adwokacką i od
2006 roku jest adwokatem, praktykując w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od
października 2009 roku jest zatrudniony w KUL, w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. E-mail: p.bucon@interia.pl

Artykuły prawnicze

Dr Dariusz Żak

Informacja publiczna w świetle prawa
Public information in light of law

I. Wstęp
Dostęp do informacji publicznej stanowi

fundament współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Udział obywateli

w procesach demokratycznych nie może się
bowiem kończyć na akcie wyborczym. Władze publiczne każdego szczebla w systemie

demokratycznym muszą działać nie tylko na
rzecz społeczeństwa i w jego imieniu, lecz także z jego bieżącym poparciem; społeczeństwo
musi zatem być przekonane co do słuszności
działań władzy .
1

W dzisiejszych czasach dostęp do informa-

cji jest niepomiernie większy od tego, który był

jeszcze niespełna kilkanaście lat temu, kiedy
to odbiorca informacji był niejako skazany na
pakiety informacyjne, które zostały dla niego
przygotowane; dziś – w dobie interaktywności
źródeł informacji – sami odbiorcy tworzą dla

siebie pakiety, złożone z tych kategorii infor-

macji, które potrzebują i których uzyskaniem
są zainteresowani2.

Każdy z nas żyje i funkcjonuje w państwie

prawa, które gwarantuje m.in. konstytucyjne
prawo do informacji. W związku z rozwojem
1
2
3

technologicznym i zmianą ustroju dysponujemy również prawem do informacji publicznej.

W przedstawionym artykule analizie poddanych zostanie kilka zasadniczych treści dotyczących przedmiotowej tematyki.

Każde działanie mające poszerzyć naszą

świadomość na temat możliwości postępowania w różnych warunkach społecznych,

wymaga dostępu do informacji sprawdzonej
i rzetelnej. W dobie społecznej informatyzacji
ważne jest jednak, aby bezwzględny warunek

istnienia każdej informacji był w pewien spo-

sób kontrolowany. Nie jest to jednak w pełny
sposób możliwe. Pewną pomoc w tej sytuacji

stanowi prawo, które kształtując standardy
działań i możliwości rozwiązań różnych pro-

blemów jest swego rodzaju filtrem ważności
spraw wymagających podjęcia przez nas określonych działań. Jako obywatele mamy pełne
prawo do informacji3.

II. Informacja publiczna –
prawo do informacji
Prawo do informacji wymaga podejścia co-

raz bardziej interdyscyplinarnego. Kwestie do-

T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2004, s. 7.
J. Naisbitt, Megatrendy, Warszawa 1997, s. 47.
Artykuł informacyjny opracowany przez Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie, stan prawny na 26.03.2010 http://
www.bpo.sdn.org.pl/images/informacja.pdf (26.03.2011 r.).
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12

stępu do informacji można rozważać z punktu

prawa dostępu do informacji w art. 61 i wol-

resują się specjaliści z zakresu praw człowie-

wolność pozyskiwania i rozpowszechniania

widzenia wielu dziedzin nauki, także z punktu

widzenia wielu gałęzi prawa. Informacją inteka, prawa międzynarodowego, prawa karnego,

finansowego, specjaliści z zakresu socjologii,
psychologii, ekonomii oraz informatyki. Ilość

koncepcji rozumienia pojęcia informacji jest

i pozostanie nieskończenie wielka . Zdaniem W.
4

Tarasa informacją przekazywaną obywatelom

przez administrację jest oświadczenie wiedzy
funkcjonariusza organu administracji publicz-

nej albo innego podmiotu administrującego,
dotyczące określonego stanu faktycznego, stanu prawnego czy wynikających z nich konse-

kwencji prawnych. Takie oświadczenie wiedzy
nie wywołuje bezpośrednio żadnych skutków

prawnych, lecz może mieć wpływ na realizację

pewnych uprawnień lub obowiązków odbiorcy
informacji czy też osób trzecich5.

W polskim systemie prawnym wolność

i prawo do informacji regulowane są przez Konstytucję RP, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia. Polski system

prawny oparty jest na wynikającej z art. 8 i art.

87 zasadzie pierwszeństwa Konstytucji. Wszelkie akty prawne muszą być zgodne z normami konstytucyjnymi określającymi treść praw

jednostki. Dotyczy to również prawa dostępu
do informacji i wolności informacji. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. odnosi się do
6

4
5
6
7
8
9
10

ności informacji w art. 54. Umieszczony wśród
wolności osobistych art. 54 ust. 1 gwarantuje
informacji i jest powiązany z wolnością wyra-

żania poglądów. Natomiast w art. 61 wyrażono

prawo do uzyskiwania informacji o działalności
organów władzy publicznej. Specyfika wolno-

ści wyrażania poglądów i powiązanego z nim

prawa do informacji polega na tym, że art. 61
i art. 54 zawierają uprawnienia, których zakresy w pewnych przypadkach się pokrywają7.

Przedmiotem prawa wynikającego z prze-

pisów art. 61 Konstytucji RP jest informacja.

Informacja staje się informacją publiczną poprzez odniesienie jej do publicznego charakteru organów, zadań, mienia lub majątku8.

Do definicji informacji publicznej odniósł

się również Naczelny Sąd Administracyjny9,

stwierdzając, że należy za takie uznać informa-

cje wytworzone przez władze publiczne oraz
osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne
podmioty, które wykonują funkcje publiczne

lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym bądź Skarbu Państwa), jak również
informacje odnoszące się do wspomnianych

władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od
tego, przez kogo zostały wytworzone10.

Dzięki orzecznictwu wiadomo, że informa-

cją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych,

W. Taras, Pojęcie informacja jako narzędzie badania administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 12, s. 34-39.
W. Taras, Pojęcie informacja…, s. 34-35.
Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
P. Tuleja, Prawo dostępu do informacji – konstytucyjny i ustawowy sposób określenia jego zakresu przedmiotowego,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2000, s. 1-2.
M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 85.
Wyrok NSA z 30 października 2002 r., II SA 1956/02.
M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń
2002, s. 28.
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a także odnosząca się do innych podmiotów wy-

i wnioskach podmiotów ją przeprowadzają-

blicznej. Informacja odnosi się do faktów. Infor-

i przez funkcjonariuszy publicznych, stano-

konujących funkcje publiczne w zakresie wyko-

cych, treści innych wystąpień i ocen doko-

nywania przez nie zadań w zakresie władzy pumacją publiczną w świetle przepisów art. 1 i art.

nywanych przez organy władzy publicznej

wiskach w sprawach publicznych zajętych

6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

•

o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy.

jest prawem człowieka, tak samo jak prawo

•

rantowanie w art. 10 Europejskiej Konwencji

do informacji publicznej

11

jest każda informa-

cja o sprawach publicznych, a w szczególności
Prawo do informacji publicznej obejmuje

uprawnienia do:
•
•

12

uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;

wglądu do dokumentów urzędowych;

dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W szczególności organ władzy publicznej jest
•

obowiązany do informowania o:

swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku,

•

strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;

sposobie przyjmowania i załatwiania spraw,

stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich
załatwiania lub rozstrzygania, prowadzo•

•

nych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
naborze kandydatów na wolne stanowiska;

prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach normatywnych;

danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz

dokumentacji przebiegu i efektów kontroli
11
12
13
14

przez organy władzy publicznej;
majątku publicznym.

Prawo do uzyskania informacji publicznej

do życia, równego traktowania, czy ochrony

prywatności. Potwierdzeniem tego jest zagwao Ochronie Praw Człowieka i Obywatela każ-

demu prawa do otrzymywania informacji bez
względu na granice państwowe13.

Również zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie

do informacji publicznej prawo do takiej informacji przysługuje każdemu. Nie trzeba być obywatelem polskim, albo mieć spełnione określone warunki. Prawo to przysługuje tak samo oby-

watelom polskim jak i cudzoziemcom, osobom
fizycznym jak i osobom prawnym, a także instytucjom państwowym. Nie musimy wykazywać
interesu faktycznego ani prawnego wykonując
to prawo, urzędnik nie ma prawa nawet żądać
od nas wykazania takiego interesu.

Pojęcie „każdy” oznacza, że nie mają tu za-

stosowania przepisy o zdolności do podejmowania czynności prawnych, ograniczeniach wiekowych itd. Z dostępu do informacji publicznej

może skorzystać zarówno 3-letnie dziecko, jak
i 90-letni staruszek. Może to też zrobić lekarka

i pielęgniarz, spółka akcyjna i spółka cywilna,
burmistrz i radna, stowarzyszenie i fundacja14.

Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.
http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=1639&s=1, dostęp 26.03.2011 r.
K. Izdebski, Prawo do informacji prawem każdego, http://www.informacjapubliczna.org.pl/8,59,prawo_do_informacji_prawem_kazdego.html?ac=wylaczie, dostęp na 26.03.2011 r.
Tamże.

13

14

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 14 (1/2011)

III. Funkcjonariusz publiczny
w polskim prawie
Do udzielenia informacji publicznej zobo-

wiązany jest funkcjonariusz publiczny. Definiując to pojęcie należy wyjść od postanowień
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (dalej: k.k.).
15

Funkcjonariuszem publicznym w świetle art.

115 § 13 k.k. jest Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej, poseł, senator, radny, poseł do Parlamentu
Europejskiego, sędzia, ławnik, prokurator, funk-

cjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego lub organu nadrzędnego
nad finansowym organem postępowania przy-

gotowawczego, notariusz, komornik, kurator
sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca,

osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych
działających na podstawie ustawy, osoba będąca

pracownikiem administracji rządowej, innego

organu państwowego lub samorządu terytorial-

nego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe (np. sekretarki, telefonistki, pracownicy

obsługi technicznej), a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania

decyzji administracyjnych (np. we władzach sa-

morządu zawodowego, izbach rzemieślniczych,
organizacjach kombatanckich), osoba będąca
pracownikiem organu kontroli państwowej
lub organu kontroli samorządu terytorialnego

(np. Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli
Skarbowej, regionalnych izb obrachunkowych),

chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
osoby zajmujące kierownicze stanowiska w in-

nych niż administracja lub organ władzy instytucjach państwowych (np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Agencji Rynku Rol15
16
17

nego, publicznych szkołach różnych szczebli),

funkcjonariusz organu powołanego do ochrony
bezpieczeństwa publicznego (np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja.), a także

funkcjonariusze Służby Więziennej oraz „strażnik gminny (miejski)”, osoba pełniąca czynną

służbę wojskową (żołnierz), lekarz udzielający
świadczeń w ramach pomocy doraźnej, zgodnie
z nowelizacją ustawy o systemie oświaty i Karty
Nauczyciela od maja 2007 roku, tytuł funkcjo-

nariusza publicznego przysługuje nauczycielom
placówek publicznych16.

Zgodnie z art. 115 § 19 k.k. osobą pełniącą

funkcje publiczne jest funkcjonariusz publicz-

ny a także:17 członek organu samorządowego
(np. samorządu gospodarczego, lekarskiego,

radcowskiego) funkcjonującego na podstawie

ustawy, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi,

chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, inne osoby, których uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są

określone lub uznane przez ustawę lub umowę
międzynarodową.

Natomiast zgodnie z art. 4 ustawy o dostę-

pie do informacji publicznej do udostępniania

informacji publicznej są zobowiązane władze
publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
1) organy władzy publicznej,

2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych,

3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,

4) podmioty reprezentujące państwowe oso-

Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 165.
Tamże.

by prawne albo osoby prawne samorządu
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terytorialnego oraz podmioty reprezentu-

wskazuje na następujące przesłanki ograni-

rządu terytorialnego,

zostać wprowadzone wyłącznie w drodze

jące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samo-

5) podmioty reprezentujące inne osoby lub

jednostki organizacyjne, które wykonują

zadania publiczne lub dysponują majątkiem

publicznym, oraz osoby prawne, w których
Skarb Państwa, jednostki samorządu tery-

torialnego lub samorządu gospodarczego
albo zawodowego mają pozycję dominującą
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

IV. Dostęp do informacji
publicznej
Elektroniczna postać informacji ujawnia

nowe możliwości i problemy dot. pozyskiwania
i wykorzystywania informacji publicznej .
18

Zakres dostępu do informacji publicznej

określony jest bardzo szeroko i dotyczy niemal wszystkiego, co związane jest z działalnością organów władzy publicznej. Sytuacja taka

stwarza zagrożenia ochrony informacji, których

ujawnienie mogłoby spowodować naruszenie
innych cennych dóbr chronionych prawem (m.
in. prawo do prywatności, ochrona bezpieczeństwa państwa). Dlatego regulacja zawarta

w art. 61 Konstytucji RP w ust. 3 wskazuje, iż
prawo do informacji może podlegać ograniczeniu ze względu na określone w ustawach
przypadki tj.: ochronę wolności i praw innych

osób, a także podmiotów gospodarczych oraz
ochronę porządku publicznego, bezpieczeń-

stwa lub ważnego interesu gospodarczego

państwa. Sformułowany w ten sposób przepis
18
19

czenia prawa dostępu do informacji publicz-

nej. Przede wszystkim ograniczenie to może
ustawy. Rozwiązanie to jest zgodne z przepisem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP stanowiącym
o granicy interwencji w prawo, który mówi,

że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być usta-

nawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie (…).

Po drugie na tak ustanowione ograniczenie

składa się również konieczność ograniczenia
dostępu określonego w art. 61 ust. 3 o którym
mowa powyżej. Ograniczenia te nie mogą naruszać samej istoty prawa dostępu do informa-

cji publicznej. Natomiast ustawa o dostępie do
informacji publicznej wprowadza dodatkowe

przesłanki ograniczenia dostępu do informacji

publicznej w art. 5 gdzie z jednej strony prawo
do informacji publicznej podlega ograniczeniu

w zakresie i na zasadach określonych w prze-

pisach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Natomiast ust. 2 w/w artykułu stanowi, iż prawo do informacji publicznej podlega

ograniczeniu ze względu na prywatność osoby
fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jednocześnie art. 22 ustawy wskazuje m. in. nastę-

pujące „tajemnice”, które mogą być powodem
ograniczenia: ochrona danych osobowych, ta-

jemnicę skarbową, statystyczną. Wymienione
w ustawie przykłady „tajemnic” nie stanowią
zamkniętego katalogu, istnieje wiele ustaw

wprowadzających ograniczenie dostępu do informacji publicznej19.

M. Bednarczyk, Prawo do informacji traci polityczny charakter, „Rzeczpospolita” 2007, nr 127 – dodatek Prawo co dnia.
Sz. Osowski, Prawo do informacji – jawność zasadą – ograniczenie wyjątkiem, http://www.informacjapubliczna.org.
pl/8,62,prawo_do_informacji__jawnosc_zasada__ograniczenie_wyjatkiem.html, dostęp 27.03.2011 r.
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Dane osobowe z różnych przyczyn i w róż-

nej formie mogą znaleźć się w dyspozycji władz
publicznych lub innych państwowych albo samorządowych osób prawnych bądź osób wykonujących zadania publiczne lub dysponujących

majątkiem publicznym. Jednak tylko czasami

dane osobowe stają się treścią dokumentu urzędowego (a nie prywatnego) lub wchodzą w za-

kres sprawy publicznej. Jeżeli dane osobowe

1) dostępu do stron www Biuletynu Informacji
Publicznej (art. 8),

2) udostępniania niezwłocznie na ustne żądanie,
bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2),

3) udostępniania na składany pisemny wniosek
(art. 10 ust. 1),

4) zapoznania się z informacją (dostęp) wyłożoną lub wywieszoną w miejscach ogólnodostępnych (art. 11 pkt. 1),

staną się treścią dokumentu urzędowego lub

5) dostępu do zainstalowanych w miejscach

informacji publicznej. Jeżeli jednak nie wystąpi

mentami), np. terminali komputerowych

wejdą w zakres sprawy publicznej, wtedy do-

piero mogą stać się ewentualnie przedmiotem
któraś z ustawowych przesłanek pozwalająca na
ujawnienie danych osobowych, to dane te podle-

ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją (doku(art. 11 pkt. 2),

Biuletyn Informacji Publicznej (dalej BIP) to

gają ochronie jako sfera prywatności . Podsta-

system stron internetowych służący powszech-

prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i do-

w biuletynie jest możliwy poprzez:24

20

wą prawną tej ochrony jest art. 47 Konstytucji

RP, który określa, iż każdy ma prawo do ochrony
brego imienia i do decydowania o swoim życiu
osobistym oraz art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia

nemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji
publicznej. Dostęp do informacji zawartych
•

adresem www.bip.gov.pl, zawierającą pod-

1964 r. – Kodeks cywilny21, który przewiduje, że

stawowe informacje o podmiotach (nazwa,

dobra osobiste człowieka pozostają pod ochro-

ną prawa cywilnego niezależnie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach. Konstrukcja

sfery życia prywatnego została wprowadzona
do polskiej doktryny przez A. Kopffa .
22

Rozwijając kwestię sposobów dostępu

do informacji publicznej w świetle postanowień ustawy tj. art. 7, art. 10 i art. 11, można
wskazać, że uzyskiwanie informacji publicznej

i wgląd do dokumentów urzędowych następuje
w drodze :
23

20
21
22
23
24

stronę główną biuletynu znajdującą się pod
dane teleadresowe, informacje o redakto-

•

rze strony) wraz z odsyłaczami do stron
podmiotowych,

strony podmiotowe, przygotowane przez
podmioty ustawowo zobowiązane do ich
prowadzenia, z informacjami o prowadzonej

przez siebie działalności. Adresy tych stron
można znaleźć na stronie głównej BIP.

Sam BIP określony został przez ustawodaw-

cę jako urzędowy publikator teleinformatycz-

ny. Cele jego funkcjonowania to powszechne

J. Stefanowicz, M. Wnuk, Poradnik dostępu do informacji publicznej, Transparency International Polska, Warszawa
2005, s. 39.
Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), [w:] Studia
Cywilistyczne, t. XX, Warszawa – Kraków 1972, s. 13.
J. Stefanowicz, M. Wnuk, Poradnik dostępu…., s. 30.
http://www.bip.gov.pl/articles/view/36, dostęp na 28.03.2011 r.

Artykuły prawnicze

udostępnianie informacji publicznej w postaci

cyjnych, to zamieszczenie loga odsyłającego

Biuletynu informacji określa art. 8 ust. 3 usta-

czyć, iż ustawa i rozporządzenie dotyczące

ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Zakres publikowanych na stronach

wy . Zakres informacji udostępnianych w BIP
25

jest zdeterminowany przede wszystkim przez
jurydyczną konstrukcję „sprawy publicznej”

i ograniczeń prawa do informacji tj. art. 5 ust.

1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 61 ust. 1 i 3 Konstytucji .
26

Oprócz treści nakazanych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zakazuje prezentowania reklam.
27

Stąd też kierując się na stronę BIP nie można

oczekiwać na tych stronach promocji lokalnych
przedsiębiorstw czy usług turystycznych .
28

W założeniu ustawodawcy BIP powinien

być przejrzystym serwisem informacyjnym.
Ma on być zorganizowany na zasadzie chronionej bazy danych. Zgodnie z w/w rozporządzeniem BIP posiada odpowiednie zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem. Na-

tomiast dostęp do modyfikacji serwisu mają
wyłącznie osoby uprawnione .
29

Jeżeli określona instytucja prowadzi od-

rębny serwis informacyjny to na stronie głów-

nej tego serwisu powinno być zamieszczone
logo Biuletynu umożliwiające przejście na

stronę BIP’u. Jeżeli podmiot obowiązany do
udostępniania informacji publicznej korzysta

z kilku niezwiązanych ze sobą stron informa25
26
27
28
29
30
31
32

do BiP’u jest obowiązkowe na każdej ze stron

głównych www tego podmiotu. Należy zaznaBIP’u określają jedynie minimalne wymaga-

nia co do konieczności zamieszczania loga
BIP’u i odsyłających na stronę www.bip.gov.

pl linków. Nie oznacza to, iż inne podmioty nie

mogą zamieszczać odsyłaczy do strony głównej BIP’u czy też strony podmiotowej30.

Należy zauważyć, iż praktycznie nie ma

żadnych sankcji za prowadzenie Biuletynu
w sposób nieprawidłowy. Wiadomym jest, iż na

stronach internetowych udostępniane są bar-

dzo często jedynie podstawowe informacje, co
przypomina raczej internetową wizytówkę niż

stronę zawierającą informacje publiczne. Brak

możliwości dochodzenia prawa do domagania
się zamieszczenia danych zauważył także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie31.

Wniosek o udostępnienie informacji pu-

blicznej składa się dopiero wówczas, jeśli ocze-

kiwana informacja o sprawach publicznych nie
znalazła się na stronach BIP lub jeśli wnioskodawca kwestionuje kompletność i aktualność
informacji zawartej w BIP32.

T. Aleksandrowicz stwierdza, iż wniosek

zainteresowanego powoduje powstanie po
stronie dysponenta informacji obowiązku jej

udostępnienia wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje

w publicznym obiegu, a więc zainteresowany

M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Warszawa 2006, s. 76.
B. Banaszak, M. Bernaczyk, Opinia prawna o ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nr OE141, opubl. w BIP Senatu RP, http://www.senat.gov.pl/k7/dok/opinia/2010/oe-141.pdf, s. 5-7, odstęp na 27.08.2010 r.
(Dz. U. Nr 10, poz. 68.).
M. Butkiewicz, Internet w instytucjach…, s. 81.
Tamże, s. 79.
M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 186.
Wyrok WSA w Warszawie, sygn. Akt II SA/Wa 408/2005, M. Butkiewicz, Internet w instytucjach…, s. 82.
M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych…, s. 62.
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nie może się z nią zapoznać inaczej, niż składa-

przewidziany expressis verbis w ustawie o do-

Udostępnianie informacji publicznej na

cji o ustalonym stanie faktycznym, a tym sa-

jąc wniosek o udzielenie informacji do organu
władzy publicznej .
33

wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna

nie może być udostępniona w określonym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnie-

nia powiadamia w tym terminie o powodach
opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni

informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku .
34

W przypadku nie wywiązania się w termi-

nie z tego obowiązku przysługuje podmiotowi prawo złożenia do sądu administracyjnego

stępie do informacji publicznej, jednak również

stanowi pewnego rodzaju udzielenie informa-

mym dopuszczalne i wystarczające załatwienie
wniosku, które skutecznie chroni organ od zarzutu bezczynności. Bezczynność organu pole-

ga na tym, że organ zobowiązany do podjęcia
czynności materialno - technicznej w przed-

miocie informacji publicznej, takiej czynności
nie podejmuje. Tak więc bezczynność następu-

je wówczas gdy organ milczy wobec wniosku
strony o udzielenie konkretnej informacji38.

V. Podsumowanie

Jak wynika z treści artykułu, każdy oby-

właściwego ze względu na miejsce, w którym

watel posiada prawo dostępu do informacji

Przed wejściem w życie ustawy o dostępie

podejmowanych przez instytucje państwowe

siedzibę ma organ skargi na bezczynność działania administracji .
35

do informacji publicznej rozpatrujące skargi

na bezczynność organów administracji sądy

administracyjne uznawały, że art. 61 Konstytu-

cji RP może być stosowany bezpośrednio i jest

wystarczają podstawą do tego, aby każdy mógł
żądać dostępu do informacji publicznej mimo
braku regulacji rangi ustawy zwykłej .
36

Sąd Administracyjny w Białymstoku orzekł,

iż dla sytuacji, gdy organ informacji nie posiada, doktryna i orzecznictwo wypracowały sta-

nowisko, zgodnie z którym należy bez zbędnej
zwłoki pisemnie poinformować stronę o przed-

miotowym fakcie . Jest to co prawda sposób nie
37

33
34
35
36
37
38

publicznej. Dlatego należy korzystać z przysługującego prawa, aby być świadomym działań,

i samorządowe. W ten sposób możemy pośrednio wpływać na działania funkcjonariuszy pu-

blicznych – którzy realizują swoje ustawowe

zadania dla dobra wspólnego oraz w naszym
imieniu. Obowiązkiem władz publicznych jest

informowanie o swoich działaniach. Dlatego
też zadaniem państwa jest stworzenie, odpowiednich narzędzi zarówno prawnych i informacyjno - komunikacyjnych aby dopełnić tego

obowiązku. Istotne jest również wytyczenie
granicy między informacjami publicznymi,
a tymi które nie powinny być ujawniane.

T.R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006, s. 237-238.
Art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
J. Borek, Prawo dostępu do informacji publicznej, Kraków 2007, s. 8.
Wyrok NSA (do 31.12.2002) w Warszawie z dnia 30 stycznia 2002., II SA 717/02, „Wokanda” 2002, nr 7-8, s. 68.
Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 10 sierpnia 2010 r., II SAB/Bk 29/10.
Załatwienie wniosku o udzielenie informacji, gdy organ informacji nie posiada, http://samorzad.infor.pl/wiadomosci/artykuly/461298,zalatwienie_wniosku_o_udzielenie_informacji_gdy_organ_informacji_nie_posiada.html, dostęp na 27.10.2010 r.
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STRESZCZENIE

SUMMARY

Informacji Publicznej, Administracja Publiczna

Dzisiejszy świat oparty jest na informacji. To

Public Administration

The present world is based on information.

dzięki niej możemy świadomie funkcjonować

We can consciously function due to information

dostęp do informacji, zwłaszcza do informacji

access to information, especially to public infor-

na wielu płaszczyznach życia. Dlatego też autor
artykułu próbuje pokazać nam jak ważny jest
publicznej w świetle prawa. Porusza on m.in. takie zagadnienia jak prawo do informacji publicz-

nej, funkcjonariusz publiczny oraz ograniczenia
w dostępie do informacji publicznej. Autor wyraża pogląd, iż każdy obywatel Polski powinien
korzystać z danego mu prawa do informacji.

on many areas of our life. That’s why the author
of this article tries to show us how important is
mation under the law. He moves among other

issues such as: right to public information, public official and restrictions on access to public
information. The author of article expresses the

view that every citizen of Poland should enjoy
it the right to information.
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Obowiązek meldunkowy
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
Obligation of Polish citizens to report their place of residence

I. Wstęp
Obowiązek meldunkowy określony został

w art. 4 obowiązującej ustawy z dnia 10 kwietnia

1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobi-

stych . W obecnym stanie prawnym polega on
1

na zgłoszeniu we właściwym urzędzie miasta

lub gminy: pobytu stałego lub czasowego osoby fizycznej w oznaczonym lokalu lub budynku

mieszkalnym, wymeldowania z miejsca pobytu
stałego lub czasowego, zameldowania o urodzeniu dziecka, o zmianie stanu cywilnego lub

o zgonie. Jakkolwiek rejestracja wszystkich wskazanych wyżej rodzajów zdarzeń ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania admi-

nom administracji publicznej na sprawne wyko-

nywanie ich kompetencji. W ramach niniejszego
opracowania podjęta zostanie także analiza pojęć z zakresu prawa administracyjnego – „pobyt

stały” w rozumieniu ustawy o ewidencji ludności oraz „miejsce zamieszkania” w ujęciu nauki

prawa cywilnego, a także relacja pomiędzy tymi

pojęciami. Przepisy prawa posługują się bowiem
tymi pojęciami zamiennie, nie precyzując ich znaczenia i wzajemnego odniesienia.

II. Uwagi ogólne dotyczące
obowiązku meldunkowego
Rozwiązania prawne wprowadzone cytowa-

nistracji państwowej, w dalszej części opracowa-

ną na wstępie ustawą o ewidencji ludności na-

w miejscu pobytu stałego lub czasowego i wymel-

administracji publicznej danych dotyczących

nia zostaną poddane charakterystyce obowiązki

osób fizycznych, polegające na zameldowaniu się
dowaniu z tych pobytów. Analiza przedmiotowe-

go zagadnienia jest pożądana m.in. ze względu na

konieczność zmiany ustawy o ewidencji ludności
w zakresie zameldowań i wymeldowań. Już na

wstępie należy podkreślić, że bieżąca aktualizacja
ewidencji ludności umożliwia w praktyce orga1

2

kładają na obywateli polskich szereg obowiązków, związanych m.in. ze zgłaszaniem organom

miejsca swojego pobytu lub innej osoby fizycznej. Ewidencja ludności, jako rozwiązanie z zakresu prawa administracyjnego, służy wyłącznie

zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanów faktycznych, a nie stanów prawnych2.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 ze
zm.) zwana w dalszej części opracowania także ustawą o ewidencji ludności.
Por. wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2003 r., SA/Bd 1242/03, Legalis.

21

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 14 (1/2011)

22

Wskazana ewidencja ma jednakże niebagatelne

iż ewidencja ludności polegająca na rejestracji

niosłości instytucji ewidencji ludności, tytułem

nych. Dzięki zameldowaniu można odnaleźć oso-

znaczenie dla sprawnego funkcjonowania administracji państwowej. Na potwierdzenie do-

przykładu wskazać trzeba przepisy dotyczące

ustalania właściwości poszczególnych organów,
a to m.in. w postępowaniu administracyjnym,

cywilnym, karnym , ordynacji wyborczej do
3

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej4, ordynacji podatkowej5.
Przepisy wskazanych wyżej przepisów prawa

procesowego i materialnego, w szczególności
zakresie ustalania właściwości miejscowej organów sądowych czy administracji państwowej

posługują się określeniami miejsca zamieszkania
osób fizycznych. Nie jest także bez znaczenia, iż

w dobie wzmożonej migracji obywateli różnych
państw, szczególne znaczenie mają przepisy
z zakresu postępowania międzynarodowego .
6

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konsty-

tucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 27 maja

2002 r., które, co trzeba wyraźnie podkreślić,
nadal zachowuje swoją aktualność, „obowiązek

meldunkowy służy prawidłowemu wykonywaniu przez organy władzy publicznej ich funkcji.

Posiadanie informacji o miejscu zamieszkania
i pobytu umożliwia racjonalizację szeregu dzia-

łań należących do zadań państwa i samorządu

terytorialnego. Celem obowiązku meldunkowego
jest bowiem zapewnienie prawidłowego funkcjo-

nowania ewidencji ludności. Należy podkreślić,
3

4
5
6
7
8

danych o miejscu pobytu (adresie) osób, służy
także ochronie interesów samych zainteresowa-

bę w przypadku dziedziczenia przez nią majątku.

Służy ochronie praw osób trzecich, na przykład
wierzycieli w przypadku „przeprowadzki” dłużnika. Oznacza to, że obowiązek meldunkowy
uznać należy w świetle Konstytucji za instytucję

wynikającą z klauzuli ochrony porządku publicznego, mającą także związek z ochroną praw i interesów jednostki”7. Niezrozumiała i trudna do

określenia w konsekwencjach dla sprawnego

funkcjonowania organów administracji państwo-

wej wydaje się zatem możliwość zlikwidowania
obowiązku meldunkowego lub zmodyfikowania

w takim stopniu, która w praktyce pozbawi organy wskazanych instytucji możliwości sprawnego

wykonywania przyznanych kompetencji. Ewi-

dencjonowanie informacji o miejscu pobytu osób

fizycznych umożliwia realizowanie znakomitej
części obowiązków i zadań nałożonych na organy
państwowe. Takie podejście do instytucji zgłasza-

nia informacji o miejscu pobytu osoby fizycznej
nie pozwala przyjąć argumentu, iż dopełnianie

obowiązku meldunkowego stanowi niepotrzebną

„uciążliwość” i stoi w opozycji do zasady wolności
wyrażonej w przepisie art. 52 ust 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej8.

Możliwa i konieczna jest natomiast zmiana

przepisów ustawy o ewidencji ludności, dosto-

Np. art. 21 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr
98, poz. 1071 ze zm.), art. 27 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z
2005 r., Nr 150, poz. 1239 ze zm.), art. 32 § 1 pkt 3 oraz art. 36 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zm.).
Np. art. 11 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.).
Np. art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Por. art. 1096 i nast. k.p.c.
Wyrok TK z dnia 27 maja 2002 r., OTK seria A rok 2002 Nr 3, poz. 34, Legalis.
Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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sowująca przedmiotowe regulacje do współcze-

pośrednio lub pośrednio na ich sytuację praw-

sołtysów, dozorców domu, a jeżeli nie ma dozor-

Organy gminy wykonują zadania określo-

snych realiów. Nie jest bowiem zasadne utrzymywanie regulacji nakładającej m.in. obowiązek na:

cy - administratora domu, a jeżeli nie ma administratora - właściciela domu do zawiadomienia

właściwego organu o niedopełnieniu obowiązku
zameldowania lub wymeldowania się przez osobę przebywającą w tym domu, osobę, która prze-

bywa w określonej miejscowości pod tym samym
adresem dłużej niż trzy doby, do zameldowania
się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed

upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. Wątpliwy jest sens utrzymywania regulacji

niespójnych z uwarunkowaniami społeczno-politycznymi w naszym kraju. Konsekwencją sto-

sowania martwych przepisów jest powstawanie
na temat obowiązku meldunkowego wielu obiegowych, nieprawdziwych opinii, będących przy-

czynkiem dalszych nieporozumień, a co gorsze,
powstawania tendencji do ignorowania prawa.

W ramach przedmiotowego opracowania

nie jest możliwe wyczerpujące przedstawienie propozycji nowelizacji lub zmiany ustawy

o ewidencji ludności, aczkolwiek w dalszej czę-

ści przedstawione zostaną rozwiązania nowe,
dotyczące pobytu stałego i czasowego. Z uwagi

na rozległość tematyki nie jest także możliwe
przedstawienie w niniejszym artykule proble-

matyki dotyczącej obowiązku meldunkowego
cudzoziemców.

Przyjmując, iż dopełnienie obowiązku mel-

dunkowego obywateli polskich oddziałuje bez9

10
11

ną9, przedstawić należy kluczowe kwestie dla
procesu zameldowania i wymeldowania.

ne w ustawie o ewidencji ludności jako zada-

nia zlecone z zakresu administracji rządowej,
przy czym organem gminy w rozumieniu usta-

wy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
zwany także w dalszej części opracowania or-

ganem gminy. Ewidencja ludności w gminach

prowadzona jest w systemie kartotecznym lub
informatycznym w formie gminnych zbiorów
meldunkowych. Organ gminy prowadzący
ewidencję ludności obowiązany jest na podstawie zgłoszenia dokonać zameldowania lub

wymeldowania, przez zarejestrowanie danych
dotyczących osoby i miejsca jej pobytu, jak

również innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym.

Obowiązek meldunkowy wynika bezpośred-

nio z ustawy i brak jest podstawy prawnej do

nakazania decyzją administracyjną dopełnienia

obowiązku meldunkowego w określonym terminie. Decyzje administracyjne dotyczące kwestii obowiązku meldunkowego występują wyjątkowo, w wyraźnie w ustawie wskazanych przy-

padkach10. Pozwalają one na sprawowanie przez
organ gminy nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku meldunkowego, a tym samym umożliwiają eliminowanie fikcyjnych zgłoszeń. Jakkol-

wiek decyzje w przedmiocie zameldowania lub
wymeldowania wydawane są po przeprowadzeniu skomplikowanego11 i często długiego postę-

Niedopełnienie obowiązku meldunkowego stanowi wykroczenie w myśl ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 275 ze zm.).
Przepis art. 15 ust 2 oraz 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
Ustalenie zamiaru osoby, co do charakteru jej pobytu w danym lokalu mieszanym, na podstawie obiektywnych, dających się ustalić przesłanek, wymaga przeprowadzenia wielu dowodów, m.in. przesłuchania świadków. Celowe jest zatem w konkretnym przypadku rozważenie, czy nie przyspieszy lub nie uprości postępowania rozprawa administracyjna,
której przebieg normują przepisy działu II rozdziału 5 k.p.a.
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powania administracyjnego12, pamiętać trzeba,

z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania

niem szczególnym. Są jednocześnie rozwiąza-

ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unie-

że wydawane są w następstwie niedopełnienia
obowiązku meldunkowego, a więc są rozwiązaniem koniecznym, ponieważ pozbawienie organu gminy sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku meldunkowego, sprowadziłoby w praktyce przerzucenie tegoż zadania na

inne podmioty (np. urzędy skarbowe, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, sądy, prokuraturę),

realizujące swoje ustawowe zadania i w tym zakresie próbujące ustalić miejsce zamieszkania

lub pobytu konkretnej osoby fizycznej, która nie
dopełniła obowiązku z art. 41 § 1 k.p.a.

Brak możliwości nakazania decyzją admi-

nistracyjną dopełnienia obowiązku meldun-

kowego nie znaczy, że nie stosowanie się osób
do przedmiotowego obowiązku pozostaje bez

sankcji. De lege ferenda należy opowiedzieć się
za utrzymaniem regulacji dotyczącej wykroczeń

przeciwko przepisom ustawy o ewidencji ludności . Złożenie przez dysponenta lokalu po13

twierdzenia bądź zaprzeczenia zamieszkiwania

w nim osób nie jest fakultatywne. Jest obligato-

ryjnym obowiązkiem, za którego niedopełnienie
powinna grozić odpowiedzialność karna.

Zarówno zameldowanie jak i wymeldowa-

nie sprowadzają się do określonych czynności
materialno – technicznych organów gminy i są
jednocześnie konsekwencją zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne. Szczegóło-

we kwestie związane ze zgłaszaniem danych
niezbędnych do dokonania tak rozumianych

czynności regulują przepisy rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
12
13
14

i przyjmowania danych niezbędnych do zamel-

dowania i wymeldowania oraz prowadzenia
ważnionych dowodów osobistych14.

Ustawa o ewidencji ludności wprowadza

rozróżnienie zameldowania: zameldowanie
na pobyt stały lub na pobyt czasowy do trzech

miesięcy lub powyżej trzech miesięcy. Wprowadza jednocześnie definicje tak rozumianych
pobytów. Definicja określona w art. 6 ustawy

to definicja legalna, a zarazem ogólna zasada
przy ustalaniu tegoż pobytu. Pobytem stałym

jest zatem zamieszkanie w określonej miejsco-

wości pod oznaczonym adresem z zamiarem
stałego przebywania. W stosunku do osób za-

trudnionych na statku żeglugi śródlądowej,
zamieszkałych stale na statku, pobytem stałym

jest miejscowość, w której ma siedzibę przedsiębiorstwo żeglugowe zatrudniające te oso-

by. Zauważyć trzeba, że regulacja art. 6 ust 2
ustawy jest zapisem martwym i w konsekwencji niepotrzebnym.

Pobyt czasowy określony jest jako prze-

bywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu
stałego w innej miejscowości pod oznaczonym

adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod
innym adresem. Rozstrzyganie wątpliwości, czy
dany pobyt osoby ma charakter stały lub czasowy, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy rozstrzyga
organ gminy.

Zważywszy na rejestracyjny charakter mel-

dunku, warto w tym miejscu wskazać na potrzebę nowej redakcji definicji pobytów: stałego

i czasowego, ponieważ posługiwanie się kon-

W praktyce przedmiotowych postępowań zachodzi często konieczność występowania do sądu powszechnego w celu ustalenia przedstawiciela dla osoby nieobecnej (osoby, która nie dopełnia obowiązku meldunkowego) w trybie art. 34 § 1 k.p.a.
Przepis art. 147 § 1 Kodeksu wykroczeń.
Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1743.
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strukcją „zamiaru” rodzi trudne do weryfikacji

materialno-techniczna nie ma cech ostatecz-

kowego składa tylko oświadczenie (art. 15 ust

szenia pobytu stałego” powoduje niemożliwość

w postępowaniach administracyjnych przypadki, gdy osoba dokonująca obowiązku meldun2 ustawy o ewidencji ludności). De lege ferenda

należy zastosować zapis (kryteria), który pozwoli na obiektywne stwierdzenie, czy osoba

opuściła konkretnie oznaczony lokal mieszkal-

ny i czy w konsekwencji zachodzi konieczność
jej wymeldowania. Takimi kryteriami mogły-

by być: fizyczne przebywanie przez określony
okres, przechowywanie rzeczy niezbędnych do
codziennego funkcjonowania (odzież, żywność,
meble), przyjmowanie korespondencji.

Rozstrzygnięcie pojawiających się wątpli-

wości co do faktu albo charakteru pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej . Pod15

stawę decyzji administracyjnej w przedmiocie
zameldowania lub wymeldowania stanowi wyjaśnienie materialno - prawnych przesłanek zameldowania, a więc ustalenie faktu przebywania danej osoby pod oznaczonym adresem oraz
zamiaru stałego pobytu pod tym adresem.

Omawiając postępowanie administracyjne

w przedmiocie rozstrzygania wątpliwości do-

tyczących charakteru zameldowań i zasadności
wymeldowań, podkreślić trzeba wyjątkowość

tych postępowań. W strukturze podstawowego
postępowania meldunkowego

16

organ gminy

sprawdza pod względem formalnym poprawność wypełnienia formularza zgłoszeniowego,

niczego przy tym nie rozstrzygając. Czynność
15
16

17

ności ani prawomocności. Brak wypełnionego
i podpisanego przez stronę formularza „zgłozameldowania w trybie czynności rejestracyjnej. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że nie wydaje się pożądane przyjęcie propozycji umożli-

wienia zgłoszeń pobytu stałego lub czasowego
drogą elektroniczną, z pominięciem obowiązku

okazania organowi gminy tytułu prawnego do
lokalu mieszkalnego, przysługującego osobie,

która potwierdza pobyt meldującej się osoby
(art. 9 ust 2a ustawy o ewidencji ludności)17.

Inny zupełnie charakter ma postępowanie

weryfikacyjne w sprawie zameldowania. W tym

przypadku organ gminy rozstrzyga w drodze
decyzji administracyjnej, czy zostały spełnione
określone w ustawie o ewidencji ludności przesłanki zameldowania. Kompetencje organu

gminy przy dokonywaniu zameldowania odnoszą się ponadto do samodzielnego rozstrzygania, czy wymagana dokumentacja w sprawie

jest kompletna, czy pochodzi od osób upoważnionych oraz czy jest wiarygodna.

Decyzja w przedmiocie ustalenia charakteru

pobytu osoby fizycznej w danym lokalu miesz-

kalnym, a tym samym wyjaśnienia przesłanek
do zameldowania zostaje wydana po przeprowadzaniu postępowania administracyjnego.

Celem tegoż postępowania jest obecnie przede
wszystkim ustalenie, czy dana osoba przebywa

faktycznie w lokalu mieszkalnym, w którym

Por. uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 31 października 1991r. III AZP 6/91, Legalis.
Podstawowe postępowanie meldunkowe należy odnieść do przyjęcia przez organ meldunkowy zgłoszenia pobytu
określonej osoby fizycznej. Przyjęcie zgłoszenia poprzedza formalne sprawdzenie poprawności zapisów zawartych w
formularzu „zgłoszenia pobytu stałego” lub „zgłoszenia pobytu czasowego”.
Rezygnacja z konieczności potwierdzenia pobytu osoby meldującej się, dokonywanego przez dysponenta lokalu (właściciela), który ma tytuł prawny do lokalu, mogłoby spowodować w praktyce meldowanie do się konkretnie oznaczonego
lokalu mieszkalnego bez wiedzy właściciela (fikcja meldunkowa), w celu uzyskania np.: rejestracji w urzędzie pracy, ulgi
podatkowej, świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
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ma nastąpić zameldowanie oraz zamiaru takiej

nienie obiektywizuje się w zachowaniach, po-

w rozumieniu przepisów ustawy o ewidencji

meldowana na pobyt czasowy i przebywająca

osoby co do przebywania w określonym lokalu.

Przy analizie zameldowania i wymeldowania

ludności wskazać trzeba szczególnie na pra-

widłowe ustalenie zamiaru danej osoby, gdzie
będzie przebywać. O miejscu pobytu w rozumieniu prawa administracyjnego, a także miejscu zamieszkania na podstawie art. 25 k.c. de-

cydują dwa czynniki, które muszą występować
łącznie: zewnętrzny, tj. faktyczne przebywanie
– corpus, i wewnętrzny, tj. zamiar stałego pobytu – animus manendi.

Podobnie jak w przepisie art. 25 k.c., tak też

w prawie administracyjnym – art. 6 ust. 1 ustawy

o ewidencji ludności, zamiar należy określić na
podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Tak rozumiany zamiar wiąże się on z założeniem w danym miejscu swoich
osobistych i majątkowych interesów. Ustalenie

zamiaru danej osoby nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych. W literaturze18 występuje

pogląd, zgodnie z którym nie ma miejsca zamieszkania osoba, której ze względu na chorobę

psychiczną lub niedorozwój umysłowy nie moż-

na przypisać zamiaru stałego pobytu. Z uwagi

na fakt, iż powzięcie planu co do przebywania
w określonej miejscowości nie jest czynnością

prawną, zgodzić się trzeba z twierdzeniem, że
nie tylko do osób posiadających pełną zdol-

ność do czynności prawnych można odnosić
możliwość wyrażenia zamiaru zamieszkiwania
w określonej miejscowości .
19

Zamiar osoby dokonującej zameldowania

nie jest kategorią subiektywną, ale jego ist18
19

zwalających wnioskować o intencjach osoby

zobowiązanej do zameldowania się. Osoba za-

w tej samej miejscowości nie przerwanie dłużej

niż trzy miesiące jest obowiązana zameldować
się na pobyt stały, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Za okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt

czasowy trwający ponad trzy miesiące należy
przyjąć w szczególności: wykonywanie pracy
poza miejscem pobytu stałego, pobyt związany

z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem

lub ze względów rodzinnych, pobyt w zakładach karnych i poprawczych, aresztach śled-

czych, schroniskach dla nieletnich i zakładach
wychowawczych. Ewidencja pobytu czasowe-

go ponad trzy miesiące nabiera szczególnego
znaczenia w stosowaniu cytowanej na wstępie
ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP,

ordynacji podatkowej, przepisów prawa materialnego z zakresu prawa podatkowego.

Wśród przykładowo wymienionych oko-

liczności uzasadniających zameldowanie na

pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące
wymienia się wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o ewidencji ludności). Jednakże taka okoliczność musi być oceniona na tle całokształtu

stosunków życiowych osoby, na której ciąży
obowiązek zgłoszenia pobytu stałego. Skoro

osoba nieprzerwanie zamieszkuje wraz z naj-

bliższą rodziną, pracując na stałe w zakładzie
położonym w pobliżu miejsca tego zamieszkania, a stan ten trwa na przykład ponad trzy lata,

S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, Część ogólna, Warszawa 1998, s. 77.
Tamże.
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to taki sposób wykonywania pracy poza miej-

możliwości ustalenia, czy w danym budynku

za uzasadniającą dalsze zameldowanie takiej

nie organ gminy właściwy do dokonania zamel-

scem zameldowania na pobyt stały nie pozwala
oczekiwać, że organ gminy uzna tę okoliczność
osoby na pobyt czasowy .
20

Jeżeli zgłoszone dane przez osobę realizu-

jącą obowiązek meldunkowy rodzą wątpliwości, np. co do ich autentyczności lub są niekompletne, organ gminy ma podstawę do wydania

decyzji administracyjnej w oparciu art. 47 ust.

2 ustawy o ewidencji ludności. Wspomniany
przepis stanowi dla organu gminy prowa-

dzącego ewidencję ludności uprawnienie do
rozstrzygania o dokonaniu zameldowania lub

wymeldowania, ale tylko w sytuacji, gdy dane
zawarte w zgłoszeniu (art. 47 ust. 1 w związku

z art. 11 ust. 1) osoby wykonującej obowiązek
meldunkowy budzą wątpliwości. Natomiast

przepis ten nie stanowi podstawy do wydania
decyzji, w której na wniosek osoby trzeciej lub

z urzędu organ stwierdza istnienie obowiąz-

ku meldunkowego po stronie indywidualnie
określonego podmiotu.

Przepisy ustawy i ewidencji ludności nie

wskazują definicji lokalu, w którym ma nastąpić

zameldowanie. Jednakże ustalając fakt przebywania osoby w danym lokalu, należy mieć na

uwadze, czy lokal lub budynek został oznaczo-

ny numerem ewidencyjnym21. Nie jest rzeczą

lub pomieszczeniu istnieje możliwość zamiesz-

kania ludzi. Zgodzić się przy tym trzeba, iż to
dowania będzie dokonywał oceny, czy określone pomieszczenie w lokalu mieszkalnym,

w którym ma nastąpić zameldowanie nadaje

się do zamieszkania. Pomocne w tym zakresie
może być stanowisko organu nadzoru techniczno-budowlanego. Ponadto lokal lub budynek,

w którym ma nastąpić zameldowanie, musi być
określony przez wskazanie konkretnego adresu
(art. 9b ust.1 ustawy o ewidencji ludności)22.

Szczególnie należy podkreślić, że z faktu za-

meldowania nie wynika dla osoby żadne prawo
rzeczowe do lokalu, w którym zameldowanie
nastąpiło. Zameldowanie nie jest źródłem po-

wstania tytułu prawnego do lokalu, w którym
osoba została zameldowana23.

Decydującym dla aktu rejestracji jest sam

fakt pobytu osoby, która ma być zameldowana.

Fakt ten, w przypadku braku potwierdzenia
podpisem właściciela lub najemcy lokalu, ustala

organ gminy przyjmujący zgłoszenie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

III. Zameldowanie na pobyt
stały oraz na pobyt czasowy

Zważywszy na wskazaną na wstępie donio-

organu właściwego w sprawach ewidencji lud-

słość przepisów dotyczących zameldowania

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

fizycznej, zaznaczyć trzeba, że obowiązek mel-

ności dokonywanie oceny, czy określony obiekt
budowlany nadaje się na miejsce pobytu ludzi
Nie wydaje się jednak zasadne, aby organ

meldunkowy był w zupełności pozbawiony
20
21
22
23

i wymeldowania oraz konieczność precyzyj-

nego ustalenia miejsca zamieszkania osoby
dunkowy jest instytucją prawa administracyjnego zakorzenioną w krajowym porządku

Por. aktualna teza wyroku NSA O/Wrocław z 22 listopada 1985 r., SA/Wr 580/85, Legalis.
Por. art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).
Por. wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2008 r., II OSK 608/07, Rzeczpospolita.
Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2002 r., V SA 2455/01, Legalis.

27
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prawnym24, a także w świadomości społecznej.

konieczności legitymowania się potwierdze-

ca 2002 r. związek pomiędzy uprawnieniem do

dowania w lokalu mieszkalnym, nie wynika

Praktyczne znaczenie instytucji zameldowania

potwierdzał dodatkowo istniejący do 19 czerwprzebywania w lokalu mieszkalnym, a odzwier-

ciedlonym w ewidencji faktem przebywania

pod określonym adresem . Wskazać trzeba, że
25

utrwalony, wskazany wyżej związek wynikał

z precyzyjnej dyspozycji przepisu art. 9 ust 2
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który do zameldowania osoby w da-

nym lokalu mieszkalnym wymagał spełnienia
dwóch przesłanek, tj. wykazania się upraw-

nieniami do przebywania w lokalu, w którym
miało nastąpić zameldowanie oraz faktycznego
przebywania w tym lokalu. Charakterystyczne

powiązanie znajdowało potwierdzenie w orzeczeniach sądów administracyjnych .
26

Od 20 czerwca 2002 r., tj. od dnia utraty

mocy obowiązującej przepisu art. 9 ust 2 ustawy o ewidencji ludności, do zameldowania
osoby fizycznej w danym lokalu mieszkalnym

istotne jest, oprócz faktycznego przebywania

osoby w lokalu, tylko i wyłącznie potwierdzenie tegoż pobytu, dokonane przez osobę mającą tytuł prawny do lokalu.

Powyższa teza znalazła potwierdzenie

w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z dnia 28 lutego 2003 r.

stwierdził, iż wyłączną przesłanką zameldowania określonej osoby w wyznaczonym lokalu

jest sam fakt jej przebywania w tym lokalu, bez
24
25
26
27
28

niem uprawnienia do przebywania w nim27.

Podkreślić trzeba raz jeszcze, że z faktu zamel-

dla osoby zameldowanej prawo rzeczowe do
lokalu, ponieważ zgodnie z przepisem art. 1

ust. 2 ustawy o ewidencji ludności dowodach
osobistych zameldowanie stanowi jedynie reje-

strację danych o miejscu pobytu osoby i nie jest
źródłem powstania tytułu prawnego do lokalu,

w którym osoba została zameldowana28. Fakt

zameldowania konkretnej osoby w przedmiotowym lokalu mieści w sobie uprawnienia dla

tej osoby tylko do przebywania w lokalu, a to

w rozumieniu znowelizowanych przepisów art.
9 ust.2 w związku z art.29 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności. Z kolei dla osoby dysponującej

tytułem prawnym do lokalu, która potwierdziła
fakt przebywania osoby meldującej się, przepisy ustawy o ewidencji ludności, regulujące
administracyjny tryb postępowania nie dają

podstaw do formułowania roszczeń w zakresie
korzystania z prawa własności, o którym mowa

w art. 222 k.c. Ocena prawidłowości ewentualnych roszczeń właściciela lokalu należy do
sądu powszechnego.

Zakres postępowania organu rejestrującego

zameldowanie obejmuje tylko dokonanie czynności materialno - technicznej, mającej deklaratoryjny charakter. Zameldowanie dokonywane

jest na podstawie wymaganych dokumentów,
m.in. „potwierdzenia uprawnienia” na odpo-

Przepisy rozporządzenia z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. z 1928 r., Nr 32, poz. 309
ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. z 1961 r., Nr 33, poz. 164 ze zm.).
Orzeczenie przez TK w wyroku z dnia 27 maja 2002 r., sygn. K 20/01 (OTK; seria A rok 2002, Nr 3, poz. 34) o niezgodności
z art. 7, art. 32, art. 52 ust. 1 i art. 83 Konstytucji RP z przepisem art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
Por. np. wyrok NSA z dnia 13 listopada 2000 r., V SA 978/00 Legalis, wyrok NSA z dnia 6 września 2000 r., V SA 208/00,
Legalis.
Wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003 r., V SA 1979/02, Legalis.
Por. wyrok NSA z dnia 13 lutego .2002 r., V SA 1681/01,Legalis.
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wiednim formularzu, przy czym kompetencje

Wskazane wyżej zasady zameldowań odno-

organu wykonawczego gminy do samodzielne- szą się generalnie do zgłaszania pobytu stałego.
go rozstrzygania wyłaniających się wątpliwości Zakres danych niezbędnych do zgłoszenia poby-

dotyczą kompletności dokumentacji, jej pocho- tu stałego, określony w przepisie art. 11 ust 1
dzenia od osób upoważnionych, wiarygodności ustawy, należy odnieść także do zameldowania
złożonej dokumentacji etc. Kompetencje te nie na pobyt czasowy na okres ponad trzy miesią-

rozciągają się natomiast na problematykę usta- ce, przy czym przy pobycie czasowym należy
lania uprawnienia, którego dotyczy wymagane określić zamierzony czas trwania tegoż pobytu.

potwierdzenie, jeżeli uprawnienie to ma cha- Istotne jest, że zwolniono od obowiązku zgłaszarakter cywilny lub wynika ze stosunku cywilno- nia pobytu czasowego na okres nie przekraczaprawnego i jeżeli jest ono sporne.

jący trzech miesięcy dzieci do lat siedmiu (art.

Pojęcie „uprawnienie do przebywania w lo- 12 ust 3 ustawy o ewidencji ludności). Warto

kalu, w którym ma nastąpić zameldowanie” nie w tym miejscu poddać pod rozwagę zasadność
jest wyłącznie pojęciem z zakresu przepisów utrzymywania obowiązku zgłaszania pobytu

o ewidencji ludności. Uprawnienie takie naj- na okres do trzech miesięcy.. Pobyt czasowy do
częściej wynika z prawa cywilnego, a do roz- trzech miesięcy nie ma bezpośredniego związstrzygania sporów cywilnych powołane są sądy ku z przepisami innych ustaw, które posługują

powszechne. Właściwą zatem drogą do stwier- się miejscem zamieszkania (odpowiadającego
dzenia kwestionowanego uprawnienia nie jest w istocie pobytowi stałemu) lub miejscem poprocedura administracyjna, lecz odpowiednie bytu, a zakres zgłaszanych danych, konieczność

powództwo do sądu powszechnego o ustalenie wizyty w urzędzie gminy osoby meldującej się
prawa do lokalu mieszkalnego.

i osoby mającej tytuł prawny do lokalu (przy

Zgodnie z treścią przepisu art. 9a ustawy pobycie czasowym ponad trzy miesiące nie ma

o ewidencji ludności za osobę nie posiadającą obowiązku obecności dysponenta lokalu w urzępełnej zdolności do czynności prawnych obo- dzie gminy. Istotne jest tylko potwierdzenie na

wiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawi- odpowiednim formularzu pobytu danej osoby
ciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad w lokalu, do którego dysponent ma tytuł prawnią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego ny) stanowi zbyteczną uciążliwość i niepotrzebpobytu. Podkreślić przy tym trzeba, że zgłosze- ny formalizm. Natomiast ze względów praktycz-

nie danych do zameldowania, dokonane przez nych i porządkowych zasadne jest utrzymanie
przedstawiciela ustawowego, nie stoi w opo- regulacji art. 13 ustawy o ewidencji ludności.
zycji do akcentowanej na wstępie możliwości

wyrażania woli co do zamiaru pobytu przez
osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Dyskusyjna jest kwestia zameldowania w przypadku

IV. Wymeldowanie z pobytu
stałego lub czasowego

Analiza przepisu art. 15 ust 1 i 1a ustawy

rozbieżności w zakresie zamiaru dotyczącego o ewidencji ludności pozwala na stwierdzenie, iż

pobytu, wyrażanego z jednej strony przez oso- wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
bę ubezwłasnowolnioną częściowo, a z drugiej ponad trzy miesiące następuje w drodze czynprzez kuratora takiej osoby.

ności materialno – technicznej. Osoba opusz-

29
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czająca miejsce pobytu stałego lub czasowego

Oprócz ustalenia, iż osoba opuściła miejsce

trwającego ponad trzy miesiące, obowiązana

pobytu dobrowolnie, organ gminy obowiąza-

pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego

przesłanki wymienione w przepisie art. 8 ust.

jest wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej

miejsca, poprzez wypełnienie odpowiedniego
formularza, a tym samym zgłosić dane, określone w art. 15 ust 1a ustawy o ewidencji ludności. Wydanie decyzji administracyjnej o wymeldowaniu z pobytu stałego, stanowi wyjątek

od ogólnej zasady realizacji obowiązku wymel-

dowania przez osobę, która opuszcza miejsce
pobytu stałego. Wymeldowanie decyzją administracyjną, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy

o ewidencji ludności uzależnione jest od speł-

nienia jednej przesłanki, jaką jest opuszczenie
lokalu bez wymeldowania. Podkreślić trzeba,

że postępowanie administracyjne w przedmiocie wymeldowania prowadzone jest w przy-

padku, gdy dana osoba opuści dobrowolnie
miejsce pobytu stałego i nie dopełni obowiąz-

ku wymeldowania się. Rezygnacja z prawa do
przebywania w lokalu powinna nastąpić w sposób niebudzący wątpliwości i wyrażać wolę da-

nej osoby. Zgodnie z podglądem wyrażanym
w orzecznictwie sądów administracyjnych

29

rezygnacja z prawa do przebywania w lokalu

powinna nastąpić w sposób wyraźny, poprzez
złożenie stosownego oświadczenia, ale również poprzez odpowiednie zachowanie, które

w sposób nie budzący wątpliwości wyraża wolę
danej osoby. Opuszczeniem jest zatem fizyczne

nieprzebywanie, zerwanie wszelkich związków
z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym miejscu ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów.
29
30

ny jest ustalić, czy opuszczenie danego lokalu

jest trwałe30, a tym samym, czy nie zachodzą

1 ustawy o ewidencji ludności. Trzeba podkreślić, iż organ gminy prowadzący ewidencję ludności jest związany stanowiskiem innego or-

ganu ewidencji ludności, wyrażonym poprzez

czynność materialno-techniczną lub decyzję
o zameldowaniu osoby pod określonym adresem na pobyt czasowy. Związanie to polega na

tym, że w czasie trwania zameldowania osoby
pod określonym adresem na pobyt czasowy nie
można kwestionować czasowego charakteru

tego pobytu i przyjmować, na potrzeby postę-

powania o wymeldowanie z pobytu stałego, że
miejsce zameldowania na pobyt czasowy jest
nowym miejscem pobytu stałego.

Wydanie decyzji w przedmiocie wymeldo-

wania nie można uzależniać od zakończenia
równolegle toczącego się postępowania pose-

soryjnego w sądzie powszechnym. Okoliczności,
które będą miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania,

dotyczyć będą dobrowolności i trwałości opuszczenia lokalu mieszkalnego. Jeżeli więc wskaza-

ne wyżej okoliczności dobrowolności i trwałości

będą przedmiotem toczącego się równolegle

postępowania w sądzie powszechnym lub przed
innym organem (np. prokuratorem), organ gminy powinien zawiesić postępowanie w sprawie
wymeldowania, a to na zasadzie określonej

w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Dokonanie wymeldowania w drodze decyzji jest konsekwencją usta-

Por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 listopada 2006 r., IV SA/Wa 1677/06, Legalis, wyrok WSA w Warszawie z
dnia 11 lipca 2006 r. IV SA/Wa 812/06, Legalis.
Por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 maja 2006 r., II SA/Bk 1097/05, Wspólnota 2006/47/48.
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lenia opuszczenia dotychczasowego miejsca po-

widualnym obowiązkom obywateli, koniecznym

miejscu. Pozbawienie osoby podmiotowych

dować lub niewłaściwie modyfikować obowią-

bytu przez konkretną osobę, niezależnie od tego,

czy utraciła uprawnienie do przebywania w tym
uprawnień do lokalu mieszkalnego, nie jest sa-

modzielną podstawą do wymeldowania. Warto
przytoczyć w tym miejscu orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2003

r. , zgodnie z którym egzekucja wyroku orzeka31

jącego eksmisję osoby z lokalu mieszkalnego, jest

aktem równoznacznym z ustaniem jego pobytu
w tym lokalu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy
o ewidencji ludności i jeśli nawet po wykonaniu

egzekucji eksmitowana osoba wbrew woli wierzyciela egzekucyjnego wtargnie do lokalu, nie

stanowi to stałego jej pobytu z zamiarem stałego

przebywania i nie uchyla zaistniałej wcześniej
przesłanki wymeldowania. Zatem samo orze-

czenie w wyroku sądu powszechnego eksmisji,
nie jest przesłanką do wymeldowania. Dopiero
wykonanie orzeczenia o eksmisji będzie podstawą do wydania decyzji o wymeldowaniu.

V. Znaczenie przepisów
dotyczących zameldowania
pobytu
Przestrzeganie obowiązku meldunkowego,

a co za tym, bieżąca aktualizacja zbiorów danych

meldunkowych powinny zmierzać o stworzenia
sytuacji, w której zamieszkanie danej osoby fizycznej, będzie faktycznie znajdowało odzwierciedlenie w ewidencji ludności. Kontrola ruchu

ludności – migracji - jest w demokratycznym
państwie prawa rozwiązaniem koniecznym,

ponieważ umożliwia wykonywanie zadań przez
organy administracji państwowej i nie narusza
wolności i praw obywatelskich. Nie można indy31
32

ze względu na interes społeczny, przypisywać
przymiotu uciążliwości i na tej podstawie likwi-

zek meldunkowy. Pochopne i nie poprzedzone
dogłębną analizą zmiany, mogą doprowadzić
do utrudnień w ustaleniu miejsca zamieszka-

nia osoby fizycznej lub znacznego wydłużenia
tej procedury, realizowanej w praktyce przez

inne organy (np. organy urzędów skarbowych
lub ZUS wzywające obywateli do złożenia wyjaśnień lub deklaracji). Nie bez znaczenia jest

także, że przedmiotowa ustawa o ewidencji ludności stanowi dla organów gmin podstawę formułowania np. prognoz statystycznych, polityki
mieszkaniowej, fiskalnej.

Przyznać trzeba, że analiza niektórych roz-

wiązań (np. obowiązek zgłaszania pobytu czasowego do trzech miesięcy, obowiązek zgłaszania potwierdzenia wymeldowania z poprzed-

niego miejsca pobytu, przy zgłaszaniu nowego
miejsca zamieszkania) z ustawy o ewidencji
ludności pozwala na formułowanie postulatów

nowelizacji przedmiotowej ustawy. Konieczne
są jednak zmiany przemyślane, słuszne, a przez
to przyczyniające się w efekcie do usprawnie-

nia działania aparatu państwowego, a nie do
jego paraliżu. Przykładem rozwiązania koniecznego jest utrzymanie regulacji, pozwala-

jącej organom gmin na dokonywanie swoistych
korekt, w drodze decyzji administracyjnych,

w zakresie ustalania, czy zgłoszone miejsce
zamieszkania jest faktycznie miejscem poby-

tu osoby32. Powyższą konieczność akcentował
także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku

z dnia 25 kwietnia 2003 r., sygn. V SA 3657/02,
w którym stwierdził, iż dla zapewnienia zgod-

Wyrok NSA z 6 lutego 2003 r., V SA 1398/02, Legalis.
Por. przepis art. 15 ust 2 oraz 47 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.

31

32

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 14 (1/2011)

ności pomiędzy stanem faktycznym a zapisami

rodzi konieczność szczególnie wyważonego

lu pewne czynności służące rejestracji miejsca

nie obowiązujących przepisów ustawy, dotyczą-

w ewidencji ludności niezbędne jest, aby organy meldunkowe mogły wymuszać na obywatepobytu osoby podlegającej obowiązkowi mel-

dunkowemu lub też poprzez rozstrzygnięcia
własne zastępować takie czynności w celu uzy-

skania zgodności pomiędzy ewidencją ludności
a rzeczywistym stanem rzeczy.

SŁOWA KLUCZOWE

ewidencja, dowód, miejsce, lokal, zamiesz-

kanie, zameldowanie, wymeldowanie, pobyt

stały, pobyt czasowy, ustawa, obowiązek, organ, administracja, wyrok, zamiar, postępowanie, osobisty

STRESZCZENIE
Problematyka przedmiotowego artykułu

pod tytułem „Obowiązek meldunkowy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej” koncentruje się
wokół zagadnień zawartych w obowiązującej

ustawie z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji lud-

ności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr
136, poz. 993 ze zmianami), zwanej dalej ustawą. Zważywszy na długi okres obowiązywania

wskazanego wyżej aktu prawnego oraz doniosłość instytucji miejsca pobytu – zamieszkania

(zameldowania) osób fizycznych, niezbędne
jest podjecie rozważań nad koniecznym dopasowaniem ustawowych rozwiązań do zmieniających się realiów społecznych. Niezbędna jest

bowiem zmiana ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, co przy istnieniu bar-

dzo szerokich powiązań tegoż aktu prawnego
z innymi przepisami ustaw, szczególnie w za-

kresie ustalania właściwości poszczególnych
organów administracji publicznej, sądowniczej,

i przemyślanego dokonywania zmian.

Opracowanie stanowi nie tylko analizę obec-

cych obowiązku meldunkowego. Jest ponadto
próbą sformułowania rozwiązań nowych, zwią-

zanych z codzienną praktyką funkcjonowania
organu meldunkowego (za organ meldunkowy
przyjmuję organ wykonawczy gminy, a to zgod-

nie z art. 45 ust 1 ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych). Nowych w tym znaczeniu, że nie eliminuje wszystkich uregulowań
dotychczasowych, co byłoby w przekonaniu

autora niepożądane z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania państwa, a dostosowuje

je do zmieniających się z jednej strony realiów
społecznych, z drugiej natomiast do licznych
przepisów prawa materialnego, na przykład

z zakresu prawa finansowego i podatkowego,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą

obowiązującego obecnie obowiązku meldunkowego osób fizycznych - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera wskazanie podstawowych

dla przedmiotowej materii definicji i powiązań

z licznymi dziedzinami prawa, analizę procesów
zameldowania na pobyt stały i na pobyt czasowy
oraz wymeldowania z tychże pobytów. Opracowanie zawiera w końcu rekapitulację rozważań

odnoszących się do obowiązku zgłaszania miej-

sca zamieszkania przez obywateli Polski oraz
wnioski de lege lata oraz de lege ferenda.

KEYWORDS

rekord, evidence/proof, place, apartment,

residence, register, check out, permanent residence, temporary residence, act, duty/obligation, authority/organ, administration, verdict/

Artykuły prawnicze

sentence, intention, proceedings, personal,

tion to report one’s place of residence. It is also

SUMMARY

authority. What is meant by new solutions is

identity card, place of residence, place of stay

The article “Obligation of Polish citizens to re-

port their place of residence” concentrates on issues included in the Act on Census Records and

Identity Cards from 10 April 1974 (Journal of

Laws No. 136, item 993 from 2006 as amended),
referred to as the Act. Due to a long period of time

in which the above-mentioned Act has been binding and the importance the institution of a place

of stay – place of permanent residence of physical persons it is essential to consider adjusting

statutory solutions to changing social facts. It is
necessary to change the Act on Census Records

and Identity Cards, which makes balanced and
measured changes necessary due to very broad
connections of this legal Act with other legal provisions, especially within determination of properties of administration institutions.

The publication is not only an analysis of

binding legal provisions concerning an obliga-

an attempt to present new solutions connected
with an everyday functioning of a registering
the fact that they do not eliminate current provi-

sions, which would be unwelcome from the point

of view of an efficient functioning of the state,
but it adjusts the provisions to numerous regulations of substantive law, for example financial
and tax law, labour law and social insurance.

The article is about a regulation in force con-

cerning the obligation of physical persons – citizens of the Republic of Poland - to report a place

of their residence. It includes basic definitions in
this subject and connections with different areas

of law, analysis of permanent and temporary reg-

istration process as well as reporting a change of
address. The final part of the publication consists

of a recapitulation of considerations referring to

the obligation of Polish citizens to report their
place of residence and of conclusions de lege lata
and de lege ferenda.
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Przekraczanie granic zewnętrznych
państw Układu z Schengen
Crossing of external borders within of States belonging to
Schengen Zone

I. Wstęp
Jednym z największych osiągnięć Wspólno-

ty Europejskiej w ciągu ostatniego półwiecza

było stworzenie dużego obszaru bez granic,
w którym ludzie mogą się przemieszczać bez
przeszkód, czyli bez kontroli granicznych. Aby

jednak można było w pełni korzystać z tych
wolności, Wspólnota Europejska musi skutecznie strzec swoich granic zewnętrznych.

Krajowe organy odpowiedzialne za porządek

publiczny w jej obrębie muszą zatem ściśle ze

sobą współpracować, aby ludzie w poszerzającej
się Unii Europejskiej mieli zapewnioną jednako-

wą ochronę przed przestępczością, równy dostęp
do wymiaru sprawiedliwości i możliwość reali-

zacji pełni swoich praw . W niniejszym artykule
1

przedstawione zostaną zasady przekraczania
granic zewnętrznych państw Strefy Schengen.

II. Pojęcie granicy

Z punktu widzenia geopolityki granicę

definiować można jako narzędzie technicznej
1
2

kontroli przestrzeni. Granica rozumiana jest

więc jako fakt materialny, za pomocą które-

go porządkowana jest przestrzeń. Jej istota
polega na tym, że określa ona zasięg teryto-

rialny zwierzchności poszczególnych państw
i dzieli powierzchnię Ziemi na pewne części2.

Granice pełnią zatem funkcję regulującą i po-

rządkującą. Wyznaczenie granic jest również
związane ze sprawowaniem kontroli, czyli

strefami wpływów w stosunkach międzynarodowych.

Definicja wraz z klasyfikacją granic, zawar-

ta w Układzie z Schengen z 14 czerwca 1985 r.,

zakłada istnienie granic łączących i dzielących.
Zgodnie ze swoim założeniem Układ z Schengen dzieli granice na wewnętrzne i zewnętrz-

ne. Według art. 1 Konwencji Wykonawczej
z 19 czerwca 1990 roku do Układu z Schengen
z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami
Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki

Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej
w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na

Por. H. Mamzer, Przekraczanie granic jako przywilej, [w:] Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, red. Z.
Drozdowicz, Poznań 2004, s. 87-88.
A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1964, s. 118.
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wspólnych granicach3, „granice wewnętrzne

nego Schengen5, transportu i przepływu towa-

wnętrznych, porty morskie służące regularnym

służb policyjnych w zwalczaniu przestępczości

oznaczają wspólne granice lądowe umawiających się stron, ich porty lotnicze dla lotów wepołączeniom w ramach terytoriów umawiają-

cych się stron, natomiast granice zewnętrzne
oznaczają granice lądowe i morskie umawia-

jących się stron, ich porty lotnicze i morskie,
jeżeli nie są granicami wewnętrznymi”. Taka
definicja wynika z celu ustanowienia doku-

mentu regulującego swobodny przepływ osób
przez granice wewnętrzne ugrupowania i za-

sad przekraczania granicy zewnętrznej, poza
którą znajdują się państwa nie członkowskie.

Zawiera informację o „wspólnym obszarze gra-

nicznym”, a więc elemencie, który w pewnym
sensie ma łączyć strony umowy .
4

III. Układ z Schengen

Duże znaczenie dla pogłębienia więzi mię-

dzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej miało podpisanie Układu z Schen-

gen (Schengen I) 14 czerwca 1985 roku, który
wprowadził obowiązek stopniowego znoszenia
kontroli na wspólnych granicach pięciu państw
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Belgia,

Holandia, Luksemburg, Republika Federalna

Niemiec i Francja). Ramowy Układ z Schengen
został wypełniony treścią Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen (Schengen II)

. Znajdowały się tam przepisy dotyczące zno-

szenia kontroli na granicach wewnętrznych
państw oraz przepływu osób, współpracy policyjnej i bezpieczeństwa Systemu Informacyj3
4
5
6
7

rów oraz ochrony danych osobowych. W Strefie Schengen ważną rolę odgrywa współpraca
trans granicznej6.

Trwający proces kształtowania wspólnej

polityki wizowej, azylowej i imigracyjnej ma

spowodować, aby ubiegający się o azyl byli
sprawiedliwie i jednakowo traktowani, a po-

żądani legalni imigranci integrowali się ze
społecznościami europejskimi. Podejmowane

są również czynności mające zapobiec nadużyciom i rozwiązać problem nielegalnej imigracji,

a także coraz skuteczniej walczyć z międzynarodową przestępczością i terroryzmem.

Prawo do swobodnego przemieszczania się

we Wspólnocie Europejskiej nie ma charakteru

absolutnego, ponieważ państwa Wspólnoty nie

przyznały cudzoziemcom bezwzględnego prawa
wstępu na swoje terytoria. Powstały zatem ogra-

niczenia, wynikające z konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa narodowego, porządku i zdrowia publicznego, dobrych obyczajów państwa

przyjmującego oraz zapobiegania przestępczości. Regulacja międzynarodowego obrotu osobowego opiera się na zróżnicowaniu statusu osób

chcących przekraczać granice państw. Odmienne są zasady wynikające z prawa wewnętrznego

państw bądź prawa międzynarodowego: inne
dotyczą dyplomatów, inne turystów, studentów
czy stypendystów, osób udających się za granicę
w celu podjęcia pracy zarobkowej, uchodźców

(azylantów), osób przekraczających granice na
podstawie reżimu małego ruchu granicznego7.

Dalej Konwencja Wykonawcza, Dz. Urz. UE L 239/19 z 22 września 2000 r.
A. Moraczewska, Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008, s. 21.
Dalej SIS.
Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony, red. A. Kuś, Lublin 2010, s. 38.
A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, Warszawa 2007, s. 45.
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Część postanowień pierwotnie zawartych

państwa członkowskiego do drugiego bez ja-

15 marca 2006 r. ustanawiającym wspólnoto-

zatem przyczynić się do obniżenia poziomu

w Konwencji Wykonawczej została uchylona

Rozporządzeniem (WE) nr 562/2006 z dnia

wy kodeks zasad regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny Schengen) .
8

Aktualnie pod względem terytorialnym

strefa Schengen obejmuje 22 państwa Unii Europejskiej (Austrię, Belgię, Republikę Czeską,

Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Holandię, Grecję, Hiszpanię, Litwę, Luksemburg,
Łotwę, Maltę, Polskę, Portugalię, Słowację,

Słowenię, Szwecje, Węgry, Włochy) oraz Szwaj-

carię, Islandię i Norwegię (te dwa ostatnie to
państwa stowarzyszone z Unią Europejską).

U podstaw całego dorobku prawnego z Schengen leży zasada, że zniesienie kontroli na gra-

nicach wewnętrznych musi pociągnąć za sobą
intensyfikację kontroli na granicach zewnętrznych. Odnosi się to do kształtowania wspólnej
polityki wizowej i imigracyjnej.

IV. Zasady przekraczania
granic zewnętrznych strefy
Schengen
Polityka wizowa realizowana przez Unię

Europejską jest ważnym instrumentem ochrony granic zewnętrznych, a została rozwinięta

postanowieniami Układu z Schengen. Koniecz-

ność prowadzenia wspólnej polityki wizowej,
w związku ze zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych wynika z faktu, że obywa-

tel kraju trzeciego po wjechaniu na obszar Unii

Europejskiej może przemieszczać się z jednego
8
9
10

kichkolwiek dalszych kontroli granicznych9.

Zróżnicowane przepisy wizowe mogłyby

bezpieczeństwa oraz wzrostu liczby nielegalnych imigrantów. Wiza umożliwia zbadanie,

czy zostały spełnione warunki wjazdu na tery-

torium państwa członkowskiego. Stanowi tym
samym dokument potwierdzający, że w chwili

jego wystawienia nie istniały wątpliwości co
do prawa wjazdu danej osoby. Wspólna polity-

ka wizowa służyć ma realizacji dwóch celów:
gwarantować swobodę i łatwość podróżowania oraz ułatwiać obronę przed zagrożeniami

dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności przed terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i nielegalną imigracją,

przenikającymi przez granice zewnętrzne.
Podstawowym aktem kształtującym wspólną

politykę wizową jest rozporządzenie Rady nr

539/2001 z 15 marca 2001 r. wymieniające
państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania zewnętrz-

nych oraz te, których obywatele są zwolnieni
z tego wymogu10.

Na mocy tego dokumentu wprowadzono

jednolitą wizę obszaru Schengen wydawaną na
pobyt nie przekraczający 3 miesięcy:
•

może być wizą ważną na jeden lub kilka

wjazdów, przy czym ani długość nieprzerwanego pobytu, ani łączny czas trwania

następujących po sobie pobytów, liczony od

daty pierwszego wjazdu, nie mogą wynosić
więcej niż 3 miesiące w ciągu półrocza,

Dz. Urz. UE L 105 z dnia 13 kwietnia 2006 r., Dalej: Kodeks graniczny Schengen.
Obywatel państwa trzeciego, czyli każda osoba niebędąca obywatelem UE w rozumieniu art. 17 ust. 1 TWE (Dz. Urz. UE C 325
z 24 grudnia 2002 r.), oraz która nie jest objęta unormowaniami zawartymi w pkt 5 art. 2 Kodeksu granicznego Schengen.
Dz. Urz. UE L 81 z 21 marca 2001 r., s. 1; rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 851/2005, Dz. Urz. L 141
z 4 czerwca 2005 r., s. 3.
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•

może być wizą tranzytową, uprawniającą jej

posiadacza do jednokrotnego, dwukrotnego
lub wyjątkowo wielokrotnego przejazdu na

terytorium państw Grupy Schengen w celu

udania się do kraju trzeciego, przy czym długość przejazdu nie może przekraczać 5 dni .
11

Postanowienia te nie są jednak przeszkodą

do wydawania przez państwo Grupy Schengen

w razie potrzeby w ciągu danego półrocza ko-

lejnej wizy, której ważność ograniczona jest do

•
•
•
•

formy, treści i terminu ważności wiz oraz
opłat pobieranych za ich wystawienie,

warunków przedłużenia i odmowy przedłużenia wizy,

sposobów terytorialnego ograniczania ważności wizy,

zasad sporządzania wspólnej listy cudzoziemców krajów trzecich, którym należy odmówić prawa wjazdu na obszar Schengen.

Jednym z zasadniczych elementów wspól-

terytorium tego państwa. Za wydanie jest od-

nej polityki wizowej jest wprowadzenie i sto-

na pobyt dłuższy niż 3 miesiące, czyli wizy dłu-

wej. Wizy, wydawane przez państwa członkow-

powiedzialne państwo, na którego terytorium
znajduje się główny cel podróży. Wizy na pobyt

goterminowe, są wizami narodowymi wyda-

wanymi przez każde państwo Grupy Schengen
według przepisów prawa krajowego. W ramach prowadzonej przez te państwa wspólnej
polityki w zakresie przepływu osób Rada Unii
Europejskiej wydaje wspólne uregulowania

dotyczące badania wniosków wizowych, czuwa nad prawidłowym stosowaniem tych uregulowań i dostosowuje je do nowych sytuacji

i okoliczności. Rada określa także przypadki,
w których udzielenie wizy uzależnione jest od
konsultacji z organami centralnymi zainteresowanego państwa i w razie potrzeby – od konsultacji z centralnymi organami innych państw
Grupy Schengen .
12

Rada Unii Europejskiej podejmuje niezbęd-

ne decyzje odnośnie do:
•
•
•
11
12
13
14

dokumentów podróży, w których można
umieszczać wizę,

organów odpowiedzialnych za wydanie wiz,
warunków wydawania wiz na granicy,

A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, op. cit., s. 58-59.
Tamże, s. 60.
Dz. Urz. L 164 z 14 lipca 1995 r., s.1.
Por. art. 4 pkt. 1 Kodeksu granicznego Schengen.

sowanie we wszystkich państwach członkowskich jednolitego wzoru wizy krótkotermino-

skie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
1683/95 z 29 maja 1995 r. w sprawie jednolitego formatu wiz13, mają postać jednolitego

znaczka wizowego (naklejki), stąd nazywane
są wizami naklejkowymi. Muszą one odpowiadać specyfikacjom wymienionym w załączniku

cytowanego rozporządzenia, które dotyczą zabezpieczeń i rubryk do wpisywania danych.

Granice zewnętrzne mogą być zasadni-

czo przekraczane tylko na przejściach i tylko
w ustalonym dla ruchu granicznego godzinach14. Nieuprawnione jest przekraczanie granic zewnętrznych poza wyznaczonymi przejściami granicznymi. Jednocześnie państwa

Układu Schengen zobowiązane są do stosowania sankcji za jej nielegalne przekroczenie.

W przypadku kontroli ruchu granicznego,

zgodnie z zapisami Konwencji Wykonawczej,
w państwach Grupy Schengen ruch na granicach

zewnętrznych podlega kontroli właściwych or-

ganów, ale jest ona przeprowadzana według
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jednolitych zasad, w ramach kompetencji na-

na terytorium Grupy Schengen z wyjątkiem

państw stron Konwencji. Zasady dokonywania

z zobowiązań międzynarodowych.

rodowych oraz zgodnie z prawem krajowym
i przy uwzględnieniu interesów wszystkich

kontroli na granicach zewnętrznych zostały
ujednolicone15.

Na pobyt nie przekraczający 3 miesięcy

może być obywatelowi z kraju trzeciego udzielona zgoda na wjazd na terytorium państwa
Grupy Schengen, jeśli spełnia on następujące
warunki:

a) posiadają oni ważny dokument podróży lub

dokumenty uprawniające do przekroczenia
granicy,

b) posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona
wymagana,

c) uzasadnią cel i warunki planowanego po-

bytu oraz posiadają wystarczające środki
utrzymania, zarówno na czas trwania pla-

nowanego pobytu, jak i na powrót do ich

państwa pochodzenia lub na tranzyt do
państwa trzeciego, co do którego istnieje
pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd

na jego terytorium, lub jeżeli mają możli-

wość uzyskania takich środków zgodnie
z prawem,

d) nie są osobami, wobec których dokonano
wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS,

e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie
dla porządku publicznego, bezpieczeństwa
wewnętrznego, zdrowia publicznego lub

stosunków międzynarodowych żadnego
z Państw Członkowskich .
16

Należy zaznaczyć, że obywatelowi z kraju

trzeciego, który nie spełnia wszystkich wymie-

nionych warunków, odmawia się prawa wjazdu
15
16

względów humanitarnych lub wynikających
z interesu narodowego albo jeżeli wynika to

Uzasadnioną decyzję o odmowie wjazdu

cudzoziemcowi z kraju trzeciego wydają wła-

dzę posiadające odpowiednie kompetencje
zgodnie z przepisami krajowymi, które okre-

ślają również procedury apelacyjne. Decyzja
tak wchodzi w życie ze skutkiem natychmia-

stowym lub – w stosownych przypadkach

– po upływie terminu określonego prawem
krajowym. Zasadniczym celem trybu natych-

miastowego jest niedopuszczenie przez Straż
Graniczną do przedostania się cudzoziemca
na terytorium Grupy Schengen lub spowodowanie jego opuszczenia w przypadku uprzedniego wjazdu.

Kiedy nieprzewidziane zdarzenie pro-

wadzi do intensywności ruchu powodującej

nadmierne przedłużenie czasu potrzebnego
na dotarcie do punktów kontroli granicznej,

a wszystkie zasoby w zakresie personelu,

udogodnień i organizacji zostały wyczerpane,

dopuszcza się złagodzenie kontroli granicznej.
Kontrole wjazdu mają zwykle pierwszeństwo
przed kontrolami wyjazdy. Decyduje o tym

funkcjonariusz straży granicznej – według
własnego uznania. Należy pamiętać, że złago-

dzenie kontroli może być jedynie tymczasowe,
dostosowane do uzasadniających je okolicz-

ności i musi być wprowadzane stopniowo.
Uproszczona procedura kontrolna dotyczy
osób znanych funkcjonariuszowi straży granicznej osobiście oraz w przypadku których

funkcjonariusz wie, że nie są przedmiotem

T. Sieniow, Acquis Schengen – uwagi ogólne, [w:] Układ z Schengen – szanse i zagrożenia dla współpracy transgranicznej, A. Kuś, T. Sieniow, Lublin 2007, s. 13-14.
Art. 5 Kodeksu granicznego Schengen.
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zgłoszenia w SIS lub aktach krajowych oraz

dla poruszających się obywateli. Jednocześnie

nie do osób często przekraczających granicę

łań. Tylko ciągłe i kompleksowe doskonalenie

mają ważny dokument upoważniający je do
przekroczenia granicy. Stosuje się to szczególna tym samym przejściu granicznym. Ta grupa

osób musi być od czasu do czasu poddawana
szczegółowej kontroli, bez ostrzeżenia i w nieregularnych odstępach czasu .
17

Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Par-

lamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia
2006 r., ustanawiające

przepisy dotyczące

małego ruchu granicznego na zewnętrznych

granicach państw członkowskich i zmieniające
postanowienia Konwencji z Schengen18, stwa-

zapisy Układu determinują wszystkie służby

i instytucje do niezbędnych i wspólnych dziasystemów pozwoli na osiąganie ułatwień w ru-

chu granicznym i odpowiednim zabezpieczeniu
granic zewnętrznych.

SŁOWA KLUCZOWE
Granica, Układ z Schengen, polityka wizo-

wa, kontrola, ruch graniczny

STRESZCZENIE

W artykule została przedstawiona tematy-

rza nową formułę rozwoju granicznego ruchu

ka związana z przekraczaniem granic w Strefie

(do 30 km)19. Uprawnia ona do wielokrotnego

jest m.in. wschodnia granica Rzeczpospolitej

osobowego – zawężoną wyłącznie do obywateli zamieszkujących strefę przygraniczną

przekraczania granicy na podstawie zezwole-

nia (bez potrzeby posiadania wizy) wydanego
przez placówki konsularne lub uprawnione
organy administracji poszczególnych państw.

Maksymalny dozwolony czas trwania każdego
nieprzerwanego pobytu w ramach zasad małego ruchu granicznego nie może przekraczać
trzech miesięcy.

V. Podsumowanie

Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem

granic zewnętrznych. Taką granicą zewnętrzną
Polski. Autorka zwróciła uwagę na przepisy,

które regulują materię dotyczącą przemieszczania się w Strefie Schengen.

KEYWORDS

Border, Arrangement with Schengen, visa

politics, control, border move

SUMMARY

This article is devoted to the topic related

Przedstawiony Układ z Schengen i analiza

to crossing of state borders in Schengen Zone,

kwestie. Przede wszystkim Układ z Schengen

external border. The author of the article paid

jego zapisów dotyczących przekraczania granic
zewnętrznych pozwala zasygnalizować pewne

stopniowo znosi kontrolę na wspólnych granicach, co jest zdecydowanym ułatwieniem
17
18
19

with particular emphasis on external borders.
Eastern border of Poland belongs to such an

attention to the rules regulating issues of movement within Schengen Zone.

Por. art. 8 Kodeksu granicznego Schengen.
Dz. Urz. UE L 405 z 30 grudnia 2006 r., s. 1.
Jeżeli część którejkolwiek takiej jednostki jest położona między 30 a 50 km od linii granicy, uznaje się ją mimo to za
część strefy przygranicznej.
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Alimenty na rzecz rodziców
Maintenance for Parents

I. UWAGI OGÓLNE
W myśl art. 87 k.r.o.1 rodzice i dzieci zobo-

wiązani są wspierać się wzajemnie. Ten obowiązek ustawowy realizowany jest także po-

przez świadczenia alimentacyjne. Obowiązek

alimentacyjny rodziców na rzecz ich dzieci
obecnie jest już powszechnie znany. Jeśli zaś
chodzi o odwrotną sytuację to jest obowiązek

alimentacyjny dzieci względem rodziców to
należy stwierdzić, że nie jest on powszechnie
znany i mało osób zdaje sobie sprawę, że wy-

żej wymienionym obowiązkiem mogą zostać
obarczone. Zdarza się, że dzieci zapominają

o rodzicach – i nie udzielają im pomocy nawet

pomimo próśb. W takich wypadkach rodzice
mogą wystąpić do sądu o ustalenie na ich rzecz
alimentów.

II. OSOBY ZOBOWIAZANE
I UPRAWNIONE DO ALIMENTACJI
Krąg osób zobowiązanych do alimentacji

jest wymieniony w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Według ogólnej zasady wynikającej
z k.r.o. zobowiązani do alimentacji są krewni
1
2

3

w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 k.r.o.)2.

Obowiązek alimentacyjny istnieje pomiędzy:
małżonkami, krewnymi w linii prostej, rodzeństwem, osobami, których wiąże stosunek przy-

sposobienia, ojcem dziecka pozamałżeńskiego
a jego matką w związku z porodem3. Do krew-

nych w linii prostej zaliczamy osoby złączone
pochodzeniem jedna od drugiej. Rozróżnia się

tu linię wstępną i zstępną. Do linii wstępnej

należą rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.
czyli wstępni zaś do linii zstępnej należą dzieci,
wnuki, prawnuki tj. zstępni.

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstęp-

nych przed wstępnymi np. dzieci przed rodzicami, a wstępnych przed rodzeństwem. Ro-

dzeństwo należy do krewnych w linii bocznej
(tj. mających przynajmniej jednego wspólnego

przodka, ale od siebie nie pochodzący). Pojęcie

to obejmuje też rodzeństwo przyrodnie i pozamałżeńskie. Należy tu podkreślić, że jednak

obowiązek jednego z małżonków do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych małżonka uprawnionego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).
Według art. 128 k.r.o.: „obowiązek dostarczania środków utrzymania a w miarę potrzeby także środków wychowania
(obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo”.
Zob. M. Drzewiecki, Alimenty, Gdańsk 2004.
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Najsilniejszy w grupie krewnych jest obo-

mentacyjny składa się obowiązek dostarczania

szych stopniem przed dalszymi stopniem np:

alimentacyjnego dzieci względem rodziców

wiązek alimentacyjny zstępnych przed wstępnymi. Obowiązek ten obciąża zstępnych bliżdzieci przed wnukami. Jeżeli jest kilku zstępnych tego samego stopnia np.: kilkoro dzie-

ci – to każde z nich powinno wypełniać swój
obowiązek alimentacyjny według swoich możliwości (zarobkowych i majątkowych). Wstępni

są zobowiązani dopiero gdy wyżej wymienionego obowiązku nie mogą wykonać zstępni,
bo np.: nie są do tego zdolni lub nie żyją. Jeżeli
jest kilku wstępnych zdolnych do wypełnienia

obowiązku alimentacyjnego to obowiązek ten
obciąża najpierw krewnych bliższych stopniem

przed dalszymi np. rodziców przed dziadkami.

Jeżeli zstępni lub wstępni obciążeni jednocześnie obowiązkiem alimentacyjnym mają takie

same możliwości, to świadczenia powinny być

ustalone proporcjonalnie do sytuacji każdego
z zobowiązanych. Jeśli więc chodzi o obowiązek

alimentacyjny brata lub siostry to powstaje on
dopiero po obowiązku zstępnych i wstępnych.

Podstawą zatem istnienia obowiązku ali-

mentacyjnego jest stosunek pokrewieństwa.

Ma to także miejsce także w przypadku przysposobienia dziecka, gdzie prawo go traktuje

jako krewnego ( mimo, że brak jest faktycznego
pokrewieństwa).

III. PRZESŁANKI OBOWIAZKU
ALIMENTACYJNEGO DZIECI
WZGLĘDEM RODZICÓW
Podstawą żądania alimentów przez wstęp-

nych od zstępnych jest przepis art. 128 i art.
129 k.r.o. Na wyżej wymieniony obowiązek ali4

środków utrzymania, a w razie potrzeby także

środków wychowania. Powstanie obowiązku

jest uzależnione od istnienia określonych przesłanek występujących zarówno po stronie ro-

dziców, jak i dzieci. Po stronie rodziców musi
zachodzić niedostatek (jako przesłanka), zaś

dzieci muszą mieć możliwości zarobkowo-fi-

nansowe pozwalające im ten nałożony na nich
obowiązek spełnić4. Uprawnionym

więc do

świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto
znajduje się w niedostatku (art. 133 § 2 k.r.o.)

tj. w stanie niezależnym od jego woli, w którym
nie ma on żadnych lub dostatecznych środków

utrzymania zaspokajających jego usprawiedliwione potrzeby i może ich uzyskać przy wy-

korzystaniu swych możliwości zarobkowych
i majątkowych.

Realizacji obowiązku alimentacyjnego oso-

ba uprawniona nie może domagać się więc

tylko ze względu na to, że osoba zobowiązana

ma dobrze płatną pracę lub zarabia więcej niż
uprawniony czy też ma lepszą sytuację ma-

terialną pod względem majątku. Uprawniony
może wystąpić o alimenty tylko w sytuacji, gdy

będzie zachodziła po jego stronie rzeczywista
potrzeba a osoba zobowiązana będzie biała
możliwości materialne umożliwiające zaspokajanie tej potrzeby.

Niedostatek to sytuacja, w której dana oso-

ba nie ma żadnych albo dostatecznych środków

utrzymania, które mogłyby zaspokoić jej uzasadnione potrzeby i nie potrafi ich uzyskać np.

wykorzystując swoje możliwości zarobkowe
i majątkowe. Ustawa nie definiuje pojęcia nie-

Zob. szerzej na ten temat T. Smyczyński, Pojęcie i metody pomiaru niedostatku jako przesłanki obowiązku alimentacyjnego, „Państwo i Prawo” 1982, nr 12, s. 30 i n.
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dostatku. Zrobił to Sąd Najwyższy w uchwale

(rodzice) do alimentów powinien udowodnić

– których zaspokojenie zapewni uprawnionym

Urzędu Miasta czy od lekarza), recepty itp.

z 1987 r. Do takich potrzeb możemy zaliczyć
5

np. lekarstwa, żywność, opłaty za mieszkanie

– w tym przypadku rodzicom – godziwą egzystencję. Nie można mówić o niedostatku we-

dług Sądu Najwyższego, gdy osoba uprawniona
do alimentów przez zbycie swego majątku lub

stan niedostatku np. przedstawiając dokumenty,

rachunki, zaświadczenia (z Urzędu Skarbowego,

V. SPOSOBY WYPEŁNIANIA
OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Jeżeli rodzice (rodzic) ma kilkoro dzieci to

jego części mogłaby przez dłuższy czas z tych

każde z nich ma obowiązek jego alimentacji

Możliwości majątkowe i zarobkowo-finan-

i zarobkowych każdego zobowiązanego. Może

środków (własnych) zaspokoić swe usprawiedliwione potrzeby6.

sowe dzieci to nie tylko, to co faktycznie otrzy-

mują np. wynagrodzenie w pracy, ale też takie
dochody np. z majątku czy takie wynagrodzenie, które uzyskiwałyby, gdyby dołożyły należytej staranności.

IV. SPOSÓB DOCHODZENIA ALIMENTÓW
Osoby zobowiązane do alimentów mogą

je płacić na rzecz rodziców dobrowolnie, gdy
strony same umówiły się zgodnie co do ich wy-

sokości, terminowości i sposobu itp. Jeżeli nie
ma w tym zakresie porozumienia to uprawniona osoba może ich dochodzić przed sądem ro-

dzinnym (na drodze sądowej). Rodzice, którzy
przed sądem dochodzą alimentów są zwolnieni
z kosztów sądowych . W pozwie powinni podać
7

kwotę żądanych alimentów. Uprawniony rodzic
5
6
7
8
9

a wysokość alimentów uzależniona jest od sy-

tuacji materialnej tj. możliwości majątkowych
się zdarzyć tak, że jedno dziecko ma dochody

tak małe, że wystarczają tylko na zaspokoje-

nie jego niezbędnych kosztów utrzymania,
a drugie ma bardzo dobrą sytuację materialną

– to pierwsze może np. zostać zwolnione z obo-

wiązku alimentacyjnego w całości, a drugie
obciążone w pełnym zakresie. Alimenty więc

w zależności od sytuacji materialnej zobowiązanych – jeśli jest ich kilkoro – zostają stosownie rozdzielone.

Przepisy prawne nie wskazują kategorycz-

nie w jakiej formie mają być ustalane alimenty tj.

czy powinny być realizowane w formie pieniężnej czy też w naturze8. Sąd Najwyższy w kilku

orzeczeniach stanął na stanowisku zasądzania
alimentów w określonej kwocie pieniężnej ( co
również ja uważam za najlepsze rozwiązanie)9.

Uchwała SN z dn. 16 grudnia 1987 r., M.P. z 1988 r. Nr 6, poz. 60. Zob. także Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Zakamycze 2002, s. 37 i n.
Tamże.
Zob. art. 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641).
Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo…, Zakamycze 2002, s. 25.
Np. Orzeczenia SN z dn.: 21 maja 1952 r., C1130/51, „Nowe Prawo” 1953, nr 6, s. 56; 19 maja 1952 r., C964/51,
„Nowe Prawo” 1953, nr 5, s. 83; 3 sierpnia 1954 r., II CR 585/54, OSN 1955, poz. 73. W doktrynie zaś zaakceptowali
m.in. Z. Pawłowski, O sposobie oznaczania obowiązku alimentacyjnego, „Państwo i Prawo” 1953, nr 12, s. 49 i n.; Z.
Krzemiński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 1973, s. 160 i n.; W. Żywicki, [w:] Z. Krzemiński,
W. Żywicki, Rozwód, Warszawa 1967, s. 124. Za zasądzaniem alimentów w wysokości procentowej od uzyskiwanych
dochodów – przez zobowiązanego opowiedzieli się: J. Gwiazdomorski, Alimentacyjny obowiązek między małżonkami,
Warszawa 1970, s. 186; B. Dobrzański, O dopuszczalności zasądzania alimentów na rzecz dzieci w wysokości określonej
procentowo, „Nowe Prawo” 1953, nr 5, s. 31 i n.
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We wskazanej już wyżej uchwale Sąd Najwyż-

tek zaniedbywania obowiązków rodzicielskich

to być świadczenia pieniężne lub w naturze”. Je-

Wskazanym wyżej problemem zajął się Sąd

szy stanął na stanowisku, że „dopuszczalna jest

każda postać świadczeń alimentacyjnych: mogą
śli chodzi o sposób wypełniania obowiązku ali-

mentacyjnego czy też jego wysokość to nie ma
tu sztywnych ram i jest w każdym przypadku

ustalana przez sąd indywidualnie – w oparciu
o przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-

go. Co do świadczeń w naturze to, „orzeczenie
sądu może polegać na wydaniu nakazu, aby

zobowiązany udostępnił uprawnionemu posiadany lokal mieszkalny bądź jego część albo

przyjął do wspólnego domu oboje lub jedno
z rodziców”. Obowiązek alimentacyjny więc zamiast świadczenia pieniężnego może polegać

np.: oprócz wspomnianego wyżej zapewnienia

uprawnionemu mieszkania także na dostarczaniu np.: żywności, lekarstw czy odzieży.

VI. NIEGODNOŚĆ UPRAWNIONYCH DO
ALIMENTACJI – STOSOWANIE ART. 5 K.C.10
Według art. 5 k.c.: „Nie można czynić ze swego

prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecz-

no-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa

lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest

uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta
z ochrony”. Sąd może więc, biorąc po uwagę za-

ustanowiono rodzinę zastępcza czy też dziecko
zostało umieszczone w Domu Dziecka.

Najwyższy w uchwale z 1987 r., gdzie przyjęto
zasadę, według której: „w razie rażąco niewła-

ściwego postępowania osoby uprawnionej do
alimentów, budzącego powszechną dezaprobatę,
dopuszczalne jest oddalenie powództwa w cało-

ści lub w części ze względu na zasady współżycia
społecznego (art.5 k.c.)”. Z tym, że nie może to nastąpić w sytuacji, gdy uprawnionym jest małolet-

nie dziecko. W uzasadnieniu wyżej wymienionej

uchwały podano jako przykłady niewłaściwego
postępowania osoby uprawnionej do alimentacji

zostało wymienione: zachowanie uprawnionego
godzące w życie lub zdrowie członka rodziny,

naruszenie godności, dobrego imienia członków
rodziny, zawinione popadniecie w niedostatek
lub umyśle wywołanie sytuacji, która prowadzi

do żądania alimentów. Należy więc stwierdzić,
że przy okoliczności konkretnego stany faktycz-

nego dopiero stanowią podstawę do oceny, czy
zaistniała sytuacja, że osobę uprawnioną należy

uznać za niegodną do otrzymania świadczeń od
zobowiązanych11.

VII. UWAGI KOŃCOWE
Reasumując należy stwierdzić, że problem

sady współżycia społecznego zwolnić zobowią-

alimentów dzieci na rzecz rodziców należy do

nie interesowali się w ogóle losem dziecka czy też

nie bowiem przyjęło się, że alimenty przysłu-

zanych z obowiązku alimentacji wobec rodzica.

Chodzi tu głównie o przypadki gdy np.: rodzice
fizycznie znęcali się nad dzieckiem i np. zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, dla dziecka wsku10
11

najbardziej drażliwych tematów w całej problematyce obowiązku alimentacyjnego. Powszech-

gują dzieciom a zobowiązanymi do ich płacenia

są rodzice. Niewiele osób uprawnionych do

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Kwestią zasad współżycia społecznego przy roszczeniach alimentacyjnych zajął się też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
04 maja 1972 r., III CRN 48/72, gdzie wskazano, że roszczenia alimentacyjne należy oceniać według zasad współżycia
społecznego (stosownie do okoliczności) wytyczających granice uprawnień.
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alimentacji – rodziców czy dziadków – wie, że

k.r.o. Uprawnionym do świadczeń alimentacyj-

obowiązek jest wykonywany przez osoby zobo-

zarobkowo-finansowe, które mu pozwalają na

mogą starać się o alimenty. Należy jednak za-

znaczyć, że jednak w znacznej większości ten

wiązane dobrowolnie przez wzajemna pomoc,
poczucie obowiązku czy wdzięczności dziecka
za trud rodzica jaki poniósł wychowując go.

W przypadkach, gdyby jednak porozumie-

nie między członkami rodziny – co do pomocy
uprawnionym rodzicom – nie miało miejsca
i ten obowiązek nie byłby w ogóle wykonywany lub nie byłby dostatecznie wykonywany to

wówczas uprawnionym do alimentów rodzi-

com pozostaje droga sadowa. Uprawniony do
alimentacji rodzic – w takim wypadku – powinien złożyć pozew o alimenty do Sądu Rejono-

nych jest tylko ten kto znajduje się w niedostat-

ku. Dziecko (dzieci) zaś musi mieć możliwości
spełnienie wyżej wymienionego obowiązku.

Jednak działanie uprawnionego, które by było
sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem jego prawa lub z zasadami współżycia społecznego z ochrony nie korzysta.

KEYWORDS

Family law, alimony, parents, children, ma-

intenance

SUMMARY
In his publication a children´s responsibility

wego – Wydziału Rodzinnego. Rodzic wnoszą-

to provide maintenance for their parents is dis-

alimentacyjnego dziecka na jego rzecz.

parents´ responsibility to provide maintenance

cy pozew powinien wówczas udowodnić stan

niedostatku, który jest podstawą obowiązku

SŁOWA KLUCZOWE

Prawo rodzinne, alimenty, rodzice, dzieci.

STRESZCZENIE

Prezentowany artykuł dotyczy obowiązku

alimentacyjnego dzieci względem rodziców.
Obowiązek ten nie jest jeszcze obowiązkiem
powszechnie znanym w porównaniu z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców w stosunku do dzieci. Podstawą żądania alimentów

rodziców od dzieci jest przepis art. 128 i 129

cussed. This liability still hasn´t dawned upon

the public consciousness to the same extent as
for the children. The legal basis for parents to

demand maintenance from their children are
Art. 128 and 129 of the Family – related Re-

sponsibilities and protection Code. Pursuant to
these regulations only a person suffering priva-

tion is eligible for the maintenance. A child (or
children) in turn must be on high enough earnings enabling them to meet the said obligation.

However, should an entitled person institute any
proceedings contrary to social and economical

nature of the regulations under discussion, such
actions shall not be protected by law.
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Artykuły ekonomiczne

dr Ryszard Sęczyk

Efekty gospodarcze i społeczne
specjalnych stref ekonomicznych
na przykładzie strefy katowickiej, tarnobrzeskiej i suwalskiej
Social and economic effects of special economic zones shown
by examples of katowicka, tarnobrzeska and suwalska zones

I. Początki powstania
specjalnych stref
ekonomicznych

Przygotowując ustawę o specjalnych stre-

Zasady i tryb ustanowienia stref ekono-

micznych zostały określone w ustawie z dnia

20 października 1994 r. o specjalnych strefach

ekonomicznych. Zachęty finansowe oferowane
ustawą stanowiły wówczas silny bodziec mo-

tywujący inwestorów do lokowania nowych
firm w obrębie stref . Specjalne Strefy Ekono1

miczne to wyodrębnione administracyjnie ob2

szary w Polsce, gdzie prowadzenie działalności
gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Podstawową zachętą

dla inwestorów jest zwolnienie z podatku do-

chodowego od osób prawnych i odpowiednio
fizycznych. Pomoc stanowi formę refundacji
kosztów nowego projektu inwestycyjnego .
3

1
2
3
4
5

fach ekonomicznych uznano, że najistotniejsze

jest tworzenie na ich terenie nowych miejsc
pracy oraz lepsze wykorzystanie majątku przemysłowego, infrastruktury technicznej i zaso-

bów. Inwestycje zagraniczne powodują transfer
zawansowanych technologii i wzrost produktywności a przeprowadzone badania wskazują,

że wzrost wielkości zainwestowanego kapitału

o jeden punkt procentowy prowadzi do wzrostu dochodu narodowego per capita o 0,8 punktu procentowego4.

Zasady funkcjonowania sse ewoluowały

w czasie. Najistotniejsze zmiany do ustawy

wprowadziły następujące akty prawne: ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz

zmianie niektórych ustaw5, ustawa z dnia 2

Dz.U 1994, nr 123, poz.600 z póź. zm.
Dalej SSE.
R. Sęczyk, Geneza i funkcje specjalnych stref ekonomicznych w systemie gospodarczym III Rzeczpospolitej, Zeszyty
Naukowe 2004 nr 1, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. Stalowa Wola 2004, s.8.
J. Cukrowski, M. Jakubiak, Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, Warszawa:
Wyd CASE 2004, s.10.
Dz. U. z 2000 r., Nr 117, poz. 1228.
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października 2003 r. o zmianie ustawy o spe-

promocję. Strefa była wtedy zupełnie nowym,

o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekono-

czeń stawiał jej przyszły sukces, dodatkowo

cjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw , ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r.
6

micznych oraz niektórych ustaw7, ustawa z dnia
30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych
strefach ekonomicznych .
8

W momencie powstania Katowickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej9 w czerwcu 1996
r. był tu już pierwszy z poważnych inwestorów
General Motors - z planami inwestycyjnymi na

poziomie 1,2 mld PLN i deklarowanymi dwom
tysiącami zatrudnionych. Zainteresowanie fir-

my GM terenami przemysłowymi w Gliwicach
było impulsem do powstania podstrefy gliwickiej oraz powodem przyśpieszenia prac legislacyjnych nad powołaniem strefy. Powstała

w tym samym okresie Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

10

wydała w pierwszym roku

działalności zezwolenia dla czterech firm, które łącznie deklarowały zainwestowanie 4,9 mln
PLN. Faktycznie inwestycje ruszyły znacznie

później i jedna z firm rozpoczęła działalność
w połowie 1997 roku a pozostałe trzy na przełomie 1997/98.

Obie strefy w momencie utworzenia sta-

nowiły obszary nieciągłe przestrzennie, które

były położone w znacznej odległości od siebie.
Była to dodatkowa trudność w zorganizowa-

niu zarządzania dla spółek zarządzających,
które musiały przecież ponieść znaczne ob-

ciążenia finansowe na rozwój infrastruktury

przemysłowej w strefie oraz na jej intensywną
6
7
8
9
10
11

Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.
Dz. U. z 2006 r., Nr 141, poz. 997.
Dz. U. z 2008 r., Nr 118, poz. 746.
Dalej KSSE.
Dalej SSSE.
Dalej TSSE.

nie w pełni sprawdzonym narzędziem rozwoju gospodarczego, a brak krajowych doświadpodsycanymi politycznymi ambicjami, pod
znakiem zapytania.
na

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomicz-

11

powstała na początku września 1997 r.,

również jako obszar rozproszony, obejmujący
cztery podstrefy. Po szybkim okresie orga-

nizacyjnym i wejściu w życie rozporządzeń
Rady Ministrów, dających podstawę prawną

działania, pierwsze zezwolenie wydano firmie Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. z kapitałem niemieckim. W 1998 roku wydano 7

zezwoleń na prowadzenie działalności w strefie. Zezwolenia otrzymały także firmy dzia-

łające wcześniej, które znajdowały się na jej

terenie. Łącznie zadeklarowano utworzenie
515 nowych miejsc pracy i utrzymanie 1650

oraz 56,5 mln PLN na inwestycje. Późniejszy
o prawie 14 miesięcy start rekompensowało

doświadczenie zarządzającego strefą, którym
została Agencja Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Tarnobrzegu. Umożliwiło to korzystanie z doświadczeń sąsiedniej strefy w Mielcu,

kierowanej przez inny oddział ARP. Negatywnym efektem bliskiego sąsiedztwa była jed-

nak większa rywalizacja o inwestora. Ponadto
w rozporządzeniu Rady Ministrów powołującą TSSE znajdował się art. 15 mówiący o możliwości zmiany wysokości ulg po wstąpieniu

do UE. To była pierwsza zapowiedź zmian
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w zasadach udzielania pomocy publicznej dla
przedsiębiorców w sse, która spowodowała
niepokój wśród potencjalnych inwestorów.

II. Analiza społeczno –
ekonomiczna wybranych stref
ekonomicznych
Od momentu powstania najszybciej rozwija-

ła się KSSE. Lata 1997-1999 można nazwać etapem szybkiego rozwoju strefy, gdyż w tym cza-

sie pojawiło się w strefie 34 inwestorów, w tym
tak istotni jak Isuzu, Delphi lub Lear, czyli przy-

szły rdzeń strefowej branży motoryzacyjnej. Był
to też okres światowej koniunktury, a w strefie

zainwestowano łącznie ponad 1,6 mld PLN tworząc równocześnie ok. 5500 miejsc pracy.

Dynamika rozwoju SSSE, porównując ilość

inwestycji w strefie, również była dość duża.

W latach 1997-1999 przybyło tu 31 inwestorów,
były to jednak firmy małe i średnie z kapitałem

polskim. Prawdopodobną przyczyną było peryferyjne położenie strefy i brak dużego rynku zbytu

w najbliższym otoczeniu oraz mniejsza możliwość znalezienia odpowiednio wykwalifikowa-

nej kadry. Zniechęcało to większość dużych firm
do inwestycji na tym terenie. Potwierdzają to badania B. Domańskiego, który stwierdza, że: „istotny wpływ na wybór lokalizacji w konkretnych

strefach i podstrefach ma dostępność komunikacyjna. Jej wpływ widoczny jest zwłaszcza przy

lokalizacji największych fabryk samochodowych

w Tychach, Gliwicach i Polkowicach położonych

dogodnie z punktu widzenia zaawansowanej budowy i modernizacji autostrady A4” .
12

Od 2000 roku we wszystkich trzech analizo-

wanych strefach następuje wyraźny, skokowy
12

przyrost poszczególnych wskaźników ekono-

micznych. Główną przyczyną była nieuchronna
perspektywa ujednolicenia ustawodawstwa pol-

skiego z unijnym w sprawie pomocy publicznej.
Tak duże zainteresowanie inwestycjami na terenie stref wynikało z próby wykorzystania ko-

rzystnego dla inwestorów stanu prawnego, gdyż
wielu z nich miało świadomość zbliżających się
zmian. Świadczy o tym całkowita ilość zezwoleń

wydanych w tym roku dla inwestorów: w KSSE
wydano 78 zezwoleń, z których ważne są nadal

48, w SSSE wydano 50 (ważnych jest 27), w TSSE
wydano 47 (ważnych 22). Podobna sytuacja mia-

ła miejsce we wszystkich funkcjonujących wtedy
w Polsce strefach. Jednak jak okazało się Komisja

Europejska nie zezwoliła na zachowanie zasad dotychczas obowiązujących. Przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 osób, którzy mieli zezwole-

nie sprzed 1999 r. uzyskali maksymalną pomoc

publiczną w wysokości 75% kosztów inwestycji,
podczas gdy, dla zezwoleń wydanych w 2000 r.
maksymalny próg wyniósł 50%. Wynegocjowany

okres przejściowy, czyli zachowanie praw naby-

tych: dla małych przedsiębiorców obowiązuje do
końca 2011 r., a dla średnich do końca 2010 r.

Wielu przedsiębiorców ubiegających się

wówczas o zezwolenie, nie miało sprecyzowanych do końca planów inwestycyjnych i niektórzy z nich nie rozpoczęli inwestycji. Spowodowało to cofanie zezwoleń i w efekcie liczba

zezwoleń w latach 2000-2003 malała, mimo że
wydawano nowe.

Lata 2001-2003 stanowiły niekorzystny

okres dla rozwoju stref ekonomicznych. Był
on również niekorzystny dla całej Polski w za-

kresie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji

B. Domański, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczania, uwarunkowania i skutki, Kraków
2001, s. 121.
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zagranicznych. W 2001 roku wystąpiły także

ruje mniejsze zainteresowanie terenami tej stre-

nia zezwoleń, gdyż nie znano jaka była wielkość

dynamika jest wyraźnie wyższa w KSSE.

problemy związane z chwilowym wstrzymaniem przez Ministerstwo Gospodarki wydawapomocy publicznej udzielanej w Polsce. Wtedy

ważyły się też losy potencjalnych wypłat od-

szkodowań dla inwestorów poszkodowanych

w wyniku zmiany polskiego prawodawstwa.
Wszystkie te czynniki wzmagały ryzyko inwe-

stycji dla potencjalnych inwestorów i wyraźnie
wpływały na pogorszenie klimatu inwestycyj-

nego. Łącznie w okresie trzyletnim wydano 21
ważnych zezwoleń inwestorom w KSSE, 7 inwestorom w SSSE i 16 inwestorom w TSEE.

W latach 2004-2005 we wszystkich strefach

wzrosła liczba wydawanych zezwoleń na dzia-

łalność gospodarczą. Przyczyna tkwiła zapewne
w zakończonych negocjacjach z UE i jasno sprecyzowanych uregulowaniach prawnych zaakcep-

towanych przez UE, które nadal czyniły ze stref
atrakcyjną formę wspierania ważnych dla Polski

inwestycji. Po 2005 roku obserwujemy wyraźny

spadek wydawanych zezwoleń w SSSE, co suge-

fy. W strefach TSSE i KSSE utrzymuje się tenden-

cja wzrostowa wydawanych zezwoleń, jednakże
Rozwój stref w latach 2006-2008 charakte-

ryzował się wyraźnym trendem zwyżkowym.

Wzrastała liczba inwestycji co niosło ze sobą
również znaczący wzrost miejsc pracy. W dniu
31 grudnia 2008 r. wszystkie funkcjonujące

w Polsce sse zajmowały obszar 11 845 ha i były
znacznie rozproszone; znajdowały się na terenie 120 miast i 145 gmin.

Przepisy ustawy o specjalnych strefach eko-

nomicznych są aktualnie mniej skomplikowane
i korzystniejsze dla przedsiębiorców. Mogą oni

maksymalizować możliwą do uzyskania pomoc publiczną poprzez starania się o finansowe wsparcie będąc na terenie strefy, ponieważ

ustawodawca zezwala na taką pomoc. Przed-

siębiorcy mogą też uzyskać pomoc z funduszy
unijnych, pod warunkiem, że nie przekracza

ona dopuszczalnego pułapu pomocy określonego w ustawie o pomocy publicznej.

Wykres 1. Liczba przedsiębiorców z zezwoleniami narastająco w latach 1996-2008.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MG oraz danych z analizowanych stref ekonomicznych.
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Wyraźnie też widać wyraźny trend in-

wadzi, co prawda do większego rozproszenia

politykę zmiany swych granic. Koncepcja wy-

Wielkość bezwzględnych nakładów finan-

westorów do lokowania się w strefach, tym

bardziej, że stosują one bardzo elastyczną
łączania gruntów nieatrakcyjnych i włączania

w to miejsce odpowiednio przygotowanych
działek, często na wniosek inwestora, powo-

duje dużo lepsze zagospodarowanie obszarów
stref i ożywienie zainteresowania realizacją
projektów w strefach. W celu sprostania oczekiwaniom dużych koncernów zagranicznych,
zamierzających ulokować w Polsce inwestycje
o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, od

31 maja 2004 r. ustawodawca zwiększył ob-

szar stref o 1675 ha, przy czym powierzchnia
ta przeznaczona była wyłącznie pod duże pro-

jekty inwestycyjne o nakładach nie mniejszych
niż 40 mln EUR albo zatrudnieniu co najmniej
500 osób. Polityka wymiany obszarów pro-

stref, ale znaczne intensyfikuje wykorzystanie
tego instrumentu.

sowych zdecydowanie wyróżnia KSSE. Jest
ona liderem pośród wszystkich stref aktualnie działających, udział nakładów inwesty-

cyjnych w tej strefie w stosunku do nakładów
we wszystkich strefach w Polsce w 2008 r.
wyniósł 25,1%. Powodem jest to, że w KSSE

skoncentrował się przemysł motoryzacyjny,
który jest wysoko kapitałochłonny. Dwie inne
strefy - wałbrzyska (17%) i legnicka (7,4%),
w których także ulokował się ten przemysł

znajdują się odpowiednio na drugim i czwartym miejscu.

Dynamika

nakładów

inwestycyjnych

kształtuje się różnie, generalnie od roku

2003 rysuje się tendencja zwyżkowa, co jest

Wykres 2. Nakłady inwestycyjne w analizowanych strefach w mln PLN.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MG oraz danych z analizowanych sse.
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Tabela 1. Dynamika nakładów inwestycyjnych w analizowanych strefach.
Lp.

Nazwa strefy

Dynamika
2002/2001
w%

Dynamika
2003/2002
w%

Dynamika
2004/2003
w%

Dynamika
2005/2004
w%

Dynamika
2006/2005
w%

Dynamika
2007/2006
w%

Dynamika
2008/2007
w%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Katowicka

166

108

108

116

132

115

109

2

Suwalska

112

109

112

120

132

159

124

3

Tarnobrzeska

128

141

142

151

224

172

110

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji MG oraz danych z analizowanych sse.

wynikiem m.in. realizacji warunku inwesty-

O dynamice rozwoju potencjału stref

cyjnego znacznej ilości zezwoleń wydanych

świadczy niemalże podwojenie kapitału za-

w Polsce w wyniku ukończonych negocjacji

w 2007 r. (wzrost o 179,3%). Z porównania

w 2000 i 2002 r. Inną przyczyną jest z pew-

nością polepszenie klimatu inwestycyjnego
i wstąpieniu do UE. Najwyższą wartością

tego wskaźnika, ze stref podlegających ana-

lizie, charakteryzuje się strefa tarnobrzeska,

nieco niższą wartość wskaźnika ma strefa
suwalska, najniższą katowicka. Tendencja

zwyżkowa tego wskaźnika w analizowanych
strefach trwa do roku 2006 w KSSE i TSSE

i do 2007 w SSSE, potem następuje odwrócenie jej kierunku.

Analizując dynamikę nie można jednak do-

konać prawidłowej oceny rozwoju inwestycji
w poszczególnych strefach, gdyż jedna duża

kapitałowo inwestycja w strefie o niskich
całkowitych nakładach inwestycyjnych powoduje wzrost dynamiki o kilkadziesiąt procent. Lepszym narzędziem w tym przypadku

będzie udział inwestycji poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych w ogólnej kwo-

cie nakładów, które zostały zainwestowane
we wszystkich sse. Pod tym względem zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się strefa ka-

towicka (25,03%) i zajmuje pierwsze miejsce

ze wszystkich 14 stref, tarnobrzeska (8,42%)
i suwalska (2,37%) zajmują odpowiednio
miejsca czwarte i jedenaste (31.12.2008 r.).

inwestowanego we wszystkich strefach z 25

707 mln PLN w 2005 r. do 46 085,2 mln PLN

wynika, że zdecydowanie dominuje branża
motoryzacyjna (ponad 37 % wszystkich na-

kładów w roku 2005 i 31,6% w roku 2007).
W 2007 udział zwiększyły także branże wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych,

metale i wyroby z metalu, drewno i wyroby
z drewna, urządzenia maszyny i urządzenia.
W stosunku do roku 2005 branża papiernicza
zmniejszyła swój udział w całości zainwesto-

wanych kapitałów o ponad 5%, zmniejszeniu
udziału o 1,5% uległa także branża tworzyw

sztucznych i surowców niemetalicznych oraz
branża produktów spożywczych, napojów
i wyrobów tytoniowych (0,3%).
Pod

względem

społecznym

istotnym

wskaźnikiem są miejsca pracy jakie zostały
utworzone lub utrzymane w analizowanych
strefach. Jest on o tyle istotny, że wiąże się
bezpośrednio z polityką społeczną państwa

w rozwiązywaniu problemów bezrobocia,
pauperyzacji mieszkańców regionów słabych ekonomicznie i potencjalnymi patologiami, które mają przyczynę w braku pracy.

Ważnym społecznym aspektem rozwoju kapitału ludzkiego jest też konieczność posia-

Artykuły ekonomiczne

Wykres 3. Dynamika powstających miejsc pracy w analizowanych strefach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze specjalnych stref ekonomicznych.

dania odpowiednich kwalifikacji przez pra-

dwukrotnie wyższym od średniej krajowej

umiejętności i kwalifikacji zwiększa niewąt-

o kapitałochłonne technologie, ale wymaga

cowników wymaganych przez firmy oparte

o nowe technologie. Zdobywanie nowych
pliwie kapitał społeczny regionu, co sprzyja
jego rozwojowi, z drugiej jednak strony, brak

odpowiedniej bazy instytucji edukacyjnych
może stać się istotną barierą i powodować
obniżenie konkurencyjności regionów słabiej rozwiniętych.

Po względem miejsc pracy w stosunku do

całości utworzonych lub utrzymanych miejsc
pracy we wszystkich strefach w Polsce (stan
na 31.12.2008 r.) strefa katowicka zajmuje

1 miejsce (20,24%), tarnobrzeska 3 miejsce
(10,62%) i suwalska 12 miejsce (2,51%).
Trzeba jednak zaznaczyć, że wysokie zatrudnienie w TSSE wynika z faktu włączenia już

funkcjonujących zakładów do jej obszaru, zatrudniających znaczącą liczbę pracowników.

Analiza danych poniższej tabeli wskazuje

na charakter inwestycji ulokowanych w strefach. W KSSE wielkość nakładów finansowych ukształtowała się na poziomie prawie

dla wszystkich stref. Świadczy to o tym, że
prowadzona tam działalność oparta jest
również dość wysokiego zatrudnienia. Charakter tej strefy określa głównie przemysł
motoryzacyjny.

W strefie katowickiej na 1 miejsce pra-

cy poniesiono nakłady ponad 300 tys. PLN.
Wysokie zatrudnienie na 1 ha w strefie tarnobrzeskiej przy stosunkowo niskich nakładach wynika z objęcia preferencjami strefowymi już funkcjonujących zakładów, zatrudniających znaczącą liczbę pracowników. Na

jedno miejsce wydatkowano tu ok. 200 tys.

PLN. Lokują się tu przeważnie polscy mali
lub średni przedsiębiorcy, działający w bran-

żach mniej kapitałochłonnych, tworzących
za to większą liczbę nowych miejsc pracy. Na
jedno miejsce pracy wydatkowano tam ok.
235 tys. PLN.

55

56

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 14 (1/2011)

Tabela 2. Efekty w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanego terenu.
Strefa

Miejsca pracy na 1 ha

Nakłady w mln PLN na 1 ha

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Katowicka

27

30

49

43

10,4

10,8

15,7

14,5

Suwalska

17

19

41

44

2,1

2,4

6,4

8,6

Tarnobrzeska

23

27

24

27

2,1

2,8

4,0

6,3

Średnio w strefach

22

24

31

32

5,6

5,6

7,1

7,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze specjalnych stref ekonomicznych.

III. Wnioski

Atutem dla nowych przedsięwzięć jest też

Opierając się na analizie ekonomicznej wy-

możliwość usytuowania działalności na tere-

inwestycji w poszczególnych strefach. Zdecy-

kowe możliwości niedostępne w innych warun-

branych stref możemy zauważyć pewne pra-

widłowości, które towarzyszą lokalizacjom

dowanym liderem jest tutaj KSSE, której wyniki
ekonomiczne są w porównaniu do innych stref

imponujące. Wynika to z pewnością z faktu ko-

rzystnej lokalizacji nowej inwestycji. Regiony
różnią się specyficznymi cechami dotyczącymi

np. zasobów naturalnych, ludzkich oraz kapi-

tałowych. Ważna jest także jakość i zasobność
rynku pracy, a także logistyka zarządzania firmą umożliwiająca jak najszerszą jej ekspansję.

W tym aspekcie rozpatruje się również istnie-

nie i wielkość rynku regionalnego i możliwość
sprzedaży na nim własnej produkcji. Istotnym

elementem jest też dostępność techniczna
i ekonomiczna oraz niezawodność i komplek-

sowość działania infrastruktury. „W sensie
funkcjonalnym prawidłowe funkcjonowanie
wielu zakładów produkcyjnych, zwłaszcza
nowo tworzonych, wymaga istnienia pewnego

układu powiązań zewnętrznych, określonego
środowiska technicznego i społecznego”13.
13
14

nach o dużej koncentracji działalności gospodarczej. Takie miejsca stwarzają firmom dodatkach. Potwierdzają to naukowe badania: …”nie

można przy tym pominąć faktu, iż aglomeracje

cechują pewne specyficzne udogodnienia, które
są praktycznie niedostępne lub trudno dostępne poza nią. Wynikają one m.in. z dużej koncentracji wszelkiego rodzaju instytucji świadczą-

cych rozliczne usługi na rzecz przedsiębiorstw
przemysłowych”14

Wszystkie omówione elementy zdecydowa-

nie preferują strefy położone w otoczeniu wielkich aglomeracji. „Analiza motywacji inwesto-

rów przy lokalizacji inwestycji jednoznacznie
wskazuje, że głównymi czynnikami są: korzystne położenie i dobra dostępność komunikacyj-

na, fachowa kadra pracownicza, infrastruktura
techniczna jak również dobrze rozwinięta łączność. Biorą pod uwagę inwestycje zagraniczne
ze względu na motywy wyróżniamy inwestycje

zorientowane na zdobycie i utrzymanie miejscowego rynku oraz ukierunkowane na wzrost

I. Fierla, K. Kuciński, Współczesna ewolucja czynników lokalizacyjnych przemysłu w Polsce, [w:] Monografie i opracowania.. Zmiana uwarunkowań lokalizacji przemysłu w Polsce, Warszawa: SGH 1996, s.11.
Ibidem, s. 42.
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efektywności poprzez obniżenie kosztów wła-

pracowników do obszarów o wyższych płacach

szczególnie w przemysłach pracochłonnych np.

ma z kapitałem materialnym, który preferuje

snych, najczęściej związanych z płacami” .
15

Badania prowadzone przez PAIZ wskazują, że
elektrycznym, elektronicznym, maszyn i urzą-

dzeń, meblarskim czy odzieżowym głównym
motywem przenoszenia produkcji do Polski są

niższe płace. Bierze się też pod uwagę niższe
koszty usług i energii. Gdy do tego pojawiły się

ulgi podatkowe związane ze strefami ekonomicznymi, nastąpiło wyraźne zwiększenie na-

pływu kapitału. Powstała w latach 1995-1997
duża liczba stref (w pewnym momencie było
ich 17) spowodowała rywalizację o inwestora.
Dlatego też znacznie większym zainteresowa-

niem cieszyły się strefy położone w miejscach
tradycyjnie związanych z przemysłem, z dogodnymi połączeniami komunikacyjnym, dużą

podażą kadry pracowniczej i szerokim, położonym w bezpośredniej bliskości rynkiem zbytu.

Sprzyja to lokalizacji inwestycji w strefach na

południu i zachodzie kraju. Polepszający się
stan połączeń komunikacyjnych na północy

dodatkowo wzmacnia silne regiony wzboga-

cając ich kapitał społeczny. Podobnie rzecz się

regiony umożliwiające rozwój technologii hightech?16. W efekcie strefy choć są efektywnym

instrumentem stymulującym rozwój lokalny,

to ich działanie nie jest wystarczające. Ponadto

SSE, które miały być pomocą w restrukturyzacji regionów słabiej rozwiniętych w efekcie stosowanej aktualnie polityki „podążania za inwestorem” zmieniły swój cel. Są obecnie wykorzy-

stywane jako jeden z elementów zwiększający

atrakcyjność inwestycyjną kraju. Należy zatem
wzmocnić ich oddziaływanie, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych. Powinna temu

służyć odpowiednio projektowana polityka
regionalna oparta na konsolidacji wysiłków

wszystkich zainteresowanych podmiotów na
wszystkich szczeblach.

Streszczenie
Specjalne

strefy

ekonomiczne

zostały

Polski zwiększył zainteresowanie inwestorów

utworzone w Polska jako wsparcie dla gospo-

wschodnim, oferowane przez strefy udogod-

było zapewnienie zachęt finansowych w tych

także tym obszarem kraju. Niestety na wscho-

dzie Polski, a szczególnie obszarze północnonienia nie są w stanie całkowicie zrównoważyć

niekorzystnych warunków dla wielkich inwestorów. Jest to o tyle ważny problem, gdyż na-

rusza to równowagę rozwoju poszczególnych
regionów kraju. Miejsca lokalizacji dużych inwestycji zagranicznych pokazują korelację rozwoju strefy z jej położeniem geograficznym. Ponadto przemieszczanie się wykwalifikowanych
15
16

darki regionów zagrożonych w wyniku trans-

formacji ustrojowej. Zamiarem ustawodawcy
obszarach, w celu zachęcenia potencjalnych

inwestorów do inwestowania w przedsiębior-

stwa w tych regionach. Głównym celem było
stworzenie nowych miejsc pracy, przywróce-

nie gospodarczej w regionie i transfer nowych
technologii i innowacji. Analizowane trzy strefy
znajdują się geograficznie w różnych gospodar-

czych i społecznych regionach Polski, obszary

B. Domański, op. cit., s. 393.
P. Churski, Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, [w:] Przekształcenia
regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, pod. red. S. Ciok, D.
Ilnicki, Uniwersytet Wrocławski 2004, s. 31-45.
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doświadczyły również różnych gospodarczych

in enterprises in those regions. The main aim

na pytanie, w jakim zakresie specjalne strefy

gies and innovations. The analysed three zones

i społecznych skutków. Ten artykuł jest wpro-

wadzeniem do głębszej analizy i odpowiedzi
ekonomiczne wypełniły plany i nadzieje na

wspieranie rozwoju gospodarczego regionów

oraz poprawy warunków życia społeczności
lokalnych.

Summary
Social and economic effects of special eco-

nomic zones shown by examples of katowicka,
tarnobrzeska and suwalska zones.

Special economic zones were created in

Poland as a support for the economies of the
regions endangered due to political transfor-

mation. The intention of the legislator was to
provide financial incentives in those areas in

order to encourage potential investors to invest

was the creation of new jobs, economic restoration of the region and transfer of new technoloare located geographically in different economic and social regions of Poland, the areas also

experienced different economic and social ef-

fects. This article is an introduction to provide

deeper analysis and answer to the question, to
what extent special economic zones fulfilled

the plans and hopes for supporting economic
development of the regions and improvement
of living conditions of the local communities.

Słowa kluczowe

Specjalne strefy ekonomiczne, rozwój regio-

nalny, polityka rozwoju regionalnego, efekty ekonomiczne i społeczne sse, transfer technologii.
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Wpływ sieci recyklingu samochodów
wycofanych z eksploatacji
na środowisko naturalne
The influence of withdrawn car recycling chains on the
natural environment

I. Wstęp
Dynamiczny rozwój motoryzacji ma nie-

wątpliwie duży wpływ na ilość powstających

odpadów generowanych przez samochody wycofane z eksploatacji (SWE) .
1

Wyeksploatowane samochody, jak i po-

szczególne ich części składowe, zalegające na

złomowiskach czy wysypiskach śmieci, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska natu-

ralnego, a z drugiej strony są cennym surowcem
nadającym się do powtórnego wykorzystania.

Recykling jest jednym z podstawowych sposo-

bów ograniczania szkodliwego oddziaływania sa-

mochodów na środowisko. Jego istotą jest działanie
zmierzające do minimalizowania ilości odpadów
przy jednoczesnym ograniczaniu zapotrzebowania
na surowce i energię, przez włączenie do powtórnego obiegu odzyskanych surowców i materiałów.
1

2

W Polsce trudno jest określić dokładnie ilość

odpadów powstających w związku z wycofanymi

z eksploatacji samochodami. Szacuje się, że co
roku samochody generują od 100 do 150 tys. ton
odpadów przeznaczonych na składowiska. Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost liczby samochodów wycofywanych z użytku, problem ich
zagospodarowania staje się coraz ważniejszy2.

Dotychczas zagadnieniu zagospodarowania

SWE nie poświęcano w kraju należytej uwagi. Niemniej, ze względu na rosnącą świadomość ekolo-

giczną, możliwości gospodarczego wykorzystania
odpadów pochodzących z SWE, a przede wszyst-

kim stopniowe przyjmowanie aktów prawnych
obowiązujących w Unii Europejskiej problem ten
znalazł się w centrum zainteresowania.

Polska po przystąpieniu do struktur unij-

nych została zobligowana do utworzenia ogól-

Samochody wycofane z eksploatacji (lub samochody wycofane z użytku) są to samochody, odnośnie do których ich właściciele bądź inne upoważnione osoby fizyczne lub prawne podejmą decyzję, że nie nadają się one do dalszego użytku.
Mogą to być pojazdy zarówno faktycznie wyrejestrowane, porzucone przez właścicieli, jak i te, których właściciele lub
upoważnione osoby dopiero zamierzają się pozbyć.
A. Merkisz-Guranowska, Recykling pojazdów w Polsce, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom, 2007, s. 7-8.
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nokrajowej sieci recyklingu, gwarantującej de-

klingu obejmuje wszystkie podmioty uczestni-

Celem opracowania jest ocena wpływu sieci

z SWE. Zorganizowanie i funkcjonowanie sieci

montaż i przetwarzanie samochodów z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na środowisko naturalne, w szczegól-

ności udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy
obciążenie dla środowiska jest rzeczywiście zależne od liczby samochodów przetwarzanych

w oficjalnej sieci? Ukazane zostanie przy tym

szereg zjawisk, które mają negatywny wpływ
na funkcjonowanie systemu recyklingu samochodów w Polsce.

Podstawą charakterystyki badanego proble-

mu jest analiza literatury przedmiotu, danych
zawartych w raportach badawczych Instytutu

Badania Rynku Samochodowego SAMAR oraz
analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2007 roku przez Instytut
Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut

Badawczy w Radomiu wśród autoryzowanych
stacji demontażu na obszarze województwa

wielkopolskiego. Ze względu na dużą ilość
zebranych danych źródłowych wyniki badań
można odnieść w skali całego kraju.

II. Model funkcjonowania
sieci recyklingu samochodów
wycofanych z eksploatacji
w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem zadań stacji
demontażu pojazdów
W myśl ustawy o pojazdach wycofanych

z eksploatacji każdy samochód wycofany z użyt3

ku powinien trafić do sieci recyklingu. Sieć recy3
4
5

czące pośrednio lub bezpośrednio w procesie
wycofywania i zagospodarowania odpadów
recyklingu wymaga zaangażowania wielu podmiotów do których należą: producenci samo-

chodów, producenci części samochodowych,
punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu

samochodów, młyny przemysłowe (strzępiar-

ki), zakłady recyklingu materiałowego, zakłady
energetyczne, administracja państwowa4.

Efektywność działania sieci oceniana jest po-

przez liczbę przerabianych pojazdów oraz sto-

pień odzysku pochodzących z nich materiałów.
W warunkach polskich najbardziej efektywne

wydaje się oparcie organizacji sieci na trzystopniowym systemie sieci recyklingu (rys.1). I taki

model przyjęto w ustawie o recyklingu. System
dwustopniowy, polegający na dostarczeniu SWE

bezpośrednio do stacji demontażu, z pominięciem punktów zbierania, jest systemem droż-

szym, bowiem wymaga większej liczby stacji
demontażu, które muszą spełniać normy ochrony środowiska. System trzystopniowy, w którym
oprócz stacji demontażu i zakładów recyklingu,
istnieją również punkty zbierania, czyli miejsca

czasowego gromadzenia pojazdów, pozwala na
odbiór większej liczby SWE na potrzeby jed-

nej stacji demontażu. Dzięki temu zwiększa się

rentowność działalności stacji. Nie do przyjęcia
jest system jednostopniowy, w którym rolę stacji

demontażu przejmują młyny przemysłowe. Nie
są one w stanie spełnić wymagań ochrony środowiska i negatywnie wpływają na uzyskiwany
wskaźnik odzysku5.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU z 2005 r. nr 25, poz. 202 z
późn. zm.).
Dane Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów ACEA, www.acea.be.
A. Merkisz-Guranowska, Recykling pojazdów..., op. cit., s. 157.
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Rys. 1. Schemat trzystopniowej sieci recyklingu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Merkisz-Guranowska, Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce,
Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań-Radom, 2005, s. 181.

W Polsce obecnie funkcjonuje 689 stacji

stawianie zaświadczeń o demontażu pojazdu

samochodów oraz 117 punktów zbierania po-

szanie i usunięcie substancji niebezpiecznych

demontażu, mających pozwolenie na prowadzenie działalności związanej z recyklingiem
jazdów.

Najważniejsze znaczenie w sieci recyklingu

samochodów mają stacje demontażu pojazdów

obejmujące swoim działaniem obszar o śred-

nim promieniu 100 km, co uznano za obszar
gwarantujący zwrot kosztów inwestycji. Zadaniem ich jest zbieranie wycofanych z eksploatacji pojazdów od ostatnich właścicieli, wy-

lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, likwidacja tablic i dowodów rejestracyjnych, osu-

z pojazdu, demontaż, selekcja i sprzedaż części,
zespołów oraz materiałów do innych zakładów
zajmujących się przetwarzaniem materiałów

(autoryzowanych zakładów recyklingu i młynów przemysłowych), gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat SWE. Typowy

schemat czynności po dostarczeniu SWE do
stacji demontażu przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Schemat czynności obróbki SWE w stacji demontażu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Merkisz-Guranowska, Aspekty rozwoju recyklingu...,op. cit., s. 186.
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Demontaż i selekcja zespołów oraz ma

i innych zespołów, szczególnie ważnych dla

bezpieczeństwa oraz przeznaczeniem zespo-

cowych, najlepszym rozwiązaniem jest profe-

teriałów w stacji demontażu muszą być wykonywane w kolejności wyznaczonej względami

łów i materiałów do ponownego użycia lub dal-

szego przetwarzania. Pierwszym koniecznym
etapem jest usuniecie z pojazdu wszystkiego,
co mogłoby później zagrażać bezpieczeństwu

- pozostałości paliwa (benzyna, gaz), innych
płynów (oleje, smary, płyny chłodnicze) - po-

pularnie nazywa się to „osuszaniem” pojazdu.
Na tym etapie należy także unieszkodliwić elementy uruchamiane pirotechnicznie: poduszki

i pasy bezpieczeństwa. Do tego celu są stosowa-

ne specjalne osłony nakładane na cały pojazd.
Następnie demontuje się zespoły znajdujące się

w dobrym stanie technicznym, przeznaczone
do ponownego użycia przy naprawach innych

samochodów. Zespoły te muszą być demontowane ostrożnie, bez powodowania ich uszkodzeń, w celu umożliwienia ich wykorzystywa-

nia jako części zamiennych do napraw aut. By
ułatwić sprzedaż części przedsiębiorcy łączą
się w organizacje, tworząc system kompute-

rowy informujący o posiadanych zespołach
lub elementach. W Polsce najbardziej znany
jest system ARES. Są również tworzone przez

firmy ubezpieczeniowe internetowe „giełdy”
części zamiennych. Przedsiębiorca stosujący
do napraw podzespoły pochodzące z demontażu udziela trzymiesięcznej gwarancji „han-

dlowej”, obejmującej również wymianę. Przy
stosowaniu używanych zespołów do napraw

pojazdów konieczne jest uwzględnienie wymo-

gów bezpieczeństwa. Jako zasadę przyjęto, że
nie można ponownie używać elementów bez-

pieczeństwa biernego: pasów oraz poduszek
6

bezpieczeństwa. W przypadku innych części,
np. przekładni kierowniczych lub pomp hamul-

sjonalna ich regeneracja, prowadzona przez
znane koncerny, a później sprzedawanie z krótką, trzymiesięczną gwarancją. Ponowne użycie
części i zespołów generuje spore dochody dla

stacji demontażu, umożliwiając utrzymanie
(obecnie dość niskiego) poziomu opłacalności.

Problemem są rosnące koszty magazynowania.

Części przechowywane są zwykle przez długi
okres, aż do znalezienia nabywcy. W dalszej kolejności demontowane są zespoły zawierające

materiały przeznaczone do recyklingu materiałowego lub odzysku energetycznego: fotele,

szyby, opony itp. Szczególnie cenne są reaktory
katalityczne („aptekarskie” ilości rzadkich metali - platyny) oraz akumulatory. Po demontażu

nadwozie jest sprzedawane firmom posiadającym strzępiarki w celu rozdrobnienia. Działają-

ce w Polsce strzępiarki mają małe możliwości
selekcji materiałów. Oddzielają one stal i inne
stopy żelaza (separatory magnetyczne z prak-

tycznie stuprocentową skutecznością) oraz
inne metale i „frakcję lekką”, zawierającą pozostałości wszystkich innych materiałów: tworzyw sztucznych, gumy, szkła oraz ziemi i zanieczyszczeń powstałych w czasie eksploatacji

pojazdu. Obecnie w Polsce wykonywany jest

„płytki” demontaż - w nadwoziu przekazanym
do strzępiarki pozostaje znaczna ilość różnych
materiałów. W efekcie powstaje ok. 30% „frakcji lekkiej”. Ze względu na niemożność wyselekcjonowania z niej poszczególnych materiałów

zostaje przeznaczona do unieszkodliwienia lub
składowania jako odpady6.

J. Osiński, Problemy funkcjonowania systemu recyklingu samochodów, „Recykling”, 2009, nr 3, s. 36.
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III. Negatywne zjawiska
w funkcjonowaniu systemu
recyklingu samochodów
w Polsce
System recyklingu samochodów w Polsce

został utworzony Ustawą o recyklingu pojaz-

dów wycofanych z eksploatacji7. Wprowadzała
ona wymagania Dyrektywy Europejskiej oraz
8

rozporządzenia ministerstw do ww. ustawy.

Zgodnie z oczekiwaniem system powinien

spełnić podstawowe cele. Po pierwsze zapewnić

możliwie wysoki poziom ochrony środowiska
przed zniszczeniem spowodowanym pozostałościami po zużytych pojazdach. Po drugie zagwarantować opłacalność działania przedsiębiorców i pracowników w zakresie recyklingu.

W dotychczasowym (pięcioletnim) okresie

działania systemu pojawiło się wiele problemów:
problemy z uzyskiwaniem zaświadczeń o odzysku i recyklingu, niesprawność systemu dopłat

do demontażu, nielegalny demontaż zużytych pojazdów w „szarej strefie”, brak spójności w przepisach prawa. Ponadto w warunkach występują-

cego ostatnio kryzysu finansowego zaczęły maleć

ceny surowców wtórnych, co ma bezpośredni
wpływ na opłacalność działań recyklingowych.

Specyficzną cechą polskiego rynku motory-

zacyjnego jest duży udział w parku samocho-

dowym starych pojazdów oraz bardzo duży

napływ używanych samochodów w większości
mających 10 lat i więcej. Od momentu wejścia
Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.)

import używanych samochodów utrzymuje
się na poziomie ok. 800 – 900 tys. rocznie. We7
8
9
10

dług Instytutu Badania Rynku Samochodowe-

go SAMAR9 w 2010 roku zarejestrowano 722
913 pojazdów tj. 1,81% więcej w porównaniu

do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Dominują wśród nich marki niemieckie: Volkswagen (ponad 130 tys.), Opel (ponad 88 tys.),

a następnie Renault, Ford, Audi, BMW, Peugeot,
SEAT. W większości są to samochody stare, mocno zużyte, a średni wiek sprowadzonego pojazdu wynosi 10 lat. Pojazdy eksploatowane krócej

niż cztery lata stanowiły zaledwie 10,88% tej
liczby, w wieku od 4 do 10 lat – 46,16%, a auta

starsze niż 10 lat - nieco ponad 42,96%. Wpro-

wadzenie wymogu dokonania wpłaty 500 zł na
subfundusz recyklingowy od każdego sprowadzonego pojazdu z zagranicy przy jego pierw-

szej rejestracji nie spowodowało zmniejszenia
importu używanych samochodów, obniżyła się
natomiast liczba pojazdów bardzo starych (do
grupy powyżej 10 lat w poprzednich latach zaliczało się prawie 60% aut).

Występuje również znaczny import części

i elementów z demontowanych pojazdów. Do-

dając do wymienionych liczb sprzedaż nowych
samochodów osobowych, także z homologacją

ciężarową (w 2010 r. – 333 552), która była
wyższa o 4,17% w porównaniu do roku 2009
(dane wg Instytutu Badania Rynku Samocho-

dowego SAMAR)10, stwierdzić można, że do

eksploatacji w ubiegłym roku weszło ponad 1
mln pojazdów. Wszystkie te samochody po zakończeniu eksploatacji będą musiały być poddane recyklingowi. Z Polski praktycznie nie na-

stępuje dalszy eksport używanych pojazdów do

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r..., op. cit.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Dane Instytutu Badania Rynku Samochodowego SAMAR, www.samar.pl.
Tamże.
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innych krajów. Oznacza to, iż w najbliższych la-

towanych oraz przetwarzanych przez kilka

Wycofany z eksploatacji samochód stanowi

kach, prowadzi do patologii określanej jako

tach liczba samochodów do demontażu będzie
więc szybko rosnąć.

zagrożenie dla środowiska naturalnego, za-

wiera metale ciężkie, oleje, płyny chłodnicze,
płyny hamulcowe, płyny do spryskiwania szyb,
akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa
sztuczne, które mogą skazić glebę i wody podziemne. Zgodnie z wspomnianą wcześniej Dyrektywą Unii Europejskiej od 2006 r. na składo-

wiska powinno trafić 15% masy złomowanego
samochodu, a po 2015 r. – 5 %. Pozostałe materiały winny być poddane procesowi recyklingu

pod kątem ich ponownego użycia. Uzyskanie
tak wysokiego poziomu odzysku i recyklingu
przy demontażu 1 mln pojazdów będzie zatem
wielkim wyzwaniem 2015 r. w Polsce .
11

Branża wrakowa w Polsce jest bowiem

narażona na szereg zjawisk, które mają negatywny wpływ na jej dalszy rozwój. Pierwszym

z problemów jest sposób uzyskiwania zaświadczeń potwierdzających odzysk lub recykling.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu
jest zobowiązany przez ustawę o recyklingu

pojazdów wycofanych z eksploatacji (art. 29)
do potwierdzenia uzyskania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu – musi uzyskać
stosowne zaświadczenie od innych podmiotów

funkcjonujących na rynku gospodarki odpa-

dami w Polsce. Jest to szczególnie utrudnione
w przypadku zespołów i materiałów demon11
12

13

14

zakładów. Zwiększa to koszty działania stacji
demontażu, jak również, w pewnych przypad„handel kwitami”12. Brak potwierdzeń unie-

możliwia przedsiębiorcy otrzymanie dotacji na
demontaż z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

w wysokości 500 zł do każdego pojazdu, który
trafi do stacji demontażu.

Drugim ważnym problemem są znaczne

trudności w systemie finansowania recyklingu

samochodów w Polsce. Stan środków finansowych na subfunduszu opłat recyklingowych

NFOŚiGW za ubiegły rok wynosił ponad 1 mld

zł. Wielkość ta jest pochodną wspomnianego
wcześniej wysokiego poziomu importu samo-

chodów używanych na obszar naszego kraju,
a co za tym idzie dużych wpływów z opłat po

500 zł, uiszczanych przez wprowadzających
pojazdy nieposiadających sieci zbierania po-

jazdów13. Zauważyć przy tym należy, że z tej
kwoty wydano na dofinansowanie stacji demontażu jedynie kilkanaście milionów (mniej

niż odsetki bankowe z zebranej kwoty). Główny problem to traktowanie dopłat do demontażu jako pomocy publicznej de minimis – kwota
ta jest ograniczona do 200 tys. euro w ciągu

trzech lat, bez możliwości łączenia z inną dopłatą traktowaną jako pomoc publiczna. Ogra-

nicza to możliwość uzyskania odpowiednich
dopłat przez duże stacje demontażu14.

J. Kozłowski, H. Czyżyk, D. Lewandowski, Recykling złomu samochodowego, „Recykling” 2009, nr 10, s. 20.
Brak doprecyzowania w przepisach regulujących gospodarkę SWE, że zaświadczenie potwierdzające wymagany odzysk
lub recykling powinno być wydane nieodpłatnie, doprowadził do patologii, sprowadzając gospodarkę odpadami pozyskanymi w procesie demontażu SWE do handlu dokumentami.
Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji producenci i importerzy wprowadzający na rynek
Polski powyżej 1000 pojazdów rocznie mają obowiązek zorganizowania sieci recyklingu poprzez podpisywanie umów
z istniejącymi stacjami demontażu i punktami zbierania pojazdów.
J. Osiński, Problemy funkcjonowania systemu..., op. cit., s. 37.
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Kolejny problem, dotykający szczególnie

środowiska, zatrudnienia, zezwoleń, sprawoz-

dów do legalnie działających stacji demontażu.

handel pozyskanymi częściami zamiennymi,

boleśnie branżę wrakową w Polsce to zapewnienie wymaganego dopływu zużytych pojazObecnie, wg ocen wykonanych m.in. przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów
FORS , trafia do nich jedynie ok. 15% pojazdów
15

wycofanych z eksploatacji. Pozostałe (ok. 85%)

są demontowane w „szarej strefie”. W 2010
roku z ponad 1 mln samochodów wycofanych
z eksploatacji, do legalnych stacji demontażu
trafiło tylko ok. 150 tys. pojazdów. Oznacza

to, że co najmniej 850 tys. aut „rozpłynęło” się
w szarej strefie”, gdzie nie są przestrzegane wymogi ekologii, a odpady w znacznym stopniu
zatruwają środowisko naturalne w Polsce.

Do „szarej strefy” zalicza się nielegalnie dzia-

łające stacje demontażu, które po wymontowa-

niu części na sprzedaż, przekazują samochód
do składowania lub wręcz magazynują wraki na

swoim terenie. Zakłady nieposiadające pozwolenia nie spełniają wymogów niezbędnych do

zagospodarowania odpadów zgodnie z zasada-

mi ochrony środowiska, a zaplecze techniczne,
jakim dysponują, przeważnie nie pozwala na

zapewnienie prawidłowej eksploatacji i odpowiedniej jakości usług. W „szarej strefie” pojaz-

dy demontowane są tak, by uzyskać możliwie
największy zysk. Dotyka ona wielu przedsię-

biorców, którzy chcą prowadzić swoje interesy

w zgodzie z obowiązującym prawem. Ponoszą
oni z tego tytułu wymierne straty.

Autoryzowane stacje recyklingu nie są

w stanie konkurować z ofertą części pochodzą-

cych z nielegalnego demontażu, której cena nie
jest obarczona podatkami, kosztami ochrony
15
16

dawczości, kontroli jakości itp. Patologię w mo-

toryzacji stanowi fakt, iż „kwitnie” nielegalny
a naprawy pojazdów odbywają się niejedno-

krotnie w oparciu właśnie o te części. Montaż

używanych opon, elementów zawieszenia,
układu kierowniczego czy układu hamulcowe-

go to nic innego jak spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym.

W Polsce od wielu lat wdrażany jest system

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
(CEPiK), który w założeniu miał eliminować
patologie w motoryzacji. Zdawać się może, że
przy jego pomocy można określić, ile pojazdów

eksploatowanych jest w Polsce. Prawo nakazuje

bowiem, aby każdy pojazd w kraju został ujęty

w systemie CEPiK. Rozdział 2a ustawy o ruchu
drogowym opisuje, co powinna zawierać lista

danych w CEPiK-u o każdym pojeździe w Polsce
(kto, kiedy i jakie dane wprowadza, informacja

o polisie ubezpieczenia obowiązkowego OC
itp.)16. Dane CEPiK-u, dotyczące ilości pojazdów

zarejestrowanych oraz posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC, pokazują ogromną

różnicę między nimi. Zdecydowana większość
samochodów nieubezpieczonych lecz zare-

jestrowanych, to auta dawno zdemontowane
w „szarej strefie” (wg obliczeń FORS to ok. 30%
liczby pojazdów figurujących w rejestrach).

Problem ten narasta każdego roku. Powodem
jest brak sankcji za niezgłoszenie informacji
o zbyciu bądź nabyciu pojazdu (brak rzetelnych

informacji o właścicielach pojazdów) oraz zaniechanie kontroli realizacji ustawowego obowiązku zawarcia umowy OC przez właścicieli

Dane Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS, www.fors.pl.
J. Izdebski, Zgubione 7 mln pojazdów, „Recykling” 2010, nr 5, s. 46.
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pojazdów. Dane CEPiK-u potwierdzające, że

ne jest określenie w rozporządzeniu ministra

narażają Polskę na sankcje finansowe za nie-

z drogi w trybie art. 50a ust. 1 ustawy Prawo

tylko cześć pojazdów wycofanych z eksploata-

cji trafiła do systemu i została wyrejestrowana,
zrealizowanie dyrektywy wrakowej .
17

Równie istotnym zjawiskiem, które ma ne-

gatywny wpływ na wyniki ekonomiczne sta-

cji demontażu w Polsce, jest brak spójności
w przepisach prawa. Niestety, brakuje rozpo-

rządzenia, które jednoznacznie precyzowałoby
wymogi jakie musi spełniać pojazd, aby został
zakwalifikowany jako wrak. Ustawa o pojazdach wycofanych z eksploatacji łączy w so-

właściwego do spraw transportu, przesłanek,

jakie musi spełniać pojazd, aby został usunięty
o ruchu drogowym18, czy art. 18 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji19.

IV. Ocena potencjalnego
wpływu sieci recyklingu
samochodów wycofanych
z eksploatacji na środowisko
naturalne
Do pomiaru konsekwencji środowisko-

bie zapisy zarówno ustawy o odpadach, jak

wych można wykorzystać metodę środowi-

się do pojęcia samochodów nieużytkowanych,

Metoda LCA jest sposobem ilościowe-

i ustawy Prawo o ruchu drogowym. Natomiast

wszystkie trzy ustawy w różny sposób odnoszą
nazywanych potocznie wrakami, które „straszą
przy drogach”.

Rozbieżność w stosowaniu pojęć, kiedy po-

jazd można traktować jako nieużytkowany, kiedy jako wycofany z eksploatacji, a od jakiego

momentu będzie odpadem, powoduje proble-

my w podejmowaniu czynności wyjaśniających

przez funkcjonariuszy publicznych. Rodzić to
może również uznaniowość decyzji i dowolność
traktowania tego, czy stan techniczny danego

pojazdu spełnia przesłanki, aby zakwalifikować
go jako przysłowiowy wrak, czy też tych prze-

słanek jeszcze nie spełnia. Skutkiem tego może
być również korumpowanie funkcjonariuszy pu-

blicznych przez właścicieli tych pojazdów, aby Ci
odstąpili od swoich czynności. Dlatego tak waż17

18
19
20
21

22

skowej oceny cyklu życia LCA (ang. Life Cycle
Assessment).
go

określenia

środowiskowego

obciąże

nia, opartym na inwentaryzacji czynników

środowiskowych w odniesieniu do obiektu,
procesu lub innej działalności, w cyklu od
wydobycia surowców do ich końcowego zagospodarowania20. Pozwala ona ocenić wiel-

kość emisji substancji niebezpiecznych oraz

zużycia energii i materiałów we wszystkich
fazach cyklu życia wyrobu21. Metoda ta ma

wiele innych nazw, w zależności od obsza-

ru geograficznego, np. ekobilans, analiza „od
kołyski do grobu”, analiza zasobów i profilu

ekologicznego, analiza środowiskowa, profil

środowiskowy czy środowiskowa ocena cyklu
istnienia. LCA jest metodą ustandaryzowaną22
i stosowaną na skalę międzynarodową.

K. Matuszczak, „Eko-Pakiet” – rozwiązania w branży motoryzacyjnej, „Recykling” 2009, nr 5, s. 39.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r..., op. cit.
Z. Kłos, Środowiskowa ocena maszyn i urządzeń, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
Z. Kłos, G. Laskowski, Metody ekobilansowe w zarządzaniu środowiskiem, TQM – Elementy i ich integracja. Materiały
konferencyjne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998.
PN-EN ISO 14040:2009: Zarządzanie środowiskowe – Ocena Cyklu Życia – Zasady i Struktura.
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Środowiskowa ocena cyklu życia LCA

ny wpływ na środowisko, jak SWE, które w ogóle

równywanych obiektów lub procesów

wania samochodów oraz w trakcie procesu osu-

składa się z następujących etapów:

1. definicja celu i zakresu (określenie pooraz szczegółowości badań),

2. gromadzenie i inwentaryzacja danych,

3. ocena oddziaływań (identyfikacja wpływu badanych obiektów lub procesów na
środowisko),

4. interpretacja wyników.

Celem przeprowadzonej oceny ekobilan-

sowej jest porównanie konsekwencji środo-

wiskowych czterech scenariuszy rozwoju sieci
recyklingu. Do oceny przyjęto następujące sce-

nariusze przetwarzania SWE w oficjalnej sieci:
25%, 50%, 75%, 95%. Dla każdego scenariusza

określono przybliżoną liczbę SWE, które są za-

gospodarowanie w oficjalnej sieci i tych, które
są składowane (tab. 1).

Negatywne oddziaływanie SWE na środo-

wisko można ująć w dwóch kategoriach: traktowanie SWE jako odpadu, który nie jest w ża-

den sposób przetwarzany oraz niewłaściwe
przetwarzanie SWE.

Stacje należące do oficjalnej sieci i spełnia-

jące wymogi ochrony środowiska określone
w dyrektywie nie przyczyniają się do degradacji środowiska. Natomiast przetwarzanie SWE

w „szarej strefie” może mieć tak samo negatyw-

nie podlegają demontażowi i są porzucane przez
właścicieli. W efekcie nieodpowiedniego składo-

szania (jeżeli jest on w ogóle przeprowadzany),

na terenie stacji może dojść do skażenia ziemi
i wód wyciekającymi płynami eksploatacyjnymi,

paliwem i elektrolitem z akumulatorów. Do śro-

dowiska mogą dostawać się też inne substancje
niebezpieczne, takie jak rtęć czy ołów. W trakcie

przetwarzania dochodzi również do skażenia
atmosfery, co jest związane z uwalnianiem się

freonu czy niewłaściwym spaleniem niektórych
odpadów. Największe obciążenie stanowią jed-

nak odpady z procesu odzysku, zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi, które podlegają
składowaniu i dlatego przy ocenie konsekwencji
środowiskowych scenariuszy jako punkt odniesienia przyjęto liczbę SWE przetwarzanych w oficjalnej sieci. W celu oszacowania wpływu i do-

konania obliczeń założono, że SWE przekazany
autoryzowanej stacji demontażu będzie poddany
recyklingowi z zachowaniem zasad ochrony śro-

dowiska, natomiast samochód, który nie będzie
przekazany do oficjalnej sieci, jest traktowany
jako odpad przeznaczony do składowania.

Do oceny wpływu sieci recyklingu na

środowisko wybrano metodę Ecoindicator

99, w której oddziaływania środowiskowe

Tabela 1. Prognozowana liczba SWE przetwarzanych w autoryzowanych stacjach demontażu oraz liczba SWE traktowanych jako odpady w zależności od wskaźnika przerobu w oficjalnej sieci
Procentowy wskaźnik przetwarzanych SWE

Liczba przetwarzanych SWE

Liczba składowanych SWE

25%
50%
75%
95%

125 000
250 000
375 000
475 000

375 000
250 000
125 000
25 000

Źródło: opracowanie własne.
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są rozpatrywane w kategoriach głównych

ilości generowanych w tym procesie odpadów.

uzyskania czytelnych wyników, w metodzie

liwych do pozyskania z jednego SWE. Z uzy-

problemów środowiskowych. W celu zo-

brazowania negatywnych oddziaływań oraz
Ecoindicator 99 kategorie oddziaływań sprowadzono do:
-

wpływu na zdrowie ludzkie,

-

wpływu na stan ekosystemu,

-

wyczerpywania zasobów naturalnych.

W ramach poszczególnych kategorii mo-

żemy wyróżnić oddziaływania szczegółowe.
Do kategorii wpływ na zdrowie ludzkie zalicza się następujące negatywne oddziaływania: emisję substancji rakotwórczych, organicznych i nieorganicznych substancji wy-

wołujących choroby układu oddechowego,
zmiany klimatu, promieniowanie jonizujące
oraz ubożenie warstwy ozonowej. W obszarze oddziaływań na stan ekosystemów wy-

różniono: skażenie środowiska substancjami
toksycznymi, zakwaszenie i eutrofizację oraz
wykorzystanie terenu. Do kategorii wyczerpywanie zasobów naturalnych zaliczono: wydobycie minerałów i wyczerpywanie paliw
kopalnych.

Do przeprowadzenia oceny cyklu życia

konieczne było zebranie danych inwentary-

zacyjnych. Podstawę obliczeń stanowiły dane

dotyczące liczby złomowanych pojazdów oraz

Na podstawie zebranych informacji obliczono

średnią masę oraz strukturę materiałów możskanych danych wynika, że średnia masa odzy-

skiwanych materiałów z jednego SWE wynosi
661,6 kg. Tak mała waga w porównaniu z masą

początkową SWE wynika z nieuwzględnienia
recyklingu produktowego w uzyskanych danych źródłowych, z uwagi na brak ewidencji

części przekazywanych do dalszej odsprzedaży przez stacje demontażu. Struktura materiałowa SWE oddawanych do demontażu stanowiła podstawę obliczeń oddziaływania zarów-

no samochodów przetwarzanych (pozytywne
oddziaływanie na środowisko), jak i samochodów składowanych stanowiących odpady nie-

przetwarzane (negatywne oddziaływanie). Ze
względu na brak możliwości pozyskania odpo-

wiednich danych dotyczących całego procesu
recyklingu, skupiono się wyłącznie na procesie demontażu samochodu.

W celu obliczenia oddziaływania na śro-

dowisko w zależności udziału oficjalnej sieci
w zagospodarowaniu SWE, konieczne było

określenie wpływu pojedynczego samochodu
wycofanego z eksploatacji i to zarówno tego,

który podlega recyklingowi, jak i samochodu
stanowiącego odpad ostateczny (tab. 2).

Tabela 2. Potencjalny wpływ na środowisko recyklingu jednego SWE oraz składowania jednego
SWE w podziale na poszczególne kategorie oddziaływań LCA w punktach środowiskowych23
Kategoria oddziaływań

Wpływ na zdrowie ludzkie
Wpływ na stan ekosytemu
Wpływ na wyczerpywanie
zasobów naturalnych

się

Jednostka

Recykling jednego SWE

Składowanie jednego SWE

pkt.
pkt.

-3,333
1,604

25,103
7,663

pkt.

-77,058

3,302

Źródło: opracowanie własne.
23

Oddziaływanie środowiskowe jest wyrażane w tzw. punktach środowiskowych stanowiących jednostkę przyjętą w metodzie LCA.
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Tabela 3. Potencjalny wpływ sieci recyklingu na poszczególne kategorie oddziaływań dla
całkowitej liczby 500 tys. SWE w megapunktach środowiskowych24
Kategoria oddziaływań
Wpływ na zdrowie ludzkie
Wpływ na stan ekosystemu
Wpływ na wyczerpywanie zasobów

25%
7,20
2,46
-6,71

Udział SWE zagospodarowanych w oficjalnej sieci
50%
75%
4,35
1,51
1,85
1,25
-14,75
-22,79

95%
-0,76
0,76
-29,21

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki opracowano opierając się na bada-

W celu porównania poszczególnych przy-

niach empirycznych, które obejmowały stacje

padków niezbędna jest ocena porównawcza,

źródłowych stanowiących podstawę obliczeń,

ki wagowe dla danych kategorii oddziaływań,

demontażu z województwa wielkopolskiego.

Ze względu na dużą ilość zebranych danych

obliczenia oddziaływań środowiskowych dla

przetwarzanych i składowanych SWE umożliwiają ocenę wpływu scenariuszy w skali całego kraju. Ujemne punkty oznaczają pozytywny

wpływ na środowisko, a dodatni wynik ozna-

cza negatywne oddziaływanie. Składowanie

SWE powoduje negatywne oddziaływanie we
wszystkich wymienionych kategoriach oddziaływań, natomiast recykling SWE pozytywnie

wpływa na zdrowie ludzkie oraz na wyczerpywanie zasobów.

W tabeli 3 przedstawiono potencjalny

wpływ analizowanych przypadków różniących

się liczbą przetwarzanych SWE na poszczególne
kategorie oddziaływań środowiskowych. Uzyskane wyniki są suma oddziaływań wszystkich

SWE demontowanych i wszystkich SWE składowanych według przyjętych założeń. Wyniki od-

działywań przedstawiono w ujęciu bezwzględ-

nym, po przeprowadzeniu normalizacji, po to,

aby można było wykazać udział poszczególnych
kategorii oddziaływań środowiskowych w całkowitym oddziaływaniu cyklu istnienia.
24

25

podczas której otrzymane wcześniej wyniki
mnoży się przez odpowiednie współczynnia po ich zsumowaniu otrzymuje się współ-

czynnik środowiskowy, który w postaci jednej
liczby określa wielkość obciążenia środowiskowego. W metodzie LCA przyjmuje się, że

udziały kategorii oddziaływań w całkowitym

oddziaływaniu na środowisko wynoszą odpowiednio: 40% dla wpływu na zdrowie ludzkie,
40% dla wpływu na stan ekosystemu i 20% dla
wyczerpywania zasobów naturalnych, co ma

bezpośredni związek z przyjętymi w tej metodzie współczynnikami wagowymi25.

Badania wykazały, że jeden SWE demontowa-

ny i poddawany recyklingowi zgodnie z zasadami

ochrony środowiska ma ujemny współczynnik
oddziaływania środowiskowego, oznaczający
pozytywny wpływ na środowisko, a SWE składowany na składowisku odpadów ma dodatni

współczynnik środowiskowy, czyli negatywnie
oddziałuje na środowisko naturalne (tab. 4).

Sumaryczną wielkość oddziaływania śro-

dowiskowego dla scenariuszy przedstawiono
w tabeli 5.

Jednostka oddziaływań – megapunkt środowiskowy: 1MPkt = 106 punktów środowiskowych.
M. Goedkoop., R Spriensma., The Ecoindicator 99: A damage oriented method fir life cycle impact assessment, Methodology report, PreConsultants B.V., Amersfoort 2001.
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Tabela 4. Współczynniki środowiskowe odzwierciedlające całkowite oddziaływanie na środowisko generowane przez recykling jednego SWE oraz składowanie jednego SWE.
Współczynnik środowiskowy
(w punktach środowiskowych)

Recykling jednego SWE
-78,787

Składowanie jednego SWE
36,068

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Współczynniki środowiskowe analizowanych scenariuszy rozwoju sieci recyklingu.
Kategoria oddziaływań
Współczynnik środowiskowy
(w megapunktach środowiskowych)

25%

Udział SWE zagospodarowanych w oficjalnej sieci
50%
75%

2,95

-8,55

-20,03

95%
-29,21

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych w tabeli 5 wy-

nika, że najkorzystniejszy jest przypadek, dla

którego najwięcej SWE jest przetwarzanych

w oficjalnej sieci. Największe obciążenie generuje natomiast przypadek, który charakteryzuje się najmniejszym wskaźnikiem demontażu

SWE. Rezultatu takiego należało się spodziewać, gdyż z oczywistych względów im więcej

SWE podlega utylizacji z zachowaniem zasad
ochrony środowiska, tym mniejszy wpływ SWE
wywierają na degradację środowiska.

Przeprowadzenie analizy ekobilansowej

umożliwia jednak wyciągnięcie bardziej szcze-

gółowych wniosków, dotyczących wpływu re-

alizacji scenariuszy na poszczególne kategorie
oddziaływań (rys. 3).

Jak wskazuje rysunek 3 dla każdego wyróż-

nionego scenariusza wywierany jest pozytywny wpływ na kategorię wyczerpywania zaso-

bów środowiska. Wynika to z faktu, że nawet
w scenariuszu, który zakłada najmniejszą liczbę
przetwarzanych SWE, demontaż ten przynosi

korzyści w postaci odzyskanych surowców. Im
większy demontaż, tym współczynnik środowiskowy odnoszący się do kategorii zasobów
jest mniejszy.

Rys. 3. Wpływ sieci recyklingu na środowisko w zależności od przerobu SWE w oficjalnej
sieci w ramach wyróżnionych kategorii oddziaływań.

Źródło: opracowanie własne.
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Każdy przypadek, niezależnie od wskaźnika

demontażu SWE, generuje negatywny wpływ
na stan ekosystemu. Wyniki badania wskazują,

że w zasadzie zawsze organizacja i funkcjonowanie sieci recyklingu ma negatywny wpływ na

są ponad dziesięciokrotnie większe niż dla scenariusza zakładającego najmniejszy przerób.

Podsumowanie

W Polsce, w obliczu wzrastającej liczby

zdrowie ludzkie, z wyjątkiem przypadku o naj-

SWE oraz znacznego napływu używanych sa-

Z analizy całkowitego wpływu organizacji

winna stać się jednym z priorytetów w zakresie

większym wskaźniku demontażu, dla którego
wpływ ten jest bliski zeru (-0,76).

sieci recyklingu na środowisko (tab. 5) wynika,

że tylko w odniesieniu do przypadku, dla którego
zaledwie 25% pojazdów zostanie co zagospodarowanych w oficjalnej sieci, współczynnik przyjmuje wartość dodatnią (2,95), co oznacza wywie-

ranie sumarycznie negatywnego wpływu na środowisko. Pozytywny wynik kategorii wyczerpy-

wania zasobów (rys. 3) łagodzi negatywne skutki

oddziaływań w pozostałych dwóch kategoriach,
ale i tak suma korzyści wynikająca z przetwarza-

nia co czwartego pojazdu (-6,71) jest zbyt mała,
aby zrównoważyć negatywne oddziaływania

w kategorii – wpływ na zdrowie ludzkie i wpływ
na stan ekosystemu. We wszystkich pozostałych

trzech przypadkach pozytywne oddziaływania

w kategorii zasobów przewyższają negatywne

oddziaływania w pozostałych dwóch kategoriach,
co ostatecznie pozwala na uzyskanie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

Dla najbardziej efektywnego z punktu wi-

dzenia ochrony środowiska przypadku 95-

procentowego przetwarzania SWE w sieci
(rys. 3), pozytywny wpływ na wyczerpywanie

zasobów wzrósł w stosunku do scenariusza
najmniej optymistycznego ponad czterokrot-

nie, a negatywny wpływ na stan ekosystemu
zmniejszył się ponad trzykrotnie. Największa
różnica dotyczy jednak pozytywnego wpływu

na zdrowie ludzkie. Korzyści płynące z przeka-

zania prawie wszystkich SWE do sieci (tab. 5)

mochodów, które zbliżają się do końca okresu

eksploatacji, organizacja sieci recyklingu poochrony środowiska.

Przeprowadzone badania empiryczne dowio-

dły, że im więcej SWE zostanie zagospodarowanych w oficjalnej sieci recyklingu, tym mniejszy
wpływ SWE wywierają na degradację środowiska

naturalnego w ramach analizowanych kategorii
oddziaływań (wpływ na zdrowie ludzkie, wpływ
na stan ekosystemu, wpływ na wyczerpywanie

zasobów). Należy podkreślić, iż najbardziej efektywny z punktu widzenia pozytywnego wpływu
na zdrowie ludzkie jest 95-procentowy wskaźnik
demontażu SWE w oficjalnej sieci.

Ustawa o recyklingu zobowiązała produ-

centów do organizacji sieci odbioru pojaz-

dów, jednak to nie wystarcza do uzyskania
85-procentowego, a w perspektywie kolejnych
kilku lat 95-procentowego wskaźnika odzysku.

Potrzebne są rozwiązania poprawiające funkcjonowanie sieci recyklingu pojazdów wycofanych

z eksploatacji w Polsce. W szczególności zwięk-

szenie dopływu zużytych pojazdów do legalnie
działających stacji demontażu (eliminacja demontażu w „szarej strefie”) oraz sprawnie działający system dofinansowania demontażu. Roz-

wiązaniem może być wprowadzenie systemu
(wzorowanego na przyjętym w Danii) dopłat dla
ostatniego właściciela pojazdu za przekazanie

go do recyklingu w legalnie działającej stacji demontażu lub stworzenie odpowiednich instru-

mentów, pozwalających w sposób jednoznaczny
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określić, kiedy pojazd nie spełnia określonych

prowadzący stację demontażu był odpowie-

ny. Tu możliwe są dwa rozwiązania. Po pierwsze,

zebranych na subfunduszu opłat recyklingo-

warunków w zakresie bezpieczeństwa oraz
ochrony środowiska i powinien zostać wycofa-

określenie w Ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

warunków technicznych, których niespełnienie
pozwoli uznać pojazd za wycofany z eksploatacji, czyli odpad. Znamionom tym należałoby jed-

dzialny tylko za własne działania. Niezbędne
wydaje się również „uruchomienie” środków

wych, jednak co ważniejsze, powinny zostać
one wydane na cele, na które zostały zebrane.

Streszczenie

W artykule dokonano oceny wpływu sieci

nak nadać rangę przepisów ustawy. Po drugie,

recyklingu samochodów wycofanych z użytku

nie spowoduje, że pojazd nie będzie mógł być

chodów wycofanych z eksploatacji (SWE) zosta-

ustalenie w Ustawie z 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym warunków, których spełniedopuszczony do ruchu. Jeśli pojazd nie spełniałby wskazanych warunków technicznych, w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu umieszczano by adnotację o tym, że nie może on zostać

przywrócony do ruchu po drogach publicznych.
Wprowadzenie definicji jednoznacznie kwalifikującej pojazd jako odpad pozwoli ograniczyć

nielegalny demontaż pojazdów poza stacjami

oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów,
czyli import wraków w celu demontażu lub od-

budowy. Wdrożenie drugiej propozycji może
pomóc w wyeliminowaniu z obrotu pojazdów

całkowicie zniszczonych, a tym samym w ograniczeniu nielegalnego demontażu.

Pilne z punktu widzenia podaży SWE, jest

także ostateczne wdrożenie centralnego rejestru pojazdów, który pozwoli na dokładny system monitoringu rejestrowanych i wyrejestro-

wanych pojazdów i umożliwi egzekwowanie od
właścicieli wszystkich zarejestrowanych samo-

na środowisko naturalne. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, że im więcej samonie zagospodarowanych w oficjalnej sieci recyklingu, tym mniejszy wpływ SWE wywierają na

degradację środowiska naturalnego w ramach
analizowanych kategorii oddziaływań (wpływ

na zdrowie ludzkie, wpływ na stan ekosystemu,

wpływ na wyczerpywanie zasobów). Dlatego

też bardzo ważnym aspektem prawidłowego
funkcjonowania i rozwoju sieci jest wyeliminowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących

poza oficjalnym systemem (eliminacja demon-

tażu w „szarej strefie”), a których działalność
odbija się negatywnie na rentowności podmiotów właściwej sieci oraz przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Słowa kluczowe

Recykling, sieć recyklingu, samochody wy-

cofane z eksploatacji, ochrona środowiska.

Summary

The article evaluates the influence of with-

chodów ubezpieczenia OC.

drawn car recycling chains on the natural envi-

sobie uzyskiwania zaświadczeń potwierdzają-

ficial chain, the less influence they have on the

Celowe z racji sprawności systemu dopłat do

demontażu jest rozważenie uproszczeń w spocych odzysk lub recykling, aby przedsiębiorca

ronment. The results of the research show that

the more withdrawn cars are recycled in an ofnatural environment degradation in respect of
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analysed effect categories (the influence on hu-

They have a negative impact on the profitabil-

why a major aspect of proper functioning and

Keywords

man health, the influence on the ecosystem and

on the decrease of natural resources). That is
development of the chains is to eliminate all

business activities outside the official system

(elimination of dismantling in the “grey zone”).

ity of regular chains and they result in the degradation of the natural environment.

Recycling, recycling chain, withdrawn cars,

environment protection
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Trzeci Pakiet Energetyczny
- szansa na unikniecie kojelnego kryzysu gazowego?
Third Energy Package - chance to avoid next energy crisis?

WstĘp
Spór gazowy Rosja-Ukraina, który spowodo-

wał przerwy w dostawie energii w osiemnastu

wych gazu w całej Europie, gazociągi zwiększają
elastyczność sieci gazowej co wpłynie korzystnie

na europejskie bezpieczeństwo dostaw1. Wnioski

krajach europejskich zimą 2009 roku, unaocznił,

wyciągnięte z rosyjsko-ukraińskiego konfliktu ga-

Bułgaria i Słowacja okazały się szczególnie wrażli-

Energetycznego. Owe regulacje, które wejdą w ży-

ze Europa musi przedsięwziąć wspólne działania

w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego.
we, ze wzgledu na brak alternatywnych źródeł dostaw lub wystarczających miejsc magazynowania

gazu. Okazało sie, że nie ma infrastruktury umożliwiającej przesył gazu z krajów mniej dotkniętych

do krajów bardziej uzależnionych od rosyjskiego

gazu. Co więcej, brakuje regulacji prawnych mających zachęcić bądź zmusić jedne państwa do
działania na rzecz innych. Sytuacja ze stycznia

2009 roku udowodniła, że gazociągi odgrywają
kluczową rolę w otwarciu europejskich rynków
gazu na konkurencję, a więc do stworzenia jednolitego rynku gazu ziemnego, w którym konsumenci mogą swobodnie wybrać własnego dostawcę.

Ponadto w łączeniu różnych systemów przesyło1
2
3
4

zowego przyspieszyły prace Komisji i Parlamentu

Europejskiego nad przyjęciem Trzeciego Pakietu

cie 1 marca 2011 roku, mają na celu oddzielenie
działalności obrotowej i wytwórczej od przesy-

łowej, wzmocnienie uprawnień regulacyjnych,
upowszechnianie inteligentnych systemów po-

miarowych, a przede wszystkim wzmocnienie
praw konsumenta i ochronę najbardziej wraż-

liwych odbiorców. Poprzez analizę przepisów
Rozporządzenia

713/20092

ustanawiającego

Agencję ds. Spraw Współpracy Regulacji Energetyki, Rozporządzenia 715/20093 w sprawie

warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu
ziemnego a także Dyrektywy 2009/734 dotyczą-

cej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu
ziemnego, w poniższej pracy zostanie dokonana

Euractive, Europe seeks to draw lessons from gas crisis 22 January 2009 http://www.euractiv.com/en/energy/
europe-seeks-draw-lessons-gas-crisis/article-178708.
Dz.Urz. UE L 211/1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.
Dz.Urz UE L 211/36 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.w
sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.
Dz. Urz. UE L 211/94 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 dotyczaca wspolnych
zasad rynku wewnetrznego gazu ziemnego.
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ocena wpływu Trzeciego Pakietu Energetycznego

-

wspieranie

Pojęcie bezpieczeństwa
energetycznego
w regulacjach unijnych

-

wspieranie wzajemnych połączeń między

na bezpieczeństwo dostaw gazu.

efektywności

energetycznej

i oszczędności energii oraz rozwoju nowych
i odnawialnych źródeł energii
sieciami energetycznymi.

Uzależnienia od importu gazu w UE zostały

Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej prze-

dobrze udokumentowane i zaangażowanie UE

w sprawach energii na Unię Europejską. Według

ści energetycznej UE, która będzie rosnąć. Za 30

5

widuje, że działalność Wspólnoty obejmuje
działania w sferze energii, nadając kompetencje

artykułu 174 Traktatu o Unii Europejskiej Unia
Europejska jest zobowiązana prowadzić polity-

kę energetyczną, gdzie naturalne źródła energii
są wykorzystywane rozważnie i racjonalnie. Art.

100 wzywa do prowadzenia starań nad dywersyfikacją źródeł energii. Oznacza to, że TUE odnosi

się bardziej do dostępności zasobów niż niezawodności dostaw. W szczególności, nie ma od-

niesienia do sposobu realizacji dostaw energii
dla konsumentów. Traktat Lizboński rozszerza
6

kompetencje Unii Europejskiej w sprawie bezpie-

czeństwa energetycznego. Według artykułu 2.C
państwa członkowskie powinny dzielić kompetencje z Unią w zakresie energii. Co więcej, Trak-

tat kreuje nowy rodział XX gdzie w artykule 176
A (1) ustanawia cele polityki energetycznej Unii.

W kontekście tworzenia i funkcjonowania rynku

wewnętrznego, z uwzględnieniem potrzeby zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego, polityka energetyczna Unii, w duchu solidarności Państw Członkowskich, ma na celu,:
5
6
7
8

zapewnienie funkcjonowania rynku energii
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii

w sprawe bezpieczeństwa dostaw energii należy rozumieć w kontekście zewnętrznej zależnolat ponad 70% energii będzie importowane. Dla-

tego też bezpieczeństwo energetyczne stało się

jednym z kluczowych celów do osiągnięcia przez
Komisję Europejską w ciągu najbliższych lat.

Raport Końcowy Badania Sektorowego z 20077

roku wykazał, iż rynek gazowy jest nadal wysoce
skoncentrowany i zdominowany przez dostawców, przedsiębiorstwa są wertykalnie zintegro-

wane, gdzie jedna firma jest odpowiedzialna
za eksploatację, poprzez dostawę, aż do konsu-

menta końcowego. Rynek nie jest dostatecznie
zintegrowany z powodu braku kompetencji krajowych regulatorów energetycznych do działań

międzypaństwowych. Według Komisji jeżeli
przedsiębiorstwo energetyczne pozostaje wertykalnie zintegrowane, to nie ma żadnych motywacji do inwestowania w infrastrukturę, co rujnuje konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw.

Trzeci Pakiet Energetyczny nie wprowadza

żadnych nowych rozwiązań co do zwiększenia
fizycznej dostępności nowych źródeł energii,

ani nie proponuje żadnych zmian do Dyrektywy 2004/67 EC8 dotyczącej sposobów zapew-

Dz.Urz UE C 321 E/1.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany
w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Dz. Urz UE C 306 z 17 grudnia 2007.
DG Competitition Report on energy sector inquiry, 10 January 2007 SEC(2006) 1724. http://ec.europa.eu/competition/
sectors/energy/inquiry/full_report_part1.pdf
Dyrektywa 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu
ziemnego (Dz.Urz.UE L 127 z dnia 29.04.2004)
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nienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego.

nów podlegających zwolnieniu z dostępu stron

Ustanawia także Grupę Koordynacyjną ds. Gazu

może ostatecznie doprowadzić do większej moż-

Natomiast dyrektywa o dostawie gazu wpro-

wadza środki zabezpieczenia dostaw gazu.
i określa mechanizm wspólnotowy w przy-

padku zakłóceń w dostawach. Przewiduje ona
platformę współpracy, ale nie określa celi ilo-

ściowych w zakresie bezpieczeństwa dostaw,
ani też nie nakłada na państwa członkowskie
minimalnych poziomów zapasów.

Regulacje Trzeciego Pakietu
Energetycznego
Pakiet zawiera środki, które odnoszą się za-

równo do zewnętrznego i wewnętrznego bezpie-

czeństwa i niezawodności dostaw sektora energii
elektrycznej i gazu. Niektóre kwestie, w odniesie-

niu do niezawodności dostaw, w szczególności
dostępu i inwestycji w sieci przesyłowe i trans-

port, są takie same zarówno dla sektora energii
elektrycznej i gazu. Istnieją jednak pewne różnice
między tymi sektorami, głównie ze względu na
fakt, że jako surowiec wtórny, energia elektryczna
jest uzależniona od gazu.

Magazynowanie gazu
Jeśli chodzi o pracę magazynów gazu, ope-

ratorzy instalacji magazynowych są obowiązani

w dyrektywie 2009/73 do publikowania ra-

portów dziennych stopnia obróbki gazu, który
odbył się w ich obiektach. Środek ten może uła-

twić bardziej precyzyjnym ustaleniu zapasow
gazu znajdującego się w posiadaniu operatorów

trzecich, które jest uzależnione od mechanizmu

„użyj albo strać”. Ten rodzaj sprawozdawczości
liwości arbitrażu dla przedsiębiorców energetycznych i jako takie pomoze w redukcji zmien-

ności cen, co uczyniłoby rynek magazynowania
gazu bardziej stabilnym. Ponadto, może on także pomóc państwom członkowskim w realizacji

regionalnych i dwustronnych mechanizmów
solidarności w przypadku poważnych zakłóceń
dostaw gazu. Pakiet proponuje ustanowienie

zasad prawnego i funkcjonalnego rozdziału

w odniesieniu do operatorów systemów magazynowania, którzy wchodzą w skład przedsię-

biorstwa dostarczającego gaz oraz zwiększenie
uprawnień krajowych organów regulacyjnych

w celu nadzorowania dostępu do magazynowa-

nia. Komisja również argumentuje wydzielenie
operatorów systemów przesyłowych w taki

sposób, aby zwiększyć konkurencję i bezpieczeństwo dostaw dla segmentu magazynowania

gazu. Główną motywacją dla Komisji w rozwią-

zywaniu problemu magazynowania gazu jest

stymulowanie konkurencji w zakresie dostaw

gazu. Obecnie dostawcy, chcący uzyskać dostęp
do przechowywania, muszą podpisywać umowy z konkurentami, którzy z kolei mogą pod-

jąć decyzję o przechowywaniu w kategoriach
ekonomicznych.

Rozdzielenie (Unbundling)
Według Komisji pełen rozdział właścicielski

przechowywania i może pomóc w zapewnieniu

w obu sektorach energii elektrycznej i gazu jest

w przeciwdziałaniu akumulacji rezerw w maga-

członkowskich, Pakiet zawiera dwie różne

stronom trzecim dostępu do magazynów. Może

to także okazać się skutecznym narzędziem
zynach, w szczególności w przypadku magazy-

nadal najkorzystniejszą z opcji. Jednak w obliczu nacisku politycznego ze strony państw

możliwości rozdziału, po pierwsze, rozdział
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własności (oznacza to rozdzielenie własności
od właścicieli sieci), a po drugie, opcja niezależnego operatora systemu.

Oddzielenie działalności
obrotowej i wytwórczej od
przesyłowej
Opcja rozdziału właścicielskiego wymaga

pełnego rozdzielenia obsługi sieci gazowych od
dostaw i wydobycia. W ramach tego systemu,

operatorzy sieci gazowych, nie moga byc powiązani w zakresie dostaw, wytwarzania i produkcji. Operatorzy sieci będą zobowiązani do

posiadania i kontroli sieci. Zgodnie z systemem
rozdziału osoba lub firma może nadal posiadać

akcje zarówno u operatora sieci jak i u przedsiębiorstwa dystrybuującego, o ile te akcje sta-

nowią niekontrolujące, udziały mniejszościowe.

Jako udziałowiec mniejszościowy nie może mieć
prawa do blokowania decyzji w zarządzie przed-

siębiorstwa. Oprócz tego, żadna osoba nie może

być członkiem rady nadzorczej bądź zarządu
tych przedsiębiorstw. Przepis ten ma szczególne
znaczenie dla inwestorów indywidualnych.

Niezależny operator systemu
(ISO)
W ujęciu ISO przedsiębiorstwo zintegrowa-

ne pionowo, może zachować prawo własności
swoich aktywów sieciowych, ale sama sieć musi
być zarządzana przez ISO. Może być to przedsiębiorstwo lub podmiot, który jest całkowicie

niezależny od przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo i wykonuje wszystkie funkcje

operatora sieci. Niezależny operator sieci musi
spełniać takie same wymagania w zakresie rozdziału, jak inni operatorzy sieci. Jako taki, ISO

nie może posiadać jakichkolwiek interesów
w dostawach dla przedsiębiorstwa.

Niezależny operator przesyłowy
(ITO)
W październiku 2008 r. Rada Europejska

dodała trzeci model rozdziału niezależnego
operatora systemu przesyłowego, które można

określić jako status quo plus. Pozwoli on państwom członkowskim takim jak Francja, Austria i Niemcy utrzymać obecny system, gdzie

ITO należą do przedsiębiorstwa zintegrowane-

go pionowo. Aby podkreślić niezależność ITO,
model ten przewiduje dodatkowe zasady, któ-

re obejmują zasady powoływania zarządu ITO,
analizy rozwoju sieci i decyzji inwestycyjnych
podejmowanych przez ITO w celu zapewnie-

nia ich zgodności z odpowiednimi przepisami
wspólnotowymi i ograniczeń w dostępie ITO
do rynku kapitałowego, który jest kontrolowany przez organ nadzorczy.

Wraz z przejściem z systemu sieci przesyło-

wych należących do przedsiębiorstw zintegro-

wanych pionowo, czyli łączących wytwarzanie
energii, obrót nią i sprzedaż klientom, w wyniku liberalizacji sektora energii w UE, adekwat-

ność inwestycji stała się problemem, zwłaszcza
w odniesieniu do operatorów systemów przesyłowych łączących wytwarzanie energii, ob-

rót nią i sprzedaż klientom, którzy mogą mieć

powody do nieinwestowania jeżeli sieci mogą
przejść na rzecz konkurentów. Komisja jednak

konsekwentnie twierdzi, że rozdział operatorow systemow przesylowych zwiększy bezpie-

czeństwo dostaw, jako że przyczyna niechęci

do zwiększenia inwestycji w urządzeniach
sieciowych została usunięta. W swojej ocenie
Komisja twierdzi, że w ciągu trzech czy czterech lat w trakcie rozdziału własności, inwe-

stycje w sieci gazu podwoiły się. W niektórych
przypadkach, na przykład w hiszpańskiej REE,

czeskiej CEPS i holenderskim Gasunie ten trend
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był jeszcze silniejszy. Komisja także twierdzi, że

że: 1) istnieje porozumienie pomiędzy Unią Eu-

rozdział właścicielski będzie promować inwe-

mogą wykazać, ze nie są kierowane ani przez

sam wzrost inwestycji w sieć nie jest tak zauwa-

żalny w pionowo zintegrowanych OSP. Dlatego
stycje, a tym samym budowe połączeń transgranicznych, wspieranie swobodnego prze-

pływu gazu na rynku wewnętrznym i wzrost

paneuropejskiej dostępności i niezawodności

sieci. Ponadto, rozdział własności przyczyni się
również do niezawodności dostaw, ponieważ
jednym z efektów rozdziału właścicielskiego

jest zwiększony poziom przejrzystości, który

ropejską a krajem, w którym firmy spoza UE

maja siedzibę, oraz 2) te firmy spoza UE, które

firmy produkujące bądź dostarczające gaz ani
przez państwo trzecie.

Rola krajowych regulatorów
energii i powstanie Agencji
ds. Współpracy Organów
Regulacji Energetyki
Przez wiele lat zadanie doprowadzenia gazu

z kolei umożliwia właściwym regulatorom kon-

do konsumenta bylo w rękach monopoli pań-

poza przedsiębiorstwami energetycznymi.

państwowych monopolistów, ramy regulacyjne

trole i egzekwowanie zakazu subsydiowania

krzyżowego pomiędzy siecią a działalnością

Klauzula trzeciej strony

Klauzula trzeciej strony wymaga aby, sku-

teczne wydzielenie operatorów systemów prze-

syłowych i dostaw i produkcji miało miejsce
nie tylko na poziomie krajowym, ale również

na poziomie europejskim. Krajowy regulator
rynku energetycznego będzie mógł odmówić
udzielenia koncesji przesyłowej spółce kontro-

lowanej przez podmiot z kraju trzeciego, jeśli
nie spełnia on warunków dotyczących rozdzielenia działalności sieciowej od handlowej oraz

jeśli wejście na rynek takiego podmiotu mogło-

by zagrozić bezpieczeństwu dostaw na rynku
państwa członkowskiego lub w Unii Europejskiej. Innymi słowy, te przedsiębiorstwa z kra-

jów trzecich powinny być rozdzielone w swoich
krajach i powinny wykazać bezpośrednią lub
pośrednią niezależność pomiędzy działalnością

dostawczą a produkcyjną aby móc funkcjo-

nować na rynku europejskim. Firmy spoza UE
nie mogą kontrolować systemów przesyłowych
i operatorów systemów przesyłowych, chyba

stwowych. Ponieważ europejski sektor energetyczny, odszedł od zintegrowanych pionowo,

w sektorze stale zyskuja na znaczeniu. Pierwsze
fundamenty funkcjonowania w prawie europejskim krajowych organów regulacyjnych w sek-

torze energetycznym wprowadziły pierwsze
dyrektywy na temat gazu i energii elektrycz-

nej, których zakres został rozszerzony na mocy
przepisów drugiej dyrektywy gazowej i energii
elektrycznej. Pakiet poszerza i umacnia kompetencje krajowych organów regulacyjnych w sto-

sunku do poprzedniego systemu. Pakiet idzie
jeden krok dalej i wprowadza bezpieczeństwo
dostaw jako jeden z celów krajowych organów

regulacyjnych, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa rynku gazu i rozwój bezpiecznych, niezawodnych i wydajnych systemów gazowych.

Dyrektywa 2009/73 nakłada na krajowe organy
regulacyjne szeroki zakres zadań monitorujących, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności sieci, w tym oceny bezpie-

czeństwa sieci oraz zasad rzetelności i poziomu
przejrzystości rynku. Pakiet ów zapewnia, że

krajowe organy regulacyjne powinny być niezależne od jakichkolwiek wpływów politycznych.
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Współpraca między krajowymi organami regu-

cen detalicznych energii elektrycznej i gazu

tworzenie rozwiązań operacyjnych w celu za-

nawialnych źródeł energii, a zgodnie z pra-

lacyjnymi, staje się obowiązkowa co najmniej

ziemnego, dostępu do sieci, w tym dostępu

na poziomie regionalnym, po to aby wspierać
pewnienia optymalnego zarządzania siecią oraz
rozwój wspólnych zasad wymiany gazu i aloka-

cji przepływów transgranicznych. Komisja może

wprowadzać wytyczne w zakresie charakteru
współpracy organów regulacyjnych.

Ponieważ krajowym organom regulacyjnym

brak kompetencji do koordynowania inicjatyw

transgranicznych, potrzebny jest organ na poziomie europejskim, który będzie w stanie podejmować decyzje w razie konfliktów transgranicznych i nadzorować prace krajowych regulatorów. Instytucja ta powinna również umoż-

do energii elektrycznej wytwarzanej z od-

-

-

wami konsumentów, określonych w Dyrektywach 2009/73/EC i 2009/73/EC

moc podejmowania decyzji w sprawach

indywidualnych: zwłaszcza w sprawach
transgranicznych dotyczących infrastruktury przesyłu energii z jednego państwa
do drugiego

ogólna rola doradcza: prawo wydawanie

prawnie niewiążących wytycznych bądź

opinii na wniosek Parlementu lub z wła-

snej inicjatywy w celu promowania dobrych
praktyk pośród regulatorow krajowych

liwić krajowym organom regulacyjnym zacie-

-

w ramach wykonywania funkcji związanych ze

Europejska sieć operatorów
systemów przesyłowych gazu
(ENTSO)

śnienie współpracy na szczeblu wspólnotowym

oraz uczestnictwo, na zasadzie wzajemności,

Wspólnota. Według Rozporządzenia (WE) nr

713/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję

sporządzanie rocznych raportów i przed-

stawianie ich Komisji i Parlamentowi

Pakiet proponuje sformalizowanie współ-

ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,

pracy między operatorami sieci przesyłowych,

regulacyjnych do współpracy, szczególnie

mission System Operators). Rozporządzenie

Agencja miałaby następujące uprawnienia:
-

-

ustanawianie ram dla krajowych organów

w przypadkach wymiany informacji i wyzna-

czania kompetencji gdzie więcej niż jedno
państwo członkowskie jest zaangażowane

nadzór regulacyjny nad współpracą pomię-

dzy operatorami systemu przesyłowego:

monitorowanie i sprawdzanie działalności
Europejskiej Sieci Operatorów Systemu

-

Przesyłowego ( ENTSO) poprzez ustalanie
priorytetów pracy Sieci

nadzorowanie funkjonowania wewnętrzne-

go rynku energetycznego w szczególności

która w chwili obecnej jest regulowana przez

platformy, takie jak GTE i ETSO (European Trans-

2009/715 zobowiązuje operatorow systemow
przesylowych w obu sektorach energii elektrycznej i gazu do współpracy w celu zapewnienia

optymalnego zarządzania europejskimi sieciami

przesyłowymi poprzez utworzenie Europejskiej
Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych sektora energii elektrycznej i gazu. W konsekwen-

cji integracji rynku poprzez formalizację ETSOs
wzmocni się również niezawodność i bezpieczeństwo dostaw. ENTSO będzie odpowiedzialna w czterech głównych obszarach.
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Pierwszy dotyczy rozwoju spójnego rynku

Wzrost zapotrzebowania na energię i jedno-

i kodeksów technicznych potrzebnych do in-

cześnie zależność Unii od importu będzie wy-

ziomie krajowym w odniesieniu do struktur

największego popytu. Współpraca w zakresie

tegracji rynku energii elektrycznej i gazu. Korzyścią tego jest usunięcie niespójności na potaryfowych, zasad alokacji zdolności, ustaleń

w sprawie bilansowania, harmonogramów
handlowych oraz środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. Obecnie różni-

ce prowadzą do segmentacji rynku, a niektóre
rynki krajowe są rozdrobnione na różne strefy

taryfowe lub obszary bilansowania. Zdaniem
Komisji, segmentacja przeciwdziała rozwojowi

rynku wewnętrznego i przyczynia się do wzro-

stu dominacji niewielkiej liczby dostawców, co
z kolei zagraża bezpieczeństwu dostaw.

Drugi obszar dotyczy współpracy w zakre-

sie badań i innowacji będących przedmiotem
wspólnego zainteresowania. Pod tym hasłem,

ETSOs są zobowiązane do określenia finansów

i zarządzania badaniami i innowacjami nie-

zbędnymi dla rozwoju technicznego i rozwoju

magać od sieci przesyłowych aby mogły w sta-

nie poradzić sobie z alokacją energii w czasie
eksploatacji sieci jest więc niezbędna, zwłasz-

cza w sektorze energii elektrycznej, w którym
współpraca między operatorami systemow

przesylowych wniesie istotny wkład w nieza-

wodność sieci zwłaszcza w silnie połączonych
obszarach. Zwiększenie współpracy przyczyni

się do bezpieczeństwa dostaw poprzez większą

przejrzystość i widoczność kwestii związanych
z rozwojem sieci, co pozwoli na inwestycje tam

gdzie są najbardziej potrzebne. Ponadto, bar-

dziej wiarygodne informacje na temat rynku
pomogą w lepszej alokacji zasobów i dlatego
mogą dodatkowo przyczynić się do bezpieczeństwa i niezawodności dostaw.

Ewidencja

Pakiet energetyczny nakłada obowiązek

europejskich sieci elektroenergetycznych i ga-

prowadzenia ewidencji na operatorów sieci ga-

tycznej oraz w celu umożliwienia promowania

tyczących decyzji operacyjnych i handlowych.

zowych, przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii i wydajności energerozwiązań o niskiej emisji dwutlenku węgla.

Trzeci obszar współpracy odnosi się do

koordynacji pracy sieci, tj. poprzez wymianę

informacji między sieciami operacyjnymi

i publikację informacji dotyczących dostępu

do sieci, a czwarty obszar współpracy to ko-

ordynacja planowania inwestycji w sieć oraz
montiorowanie zdolności sieci przesyłowych.

Dwie europejskie sieci operatorów systemów

przesyłowych muszą, w ramach rozporządzenia publikować na skalę europejską, co dwa lata
dziesięcioletnie plany inwestycyjne.

zowych, jak i dostawców. Będą oni zobowiązani

do prowadzenia rejestru wszystkich danych doObowiązki te umożliwią organom regulacyjnym efektywną ocenę zarzutów o nadużycia na
rynku oraz zbadanie przeszłości zachowań na

rynku ich uczestników. W szczególności, Komisja uważa, że przegląd odpowiednich zapisów
pozwoli organom regulacyjnym na zbadanie,
czy decyzje operacyjne były oparte na solidnych

rozumowaniach ekonomicznych, a nie próbach
manipulacji rynkiem. Komisja stwierdziła, że
jednym z możliwych efektów tych działań jest

zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności
sieci. Jednak, choć jest jasne, w jaki sposób
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dane te mogłyby pomóc krajowym organom

nego rynku energetycznego, a tym samym za-

danych pomoże w prognozowaniu warunków

lacje takie jak Trzeci Pakiet Energetyczny.

regulacyjnym lub właściwym organom ochro-

ny konkurencji, nie jest jasne, jak gromadzenie
rynkowych i bezpieczeństwa dostaw.

Wnioski

Środki zaproponowane w ramach pakietu

mogą mieć pozytywny wpływ na niezawodność i bezpieczeństwo dostaw. Jednakże, zaproponowane środki nie proponują odpowied-

gwarantowania bezpieczeństwa dostaw, rynek
musi być zachęcany do działania poprzez regu-

Słowa kluczowe

Pakiet energetyczny, bezpieczeństwo ener-

getyczne, kryzys gazowy.

Streszczenie

Gaz ziemny jest jednym z kluczowych źródeł

niej zdolności wytwórczej w całej UE, ani też

energii w krajach Unii Europejskiej. Mieszkancy

ciekawe, jeżeli chodzi o problem bezpieczeń-

jest wspólna polityka bezpieczeństwa gazowego

nie proponują żadnych nowych środków walki

Unii z rosnącym uzależnieniem od importu. Co
stwa energetycznego, to długoletnia debata

polityczna na temat systemu wydzielenia ope-

ratorów systemów przesyłowych i operatorów

przechowywania; które prowadziła zarówno
Komisja, Rada jak i Parlament Europejski obok

państw członkowskich jak również przedstawiciele branży; wydaje się nieistotna, ponieważ

praktycznie każdy z proponowanych systemów

rozdziału nie będą mieć większego wpływu na

europejskie bezpieczeństwo dostaw. Sukces
europejskiej polityki energetycznej i bezpieczeństwa dostaw energii w dłuższej perspektywie będzie zależał od tego czy europejska infrastruktura energetyczna będzie przygotowa-

na do dostarczenia czystej i bezpiecznej energii

bez zaniedbania wymogów funkcjonowania
wewnętrznego rynku energetycznego. Po przyjęciu założenia, iż konkurencja jest podstawowym elementem funkcjonowania wewnętrz9

10
11

Unii są zależni w około 70% od gazu importowanego z krajów trzecich. Dlatego tak ważna

w Europie. Wnioski wyciągnięte z kryzysu gazowego na początku 2009 roku przyśpieszyly prace nad wprowadzeniem Trzeciego Pakietu Liberalizacyjnego. W tej pracy autor skupia się na

krytycznej analizie Rozporządzenia 713/20099
ustanawiającego Agencję ds. Spraw Współpracy Regulacji Energetyki, Rozporządzenia

715/200910 w sprawie warunków dostępu do

sieci przesyłowych gazu ziemnego a także Dyrektywy 2009/7311 dotyczącej wspólnych zasad

rynku wewnętrznego gazu ziemnego na tle nowych regulacji Traktatu Lizbonskiego wprowadzających europejską solidarność energetyczną.

Autorka oceniła w jakiej mierze nowe regulacje
wzmocnią bezpieczeństwo gazowe w Europie.

Summary

Natural gas is one of the key sources of ener-

gy in the European Union. The citizens of the EU

Dz.Urz. UE L 211/1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.
Dz.Urz UE L 211/36 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego.
Dz. Urz. UE L 211/94 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 dotyczaca wspolnych
zasad rynku wewnetrznego gazu ziemnego.
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are dependent on about 70% of natural gas im-

Cooperation of Energy Regulators, Regulation

Lessons learned from the gas crisis in early 2009,

2009/73 concerning common rules for the in-

ported from third countries. Therefore, the common security of gas in Europe is very important.

accelerated the work on the introduction of the
Third Liberalisation Package. In this paper, the

author focuses on the critical analysis of the Re-

gulation 713/2009 establishing the Agency for

715/2009 on conditions for access to natural
gas transmission networks as well as Directive

ternal market in natural gas. The author assesses, in what extent the new regulations enhance
the security of gas in Europe.
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Tomasz Sudoł

Naruszenie dóbr osobistych
w reklamie
Violating personal rights in the advertisement

I. Wstęp

II. Definicje podstawowych pojęć

Dobra osobiste, mimo swojego niemająt-

W systemie prawa polskiego nie znajduje się

kowego charakteru, zwłaszcza w przypadku

jednolita definicja reklamy, pojęcie to występu-

rzystane mogą być również szeroko stosowa-

go przekazu. W rozumieniu u. r. t. reklamą jest

osób powszechnie znanych, mogą być źródłem
korzyści majątkowych . Odpowiednio wyko1

nym narzędziem perswazji. Z tego właśnie
założenia wychodzą twórcy reklam, którzy

chętnie wykorzystują te dobra osobiste, które
skłonią konsumenta do skorzystania z usługi
lub zakupu produktu, który wyda się bardziej

atrakcyjny na tle konkurencji. Reklama w ich

przekonaniu ma też zainteresować zwykłego
konsumenta, ma do niego bezpośrednio docierać. Działalność reklamowa prowadzona
w oparciu o takie założenia jest oczywiście

bardzo skuteczna, aczkolwiek niejednokrot-

nie skutkuje naruszeniem dóbr osobistych,
w skali większej niż w przypadku zwykłych
kontaktów międzyludzkich. Sytuacje takie,

rzecz jasna, nie umknęły uwadze polskiego
ustawodawcy.
1
2
3
4

je w odrębnych ustawach, w których zawarte

są unormowania dotyczące środków masowe„każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów
lub usług, popierania określonych spraw lub

idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożąda-

nego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą
lub za inną formą wynagrodzenia”2. W ustawie

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest mowa
o reklamie nieuczciwej3, jednak definicja reklamy w tym akcie nie występuje. Również w literaturze prawniczej występuje kilka definicji,

według R. Skubisza reklama to „ każdą wypowiedź, która zmierza do stymulowania zbytu lub

innego korzystania z towarów (usług) osoby reklamującej się”4. Podobnie jak w przypadku po-

jęcia reklamy, nie występuje ustawowa definicja

dóbr osobistych, w literaturze przedmiotu jedna
z definicji określa dobra osobiste jako „ uzna-

S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego, stan prawny na 31 października 2008, Warszawa 2008, s. 108.
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz. U. 1992 Nr 7, poz. 34, Tekst ujednolicony.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 1993 Nr 47, poz. 211, Tekst ujednolicony.
R. Sagan, R. Skubisz, Prawo reklamy, Lublin 1997, s. 15-16.

Artykuły ekonomiczne

ne przez system prawny wartości, obejmujące

miast wizerunek definiowany jest jak wytwór

ce przesłankę samorealizacji osoby ludzkiej” .

znę danej osoby8 (lub danych osób) bądź jako

fizyczną i psychiczną integralność człowieka,

jego indywidualność oraz godność, stanowią5

Definicja ta jest zgodna z przeważającym obec-

nie poglądem, który przy ocenie naruszeń dóbr
osobistych wskazuje na kryterium obiektywne,

czyli reakcję społeczeństwa spowodowaną na-

ruszeniem6. Wcześniej przy ocenie, czy doszło
do naruszenia decydowało subiektywne odczu-

cie osoby żądającej ochrony prawnej . W art.
7

23 k.c. wymienione są jedynie przykładowe
dobra, do których należy jeszcze dołączyć do-

robek doktryny i judykatury. Z tego szerokiego
katalogu, poprzez działalność reklamową często

naruszane dobra osobiste to: wizerunek, cześć,
nazwisko lub pseudonim, prywatność, nietykalność mieszkania, prawa autorskie oraz firma lub
nazwa przedsiębiorstwa.

III. Naruszenie prawa
do wizerunku
Powszechnie w reklamie wykorzystywany

jest wizerunek. Jak potwierdzają badania na

konsumentach, jeśli należy do osoby znanej, to
reklama jest łatwiej zapamiętywana i bardziej
skuteczna. Wymieniony w art. 23 k.c., tak jak

i pozostałe dobra osobiste podlega ochronie

w oparciu o art. 24 k.c., ponadto regulacje w tej
materii znajdują się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie istnieje definicja ustawowa wizerunku, w doktrynie nato5
6
7
8
9
10
11

niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobidostrzegalne, fizyczne cechy człowieka tworzące jego wygląd i umożliwiające jego identyfikację wśród ludzi (m.in. charakterystyczna

fryzura, zachowanie czy nawet używane rekwi-

zyty)9. Do pojęcia wizerunku trzeba również
zaliczyć głos, jeżeli umożliwia zidentyfikowanie osoby znanej publicznie oraz tzw. maskę

artystyczną, czyli pewien określony sposób

prezentacji innej postaci, który jednocześnie
jest zazwyczaj kojarzony z osobą kreująca daną
postać. Takie poglądy zaaprobował Sąd Apelacyjny w Krakowie10, który uznał, że producent
podpiwku o nazwie „Pigwa” naruszył dobra

osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., wykorzystując do promocji produkowanego produktu wizerunek wykreowanej przez aktora Bronisława

Opałko, postaci Genowefy Pigwy. Dla naruszeń
związanych z rozpowszechnianiem wizerunku
zasadnicze znaczenie ma art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z którego treści wynika iż do rozpowszechniania

czyjegoś wizerunku, potrzebne jest zezwolenie
osoby na nim przedstawionej. Bezprawność

takiego działania wyłącza zatem zgoda uprawnionego, która co do zasady może być odwoła-

na w każdym czasie11. Warto zwrócić uwagę, że
zezwolenie, o którym mowa nie jest wymagane

do sporządzenia wizerunku, a jedynie do jego

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009, s. 156.
S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz…, s.108
K. Grzybczyk, Naruszenie dobra osobistego w reklamie, Rejent 1999, rok 9 nr 9(101), s. 120.
J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo Mediów, Warszawa 2008, s. 472.
M. Późniak – Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Bydgoszcz –
Warszawa – Lublin 2007, s. 133.
Wyrok SA w Krakowie z 7 lutego 1995 r., I ACr 697/94.
Orzeczenie SN z 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03, LEX 137433.
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rozpowszechnienia. Obecnie tak w doktrynie jak powodów zostało użyte w celach reklamowych,
i judykaturze przeważa pogląd, że istnienia zgo- a o czym powodowie nie zostali poinformowani.

dy uprawnionego ani jej zakresu nie domniemy- Sąd również jednoznacznie stwierdził w tezie
wa się. Zatem zgoda na utrwalenie wizerunku orzeczenia, że „pozwany ma obowiązek wyka(robienie zdjęć, nagrywanie audio/video) nigdy zać, że uzyskał zgodę uprawnionego na rozponie może być uznawana za jednoczesną zgodę wszechnianie jego wizerunku w oznaczonych
na rozpowszechnianie. Przy braku określonego warunkach”13.
zakresu zgody, przyjmuje się że jest jednorazo-

Związanym z omawianym problemem za-

wa, trudno bowiem wyobrazić sobie sytuacje gadnieniem, którym obecnie zajmuje się orzeczgdy ktoś kto np. zezwala na wykorzystanie zdjęć nictwo i doktryna jest reklama spersonalizowaw reklamie prestiżowej marki perfum i tym sa- na, szczególnie rozpowszechniona w portalach

mym oświadczeniem woli wyraża zgodę na uży- społecznościowych. Polega ona na wyświe-

cie ich w reklamie kleju do protez. Wątpliwości tlaniu bannerów reklamowych zalogowanym
związane z tą kwestią rozstrzygnął Sąd Apela- użytkownikom, które zawierają dane osobowe,

cyjny w Warszawie, który stwierdził że: „zgoda zdjęcia tego użytkownika lub jego znajomych.

na rozpowszechnienie wizerunku musi być nie- Portale zgodę na takie wykorzystanie wizerunwątpliwa, zatem osoba jej udzielająca musi mieć ku wywodzą z postanowień regulaminu, któpełną świadomość nie tylko formy przedsta- ry użytkownik akceptuje w czasie rejestracji.

wienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu Z kolei użytkownicy podnoszą zarzut, że zgo-

publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami da udzielana jest w celach społecznościowych,
i towarzyszącego jej komentarza”12. Przykładem a nie reklamowych. Z tym zdaniem zgodził się
może być tu sprawa małżeństwa, które zgodzi- Sad Okręgowy we Wrocławiu, przyznając użytło się na pozowanie do zdjęć, w przekonaniu, kownikowi Naszej-klasy 5 tys. zł zadośćuczynieże miały być ilustracją do artykułu o emerytach nia za bezprawne wykorzystanie jego wizerunw miesięczniku branżowym. Okazało się jed- ku w reklamie banku14. Należy się spodziewać,

nak, że zdjęcia ukazały się na stronie o tytule że wyrok ten nie jest ostatecznym rozstrzygnię„specjalny dział promocyjny – ubezpieczenia ciem sprawy. Praktycy zaś w takich przypadkach
życiowe”, zdjęciom towarzyszyły znaki towaro- wskazują aby przy zawieraniu umowy czy też

we kilku towarzystw ubezpieczeniowych. Sąd rejestracji w portalu społecznościowym, szczeokręgowy uznał, że pomimo tego, iż znaki towa- gółowo określić kwestie dotyczące udzielanego

rowe towarzystw ubezpieczeniowych znajdo- zezwolenia albo by sprecyzować je w regulamiwały się obok zdjęcia powodów, to fakt ten nie nie. Chodzi tutaj o zakres i czas trwania zezwoprzesądza o tym że zdjęcie to jest reklamą tych lenia, warunki jego odwołania i związane z tym

towarzystw. Odmienne stanowisko zajął w tej wzajemne roszczenia stron15. Istotne znacze-

sprawie Sąd Apelacyjny, który uznał, że zdjęcie nie może mieć tez forma zezwolenia na rozpo12

13
14
15

Wyrok SA w Warszawie z 12 lutego 1998 r., I ACa 1044/97, LEX nr 81433.
Wyrok SA w Warszawie z 19 kwietnia 2000 r., I ACa 1455/99, OSA 2001, nr 5, poz. 27., LEX 46833.
A. Małek, Nasza Klasa zapłaci za spersonalizowaną reklamę?, http://www.internetstandard.pl (stan na 2 kwietnia 2010).
M. Brzozowska, Prawo Autorskie w reklamie i marketingu, Warszawa 2009, s. 133.
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wszechnianie wizerunku, ustawa nie zastrzega

rządzącej ówcześnie partii17. W zamieszczo-

ma pisemna dla celów dowodowych .

rą się tanimi liniami Ryanair, gdyż te gwaran-

szczególnej formy w związku z czym może ona

być obrana dowolnie. Jednak zalecana jest for16

W treści art. 81 pr. aut. oprócz omówionej

generalnej zasady, wymienione są również trzy

wyjątki od wymogu uzyskania zezwolenia. Nie
będzie ono wymagane w sytuacji gdy:

1. Przy braku innych zastrzeżeń osoba za pozowanie otrzymała zapłatę.

2. Wykorzystany jest wizerunek osoby po-

wszechnie znanej, w związku z pełnieniem
przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

3. Wizerunek osoby stanowi szczegół całości
takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

W pierwszym przypadku zachodzi do-

nych na zdjęciu tzw. dymkach posłanka i poseł
mają sugerować, że w podróż poślubną wybio-

tują najniższe ceny. Mimo że, zdjęcie zostało
wykonane w związku z pełnieniem funkcji publicznych, to sprawa zawisła w sądzie, a osta-

tecznie doszło do ugody. Trzeci wyjątek ma
umożliwić prowadzenie działalności sprawozdawczej, dokumentacyjnej oraz zapewnić wolność fotografowania wydarzeń publicznych.

Zasadniczo nie będzie miał, zatem zastosowania w reklamie. Powołując się ewentualnie na
to unormowanie, nie można zarazem naruszać
innych dóbr osobistych.

IV. Naruszenie czci
Niezależnie od tego czy wykorzystano wi-

mniemanie, że opłata uiszczona za pozowanie

zerunek, w reklamach często dochodzi do na-

jednak, wykorzystując na tej podstawie wize-

cześć jest definiowana w dwóch aspektach,

jest jednocześnie wynagrodzeniem za zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku. Nie można

runek osoby, która zapłatę przyjęła, naruszać
jej innych dóbr osobistych. W drugim przy-

padku, jeżeli sporządzony wizerunek osoby
powszechnie znanej nie będzie miał związku
z pełnioną przez tą osobę funkcją publiczną,

to rozpowszechnianie go będzie wymagało zezwolenia. Wyjątek ten ma zastosowanie w celach informacyjnych, wykorzystywany przez

dziennikarzy, agencje prasowe nie może co do
zasady mieć zastosowania w reklamie. Kontrowersje związane z tym przepisem, wzbudzała reklama przewoźnika lotniczego Ryana-

ir z 2005 roku, która przedstawiała zdjęcie
siedzącej w ławie sejmowej posłanki i prezesa
16
17
18

ruszenia czci. Ochronę tego dobra zapewniają
przepisy kodeksu cywilnego18. W nauce prawa

wewnętrznym i zewnętrznym. Wewnętrzny to
godność osobista, którą można naruszyć poprzez zniewagę lub w inny obraźliwy sposób.

Aspekt zewnętrzny to dobre imię, naruszenie
tego dobra będzie polegało na pomówieniu

dotyczącym sfery życia rodzinnego bądź za-

wodowego, które spowoduje utratę zaufania
lub poniżenie w opinii publicznej. W doktry-

nie, w kwestii kryterium oceny naruszenia czci
zdania są podzielone. Z jednej strony istnieje
przekonanie, że decydują o tym subiektywne,

wewnętrzne odczucia osoby. Innego zdania są

zwolennicy teorii obiektywnej, według której
„opinia publiczna, która znajduje wyraz w po-

A. Malarewicz, Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2009, s. 159.
M. Wawrzyn, Ryanair wysłał premiera w podróż poślubną. Bezprawnie? , http://www.pardon.pl (stan na 5 kwietnia 2010)
Zob. art. 23-24 k.c.

87

88

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 14 (1/2011)

glądach ludzi rozsądnie i uczciwie myślących,

jedno z praw podmiotowych, nabywane z mocy

Orzecznictwo jest obecnie przychylne tej wła-

ści. Podlega ochronie na zasadach zawartych

decyduje o tym, czy w konkretnym przypadku rzeczywiście nastąpiło znieważenie”19.

śnie teorii, w wyrokach uzasadnia się że „ ocena czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego,

jakim jest stan uczuć, godność osobista i nie-

tykalność cielesna, nie może być dokonywana
według miary indywidualnej wrażliwości zainteresowanego (ocena subiektywna)” . Na20

ruszenie czci w reklamie może dotyczyć szer-

szego kręgu osób, jeżeli dochodzi do obrazy
godności przez zawarte w niej treści dyskry-

minujące, w szczególności ze względu na rasę,
przekonania religijne, płeć, narodowość lub
treści nadmiernie eksponujące instynkty człowieka. Przykładem jest tutaj reklama odzieży

Benetton z 1991 r., przedstawiająca księdza
całującego zakonnicę, która oczywiście była
szczególną obrazą dla środowisk katolickich.

Naruszenie dobrego imienia, z reguły dotyka
indywidualne osoby, nie ma przy tym znaczenia czy jest to osoba powszechnie znana. Istot-

ne jest czy naruszenie może dyskredytować
dana osobę w jej szeroko rozumianym środowisku. Ilustruje to przypadek uczestniczki

konkursów piękności, której zdjęcia, bez jej
wyraźniej zgody zostały wykorzystane w ma-

gazynie „Playboy”, a co jej zdaniem naraziło na
szwank jej bardzo dobra opinię .
21

V. Naruszenie prawa do nazwiska
Kolejnym dobrem osobistym, które wyko-

rzystują twórcy reklam jest nazwisko. Jest to
19
20
21
22
23
24

prawa z chwila urodzenia. Pozwala na identyfikację, skonkretyzowanie osoby w społeczno-

w kodeksie cywilnym oraz na podstawie art. 1
ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych22.

Bezprawne posługiwanie się cudzym nazwi-

skiem, jest najczęstszym naruszeniem tego
dobra osobistego na gruncie reklamy. Najczęściej jest to nazwisko osoby powszechnie znanej, które kojarzone z danym produktem lub

usługą ma je rekomendować, wyróżniać na tle
konkurencji. Oczywiście osoba identyfikująca

się danym nazwiskiem, musi wyrazić zgodę na
jego wykorzystanie. By ominąć ten nakaz, do
reklam są angażowane osoby prywatne posiadające takie samo nazwisko jak osoba znana.

W takiej sytuacji, korzystając z ochrony prawa
do nazwiska, osoba publiczna musi wykazać,

„że w reklamie jest mowa o jej nazwisku, i że

użycie wizerunku innej osoby noszącej takie

samo nazwisko miało na celu tylko skojarzenie jej z reklamą”23. Obrazuje to przypadek,

gdzie w oparciu o fakty z życia znanego poli-

tyka, wykorzystując grę słów reklamowano
kanapy hasłem „Lepper już siedzi…”24. Z kolei
w sytuacji gdy osoba o takim samym nazwisku
jak osoba znana, wykorzystuje je do promocji

własnej działalności, nie narusza prawa do na-

zwiska tej znanej osoby, gdyż legalnie korzysta
ze swojego prawa. Gdy jednak jest to działalność gospodarcza, to korzystanie z nazwiska

może być ograniczone jeżeli jest wykorzysty-

wane jako znak towarowy bądź stanowi firmę

A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979 r., s. 106.
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 19 lutego 1998 r., I ACa 995/97.
B. Rzeczkowska, Zdjęcie naraziło na szwank jej opinię, http://new-arch.rp.pl (stan na 2 kwietnia 2010).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst ujednolicony.
A. Malarewicz, Konsument a…, s.161.
W. Bryc, Naruszenie dóbr osobistych w reklamie, Palestra 5-6/2001, s. 56.
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lub nazwę istniejącego już przedsiębiorstwa

skrzynki pocztowej tak tradycyjnej jak i elektro-

osobistych gdy w reklamie użyty jest sobowtór

kania. Jest to dobro osobiste które bezpośrednio

znanej osoby. Warto dodać, że analogicznie jak
w przypadku nazwiska, wygląda ochrona dóbr

osoby powszechnie znanej lub inne dane osobowe pozwalające na jej identyfikację.

VI. Naruszenie prawa do ochrony życia prywatnego
W realiach gospodarki wolnorynkowej re-

klama jest wszechobecna, nachalna i ma przede

wszystkim dotrzeć do jak najszerszego kręgu
konsumentów, przez co w wielu przypadkach

narusza prawo do ochrony życia prywatnego.

Cywilistyka wymienia dwie sfery, które chroni to

prawo, intymność czyli sferę osobistych przeżyć
emocjonalnych oraz prywatność rozumianą jako
relacje jednostki z najbliższym otoczeniem, któ-

rym jest zazwyczaj rodzina, sąsiedzi, przyjaciele

nicznej materiałami reklamowymi. Z ochroną życia prywatnego związana jest nietykalność miesz-

wymienione w przywoływanych już przepisach
kodeksu cywilnego. Naruszenie nietykalności

mieszkania może polegać na wkroczeniu do cudzego lokum czy tez posesji związanej z jego używaniem, w związku z prowadzeniem bezpośredniej promocji. Naruszeniem może też być utrud-

nianie korzystania z mieszkania, co jest często
spowodowane przez reklamę zewnętrzną. Takim
przypadkiem była sprawa mieszkanki Warszawy,

która z powodu wielko powierzchniowej reklamy
zasłaniającej okna jej mieszkania wystąpiła z powództwem o ochronę dóbr osobistych26.

VII. Naruszenie praw autorskich
Nieodłącznymi elementami reklamy są

czy też współpracownicy . Tak intymność jak

też obecnie tekst (slogan, hasło reklamowe)

deksie cywilnym choć nie są wymienione w art.

na podstawie przepisów ustawy o prawie au-

25

i prywatność w kontekście działalności reklamowej podlegają ochronie przewidzianej w ko-

23. Ponadto ochrona przewidziana jest w u. z.
n. k., która w art. 16 ust. 1 pkt 6 za czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy uznaje „re-

klamę, która stanowi istotną ingerencję w sferę

prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla
klientów nagabywanie w miejscach publicznych,
przesyłanie na koszt klienta niezamówionych to-

warów lub nadużywanie technicznych środków
przekazu informacji”. Ochrona prywatności do-

tyczy zarówno osób, których szeroko rozumiany
wizerunek jest użyty w reklamie jak i osób do których reklama jest skierowana. Przykładem naruszenia życia prywatnego jest choćby zasypywanie
25
26
27

zdjęcia, grafika czy też muzyka . Te wytwory

ludzkiego umysłu będą przedmiotem ochrony
torskim i prawach pokrewnych, jeżeli zostaną zaliczone do kategorii utworów. Ochrona

praw autorskich wynika również z k. c., gdzie
w katalogu dóbr osobistych wymieniona jest

twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza

i racjonalizatorska. W art. 1 ust. 1 wspomnianej ustawy utwór definiowany jest jako „każdy

przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek

postaci, niezależnie od wartości, przeznacze-

nia i sposobu wyrażenia”27. Zatem ochronie

będzie podlegać tekst, którego powstanie
można przypisać konkretnej osobie (autoro-

K. Grzybczyk, Naruszenie dobra…, s. 130.
G. Lisicki, Oskarżona: wielkoformatowa reklama, http://wyborcza.pl (stan na 5 kwietnia 2010).
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211, tekst ujednolicony.
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wi), tekst cechujący się oryginalnością28. Przy-

chodzi o ochronę dóbr osobistych, przewidu-

krzepi” Melchiora Wańkowicza30. Nie będzie

widzianym w innych przepisach. Przepisy

kładami mogą tu być takie hasła jak: „Ojciec,
prać ?” Jerzego Ciesielskiego

29

oraz „Cukier

takim tekstem powszechnie stosowane hasło
reklamowe typu „najtańsze ceny w mieście”
bądź potocznie używane powiedzenie jak na

przykład „Serce jak dzwon”, swego czasu wykorzystywane w reklamie margaryny Kama .
31

Tekst chroniony prawem autorskim będzie
więc, mógł być użyty w reklamie tylko za zgodą autora lub właściciela praw autorskich do

tekstu. Przykładem sporu o hasło reklamowe

jest sprawa o wykorzystanie przez radio RMF
FM w sloganie reklamowym fragmentu dialogu z filmu „Seksmisja”, tj. „Ciemność. Widzę

ciemność. Ciemność widzę”. Sąd Apelacyjny

w tym przypadku, uznał jednak że tekst ten

jest pomysłem, ideą przewodnią filmu i co za
tym idzie, nie stanowi przedmiotu prawa au-

je przesłanki i zasady tej odpowiedzialności,
nie uchybiając przy tym uprawnieniom przetego artykułu będą mieć odpowiednio zastosowanie także do osób prawnych33. Odpowie-

dzialność powstaje wobec tego gdy istnieje
zagrożenie bezprawnym działaniem lub gdy
doszło do naruszenia dobra osobistego poprzez to działanie. W przypadku zagrożenia,

można żądać zaniechania działania które je

powoduje a gdy doszło już do naruszenia,
środki ochrony będą polegać na żądaniu:

1. Dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.

2. Złożenia oświadczenia odpowiedniej treści
i w odpowiedniej formie.

3. Zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

torskiego. Sąd w uzasadnieniu zaznaczył jed-

4. Naprawienia na zasadach ogólnych szkody

dorobku twórczego32. Zdjęcia i grafika, tak jak

W zależności jednak od środka masowego

nak, że powód mógłby skutecznie dochodzić
swoich praw z tytułu naruszenia art. 23 k. c. tj.

majątkowej, jeżeli taka została wyrządzona
wskutek naruszenia dobra osobistego.

w przypadku tekstu, jeżeli spełniają warunki

przekazu, odpowiedzialność ulega pewne-

VIII. Zasady odpowiedzialności

prawo prasowe na podstawie art. 36 ust. 2

przewidziane w ustawie, mogą być użyte w reklamie jedynie za zgodą autora.

Odpowiedzialność z tytułu naruszeń dóbr

osobistych w reklamie spoczywa co do zasa-

dy na reklamodawcy. Kodeks cywilny w art.
24, który można uznać za lex generalis gdy
28
29
30
31
32
33

mu rozszerzeniu na podmioty pośredniczące
w procesie publikowania reklam. Z ustawy

i art. 42 ust. 2 wynika, że redaktor będzie
ponosił odpowiedzialność jeżeli opublikowana zostanie reklama sprzeczna z prawem

lub zasadami współżycia społecznego. Doktryna stoi na stanowisku, że dziennikarz ma

W. Bryc, Naruszenie dóbr…, s. 58.
P. Ślusarski, By żądz moc móc wzmóc, czyli reklamowa gra na słowach, http://www.reklamania.gazeta.pl/ (stan na 6
kwietnia 2010).
M. Ślużyński, Slogan reklamowy, czyli „najdroższe zdanie świata”, http://www.signs.pl (stan na 5 kwietnia 2010).
Wyrok SA we Wrocławiu z 18 marca 1999 r., I Ca 128/99.
Orzeczenie SA w Krakowie z 5 marca 2004 r., I ACa 35/04.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93, Tekst ujednolicony.
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bezwzględny obowiązek chronić dobra oso- technologii jak i jednoczesne zmiany hierarchii
biste i od niego też należy wymagać należy- wartości w społeczeństwie sprawiają, że protej staranności34. W praktyce przejawia się to blematyka dóbr osobistych jest i będzie nadal
w ustaleniu tożsamości osoby pragnącej za- aktualna w kontekście reklamy.
mieścić reklamę czy też na odmowie ponownej publikacji reklamy która uznana została

Słowa kluczowe

Dobra osobiste, reklama, wizerunek, zgoda,

za niezgodną z prawem. Odpowiedzialność uprawniony.
spoczywa na redakcji również w przypadku
kiedy przyjmuje reklamy za pośrednictwem
wyspecjalizowanego biura reklam . Z kolei
35

Keywords
Personal rights, advertisement, image, agree-

na podstawie art. 18 u. z. n. k. przedsiębior- ment, be in the right.
com przysługują podobne jak w k. c. środki

ochrony w razie naruszenia dóbr osobistych
czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki związanej

reklamy. By uchylić się od odpowiedzialności, z naruszaniem dóbr osobistych w reklamie. We

należy wykazać brak bezprawności działania, wstępie zawarte są definicje pojęć, mających
co w przypadku reklamy naruszającej dobra zasadnicze znaczenie dla omawianego tematu.

osobiste, sprowadza się głównie do wykazania Następnie w oparciu o ustawodawstwo, poglązgody osoby uprawnionej. Można powoływać dy doktryny i dorobek judykatury, przedstawio-

się na zgodę, jeśli dotyczy działania zgodnego na jest charakterystyka najczęstszych naruszeń.
z prawem i zasadami współżycia społeczne- W zakończeniu artykułu, omówione są zasady
go. Nie można też uznać wyrażenia zgody za odpowiedzialności cywilnej.
przeniesienie danego prawa osobistego na

Summary

IX. Podsumowanie

violating personal rights in the advertisement.

inna osobę, gdyż odnosi się ono tylko do sfery
wykonywania tego prawa36.

The article concerns issues associated with

In the introduction definitions of notions, hav-

Podsumowując należy stwierdzić, że współ- ing the primary importance for the elaborated

czesna reklama nie może się obejść bez elemen- topic are included. Next based on the legislatów bezpośrednio związanych z człowiekiem, tion, views of doctrine and achievements of the

czy też bez eksploracji jego szeroko rozumianej judicature, characteristics of the most frequent
sfery życia i działalności. Konsekwencją tego infringements are described. In the end of the

jest ciągłe poszukiwanie nowych, bardziej sku- article, principles of the civil liability are distecznych form dotarcia przekazu reklamowe- cussed.
go do jego adresata. Również rozwój nowych
34
35
36

J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, LEX, 2008, stan prawny na 2 kwietnia 2008 r.
Ibidem.
Z. Radwański, Prawo cywilne…, s. 151.
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1993 Nr 47 poz.
211, Tekst ujednolicony.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, Tekst
ujednolicony.

Orzecznictwo

Orzeczenie SN z 16 kwietnia 2004 r., I CK 495/03, LEX 137433.
Orzeczenie SA w Krakowie z 5 marca 2004 r., I ACa 35/04.
Wyrok SA w Krakowie z 7 lutego 1995 r., I ACr 697/94.

Wyrok SA w Warszawie z 12 lutego 1998 r., I ACa 1044/97, LEX nr 81433.
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 19 lutego 1998 r., I ACa 995/97.
Wyrok SA we Wrocławiu z 18 marca 1999 r., I Ca 128/99.

Wyrok SA w Warszawie z 19 kwietnia 2000 r., I ACa 1455/99, OSA 2001, nr 5, poz. 27., LEX
46833.

Strony internetowe

http://www.internetstandard.pl
http://new-arch.rp.pl

http://www.pardon.pl

http://www.reklamania.gazeta.pl

Artykuły ekonomiczne

http://www.signs.pl
http://wyborcza.pl

Nota o autorze
Tomasz Sudoł – student V roku prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział

Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce.
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Mgr Artur Lis

Na marginesie książeczki
Teoria i filozofia prawa. Repetytorium,
opracowanej przez: Adama Dyrdala, Nicholasa Ghazala,
Remigiusza Nowaka, Oskara Pogorzelskiego, Aleksandrar
Samonka, wydanej przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.,
Warszawa 2011, ss. 180.

Profesor Leszek Kołakowski (1927-2009)

zentowane repetytorium składa się z trzech

e.) zaznaczył: „Ktoś mógłby powiedzieć - a na

my przeczytać: „Niniejsze repetytorium w za-

w swoich wykładach z historii filozofii, mó-

wiąc o Parmenidesie z Elei (ok. 540-470 p. n.
co komu takie rozważania o bycie niepojętym
i o jedności, co za wielością się skrywa. Taki-

mi spekulacjami ani się nakarmić nie można
ani ogrzać. Głupia to jednak mowa, pewno

ani nakarmić się ani ogrzać takimi rozmyśle-

niami nie sposób; to samo wszakże odnosi się
do wielkich połaci ludzkiej kultury. Dlaczegóż

jednak ludzie przez wieki zadawali sobie takie
pytania? (…) Byliżby wszyscy oni niemądrzy?

Nie, oni chcieli w słowa ująć coś, co umysł

nasz nieustannie spotyka, gdy zyskuje chwilę

swobody od spraw pokarmu i przyodziewku,
świeci mu, umysłowi temu dziwne pytanie
o wszystko”.

Przejdźmy teraz do kilku uwag dotyczą-

cych oddanej do rąk czytelników nowej publikacji pt. „Teoria i filozofia prawa. Repetytorium”, opracowanej przez: Adama Dyrdala,

Nicholasa Ghazala, Remigiusza Nowaka, Oskara Pogorzelskiego i Aleksandra Samonka. Pre-

części: 1) teoria prawa, 2) filozofia prawa, 3)
pytania testowe. W wstępie książeczki możemierzeniu autorów ma stanowić merytorycz-

ne wsparcie dla osób, które zainteresowane są
zgłębieniem problematyki teoretyczno- i filozoficzno-prawnej. Książka skonstruowana zo-

stała tak, aby przedstawić w sposób możliwie
syntetyczny, przy wykorzystaniu literatury

szczegółowej, podstawowe, szeroko dyskuto-

wane i - chciałoby się powiedzieć - stare jak
świat problemy jurysprudencji, które z jednej

strony są szczególnym rodzajem namysłu nad
fenomenem czy bytem, jakim jest prawo, nad

jego charakterystyką i całym jego kontekstem
społeczno-kulturowym. Z drugiej zaś stanowią, nie zawsze oczywisty, choć zwykle przemilczany, punkt wyjścia dla rzeczywistych
rozwiązań instytucjonalnych i ustrojowych”.

Część pierwsza została podzielona na 8

rozdziałów tj. ogólny zarys problematyki sprawiedliwości (Adam Dyrda), status metodologiczny teorii i filozofii prawa (Oskar Pogorzel-

Recenzje

ski), prawo i język prawa (tenże), zagadnienia

łeczny, czy prawo a polityka), syntezy prawa

Nowak), obowiązywanie prawa (Nicholas Gha-

cza istotnych wskazań porządkujących, pobu-

normy prawnej (tenże), stosowanie prawa (Ni-

cholas Ghazal), wykładnia prawa (Remigiusz
zal), system prawa (tenże). Z kolei część druga

repetytorium stanowi trzy rozdziały tj. teorie
prawnonaturalne (Remigiusz Nowak), pozytywizm prawniczy (Adam Dyrda), realizm prawny (Oskar Pogorzelski). Ostatnia - najbardziej

rozbudowana część publikacji (76 stron) to
pytana testowe pióra Aleksandra Samonka.

Porównując treść recenzowanej publikacji

z podręcznikami z filozofii prawa np. Antoniego Kościa, Podstawy filozofii prawa (Lublin

2005), czy Romana Tokarczyka, Filozofia prawa (Lublin 2009) można mieć wiele krytycz-

nych uwag. W prezentowanej książce „Teoria
i filozofia prawa” zabrakło wiele istotnych za-

gadnień metodologicznych, czy np. z historii
filozofii prawa – filozofii prawa w myśli antycznej. Idąc dalej brak z filozofii prawa szer-

szej charakterystyki idei przewodnich, analizy
prawa (np. porządek prawny a porządek spo-

(np. typy indywidualności w prawie).

Co prawda lektura repetytorium dostar-

dza do refleksji i skłania do weryfikacji wielu

ugruntowanych poglądów i ustaleń teoretycznych. Niemniej jednak, po dokładnej lektu-

rze, można się zastanawiać, do kogo jest ona
adresowana. Książka ma niewielkie walory

pragmatyczne. Pozbawiona aparatu naukowo-poznawczego, zdaje się mieć charakter odtwórczy i powierzchowny. Cechuje ją unikanie

zagadnień kontrowersyjnych, w tym dotychczas słabo opracowanych naukowo. Taki sposób ujęcia problemu wydaje się nie najlepszą

odpowiedzią na potrzeby zarówno teorii, jak
i filozofii prawa. Uboga warstwa informacyjna,

w tym niewykorzystanie przez autorów istniejącej literatury przedmiotu, oraz niekompetentna analiza istniejących źródeł potwierdzają to przekonanie. Można zatem wątpić,

czy recenzowana praca stanowi wartościowy
wkład do badań rozważanej materii.

Nota o autorze
Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk

o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, historia
prawa, filozofia prawa.
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Mgr Artur Lis
Recenzja: Magdalena Pyter,

Oswald Balzer i lwowska szkoła
historycznoprawna,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 408.

Prezentowana publikacja „Oswald Balzer

na była repolonizacja uniwersytetu i studiów

tedrze Historii Prawa na Wydziale Zamiejsco-

Historii Prawa, z którą należy wiązać początki

i lwowska szkoła historycznoprawna” wyszła
spod pióra dr Magdaleny Pyter – adiunkta w Kawym Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Już we wstępie niniejszej rozprawy au-

torka podniosła, iż na pulpit badań wzięła dwa
sprzężone zagadnienia tj. działalność Oswalda
Balzera (1858-1933) oraz lwowskiej szkoły historycznoprawnej.

Prezentowana praca składa się z pięciu roz-

działów. Pierwszy z nich nosi tytuł „Warunki

zewnętrzne rozwoju i funkcjonowania szkoły”.

W rozdziale tym zaprezentowano czynniki, które
wpłynęły na rozwój oraz działalność lwowskiej
szkoły historycznoprawnej.

W szczególności

wyodrębniono następujące podrozdziały: „Od-

działywanie historiografii prawniczej w XIX i XX

w. na lwowskie środowisko historycznoprawne”;
„Zmiany ustrojowo-prawne w monarchii habsburskiej i ich wpływ na powstanie szkoły”; „Orga-

nizacja Uniwersytetu Lwowskiego oraz Wydziału

Prawa jako miejsc rozwoju i działania szkoły”.
W rozdziale tym podkreślono, że dla nauki istot-

prawniczych, co miało miejsce w latach 1878-

1882. W tej sytuacji powołana w 1887 r. Katedra

szkoły, mogła funkcjonować już w zdecydowanie
bardziej wolnościowych warunkach.

Drugi rozdział zatytułowano „Rola Oswal-

da Balzera w procesie tworzenia szkoły”. Bez
wątpienia profesor Balzer był kreatorem śro-

dowiska lwowskich historyków prawa, stąd też
szczególne zainteresowanie Magdaleny Pyter
w niniejszej pracy jego sylwetką oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Jako mentorów

sam Balzer wskazywał Michała Bobrzyńskiego
i Ksawerego Liskego. Analogicznie do pierwszego rozdziału, w drugim wydzielono mniejsze jednostki. Pierwszy podrozdział zatytułowano „Oswald Balzer i jego poglądy na istotę

i funkcjonowanie nauki”. Za uzasadnione należy

uznać przedstawienie środowiska rodzinnego,

szkolnego, uniwersyteckiego oraz zapatrywań
społecznych i politycznych głównego bohatera

dysertacji. Autorka opisała również poglądy Balzera na kwestie szeroko rozumianej nauki. Bal-
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zer wielokrotnie podkreślał, że służba dla nauki

zgodnie z nurtami badawczymi na: „Badania

da Balzera w powstanie Katedry Historii Prawa

sądowego dawnej Polski” oraz „Przyczyny upad-

stanowi równocześnie służbę dla narodu. Pozostałe podrozdziały tej części to: „Wkład OswalPolskiego” oraz „Oswald Balzer jako kierownik
seminarium naukowego”.

Rozdział trzeci pracy zatytułowano „Lwow-

skie środowisko historycznoprawne”. Mówiąc

o lwowskim środowisku historycznoprawnym,
trzeba mieć na uwadze grupę uczniów Oswalda Balzera oraz grono jego współpracowników.

Przywołano sylwetki: Przemysława Dąbkowskiego, Ludwika Ehrlicha, Zbigniewa Pazdro, Władysława Semkowicza, Tadeusza Silnickiego, Alojzego Winiarza, Leona Halbana, Michała Wyszyńskiego, Jana Loho-Sobolewskiego, Jana Adamusa,

Wojciecha Hejnosza, Zygmunta Wojciechowskiego, Zdzisława Dębickiego, Karola Maleczyńskiego oraz jedynej kobiety w tym zespole – Heleny
Polaczkówny. Oprócz tej grupy można wyróżnić

osoby, z którymi Balzer był związany z racji pracy

wykonywanej na uniwersytecie oraz wspólnych
zainteresowań badawczych, co najczęściej przekładało się na relacje przyjacielskie. Do tego gro-

na należy zaliczyć m.in. Władysława Abrahama,
Ernesta Tilla, Marcelego Chlamtacza czy Leona

Pinińskiego. Wszyscy oni uczestniczyli w seminariach naukowych Balzera, a następnie kontynuowali działalność dydaktyczną i naukową. Oso-

bowość lwowskiego uczonego ukształtowała ich
jako późniejszych przedstawicieli nauki.

Czwarty rozdział rozprawy autorka zatytu-

łowała „Działalność naukowa szkoły”. Mówiąc

o naukowej aktywności lwowskiej szkoły historycznoprawnej, ze względu na charakter tego

rozdziału zdecydowano się wprowadzić w jego
strukturze dodatkowe jednostki podziału. I tak,

wspomniany pierwszy podrozdział podzielono

nad historią praw słowiańskich i początkami

państwa polskiego”, „Historię ustroju i prawa

ku państwa polskiego”. Drugi podrozdział został

zatytułowany „Polemiki z innymi środowiskami
akademickimi”. Pyter zwróciła uwagę czytelni-

ków na polemikę, która toczyła się pomiędzy
ośrodkiem akademickim lwowskim i krakow-

skim. Nie mniejsze znaczenie posiadała dyskusja
nad przyczynami upadku państwa polskiego w

XVIII wieku. Kolejny aspekt naukowej działalności szkoły, sprowadza się do aktywności edytor-

skiej. Do niewątpliwych zasług lwowskiej szkoły
historycznoprawnej należy bogata objętościowo

i cenna pod względem merytorycznym działalność wydawnicza. Sztandarowe okazało się wy-

dawnictwo „Corpus Iuris Polonici”, które było
efektem wspólnej pracy uczniów Balzera.

Ostatni rozdział pracy zatytułowano „Inne

formy aktywności szkoły”. Autorka skupiła się

w nim na działaniach przedstawicieli szkoły,
które w luźny sposób były związane z zagadnieniami naukowymi, jak również ukazywały działalność społeczną tego środowiska. Dla przykła-

du pozwólmy sobie przypomnieć ważną i głośną
sprawę, tzw. obrony praw do Morskiego Oka.

Pozytywne rozstrzygnięcie problemu dotyczącego terytoriów należących do polskiego społe-

czeństwa spowodowało, że Balzer zyskał miano
bohatera narodowego.

Poszczególne rozdziały publikacji finalizują

krótkie podsumowania, zaś całość rozprawy -

zakończenie. Do pracy został dołączony wykaz
bibliografii. W zakończeniu Magdalena Pyter
podkreśla, iż „zasadna bowiem wydaje się teza,

że mimo upływu niemal ośmiu dekad od śmier-

ci Balzera, badania przeprowadzone przez niego
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i jego uczniów są – przynajmniej w części – aktu-

go uda wykończyć przed feriami. A potem jesz-

wają przywoływane, jako przykład pionierskich

Recenzowana książka jest w istocie sumien-

alne. Nawet, jeśli w jakichś częściach – w świetle

współczesnej nauki – są anachroniczne, to bybadań. Założenia szkoły Oswalda Balzera – pomimo pewnego rozproszenia – trwają zapewne

w kolejnych pokoleniach historyków prawa. (…)
Na uwagę zasługuje natomiast trend kilku ostat-

nich lat, zgodnie, z którym wzrasta zainteresowa-

nie ośrodkiem lwowskim. Świadczy o tym coraz
większa liczba publikacji. Warto eksplorować za-

soby lwowskich archiwów i bibliotek. Ponieważ
zawierają coraz bardziej niknące dowody świadczące o sile polskiej nauki i jej luminarzach”.

Kończąc należy dodać jeszcze jedną

uwagę na marginesie. Idzie o to, że lwowski

uczony Oswald Balzer był wielkim koryfeuszem
badań nad życiem i dziełem Mistrza Wincente-

go zwanego Kadłubkiem, o czym świadczą dwa
tomy pośmiertnie wydanych „Studiów o Kadłubku”. (Pisma pośmiertne Oswalda Balzera, t. 1-2,
Lwów 1934-35).
W

recenzowanej

publikacji

zabrakło

wzmianki na temat zainteresowania Balzera postacią Kadłubka. Pozwolę sobie na krótki cytat

z zapisków Balzera: „Dziś rano około pierwszej
skończyłem drugi rozdział moich Kadłubkowianów” (1924) lub „A propos Kadłubka, nastąpi-

ła, co do niego stagnacja… Udało mi się zaledwie skończyć przedostatni rozdział analityczny

przed egzaminami, choć zaś egzaminy są już
skończone, boję się, że będzie krucho z ostatnim

rozdziałem analitycznym i nie wiem, czy mi się

Nota o autorze

cze dwa syntetyczne! Boże, po co ja się do tej
rzeczy zabierałem!” (1925).

nie i wszechstronnie opracowaną monografią tematu określonego w jej tytule, opartą na szeroko

uwzględnionym dorobku piśmienniczym i badaw-

czym innych autorów. Przede wszystkim jednak
stanowi prezentację własnych przemyśleń i wnio-

sków autorki, zawsze gruntownie uzasadnionych,
co zdecydowanie podnosi wartość pracy.

Rozprawa „Oswald Balzer i lwowska szkoła

historycznoprawna” jest ujęciem nowym, pio-

nierskim. Z treści i aparatu źródłowego wynika,
że jest to opracowanie rzetelne, wykonane z na-

stawieniem, aby niczego nie uronić z bogatego
zespołu informacji, jakie zostały zawarte w ma-

teriale źródłowym. Stwierdzić nawet należy, że
autorka zebrała owe informacje z rzucającą się
w oczy dokładnością i starała się je wykorzystać

w tekście w sposób pełny, niemal detaliczny. Tę

solidność kwerendy źródłowej i dbałość o pełne
przedstawienie działalności lwowskiej szkoły historycznoprawnej należy tu mocno podkreślić.

Reasumując należy stwierdzić, iż recenzowa-

na monografia stanowi wartościową pozycję dla

nauki. Praca koresponduje z aktualnymi potrze-

bami oraz zawiera istotne wartości poznawcze.
Cechuje ją przejrzystość i wysoki poziom wywodu. Jeśli dodać do tego, że książka napisana jest

jasno i treściwie, nie można mieć wątpliwości, że
stanowi ona przykład wartościowej pozycji wydawniczej i jest ze wszech miar godna polecenia.

Mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa w Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk

o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, historia
prawa, filozofia prawa.
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IV Ogólnopolski kurs dla postulatorów
i ich współpracowników w sprawach
kanonizacyjnych
(Kraków, 9-10 listopad 2010)

» SPRAWOZDANIA » » »

Mgr Artur Lis

Sprawy dawne – causa historicae – pod tym

dawnych i kształtowanie się sposobu ich

dla Postulatorów w Karmelitańskim Instytu-

i stosowanego postępowania w tych spra-

hasłem przewodnim w dniach 9-10 listopada
2010 roku odbyła się czwarta edycja Kursu
cie Duchowości w Krakowie (ul. Rakowicka

18a). Sesja naukowa została zorganizowana

pod patronatem Ks. Kardynała Stanisława
Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakow-

skiego przez Referat ds. Kanonizacyjnych
Krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Inaugu-

racji Kursu dokonał ks. dr Andrzej Scąbra,
kierownik Referatu Spraw Kanonizacyjnych
Krakowskiej Kurii Metropolitalnej.

W pierwszym dniu Kursu Ks. prof. dr hab.

Henryk Misztal (KUL JP II), wygłosił 3 referaty obejmujące problematykę spraw dawnych

w historii, obowiązującym prawie i współczesnej jurysprudencji. W pierwszym wykładzie Kształtowanie się pojęcia spraw dawnych

wprowadził słuchaczy w genezę i historię
kształtowania się tych spraw na tle ogólnej

praktyki kanonizacji w Kościele Zachodnim.
Ukazanie początków pojawiania się spraw

prowadzenia okazało się konieczne w celu

lepszego zrozumienia ich pojęcia, natury

wach w czasach dzisiejszych. Bez znajomości
trudnej problematyki istoty kodyfikacji pra-

wa kanonizacyjnego i reform procedury nie

sposób obrać właściwej drogi prowadzenia
dzisiaj sprawy dawnej, których w Polsce zostało jeszcze wiele a ciągle odkrywamy nowe,

które tą procedurą winny być prowadzone.

W drugim wykładzie Sprawy dawne w obo-

wiązującym prawie kanonizacyjnym Ksiądz
Profesor omówił pojęcie i przedmiot spraw

dawnych ukazując istotę podlegającą dowodzeniu w dążeniu do beatyfikacji czy kanonizacji zarówno w sprawach kultu jak i braku

kultu publicznego. Najbardziej rozwiniętym

i niezbędnym dla wiedzy współczesnych postulatorów spraw dawnych było ukazanie ich

procedury w obowiązującym prawie w wy-

kładzie zatytułowanym Postępowanie (procedura) w sprawach dawnych na terenie diecezji.
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Przede wszystkim Ksiądz Profesor omówił

cedura beatyfikacji i kanonizacji. Te różnice

o ukazanie zasad współczesnej krytyki histo-

Jana z Dukli, królowej Jadwigi oraz Stanisła-

podstawowy środek dowodowy w sprawach

dawnych, jakim jest dokument. Chodziło

rycznej w interpretacji zebranego materiału
dokumentalnego i wykorzystanie w prowadzeniu tych spraw. Cenne było ukazanie działania Komisji Historycznej, czasu jej powołania, sposobu dokonywanej kwerendy, opra-

cowania dokumentacji i sporządzenia relacji,
by wreszcie złożyć zeznania w charakterze

świadków urzędowych (ex officio) przez po-

szczególnych jej członków. Wykłady Księdza
Profesora były prowadzone z użyciem rzutni-

ka multimedialnego, co pomagało w lepszym
odbiorze informacji.

Wykład zatytułowany Prowadzenie spraw

dawnych na przykładzie polskich świętych
wygłosiła dr Lidia Fiejdasz, adiunkt Katedry
Prawa Kanonizacyjnego na Wydziale Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

W wystąpieniu podkreśliła, że obecnie mamy
dwa rodzaje spraw dawnych. Pierwszy rodzaj
dotyczy przypadków tzw. dawnych błogosła-

wionych, czyli osób wyniesionych na ołtarze
drogą konfirmacji kultu. Wśród tych są przy-

padki osób, których kult został zatwierdzony
w starej formie, tzn. bez dowodzenia heroiczności cnót (m.in. bł. Bogumiła † ok. 1203-

1204, Bronisławy †1259, bł. Sadoka i 48

Towarzyszy †1260) oraz przypadki, gdzie
do konfirmacji kultu - oprócz udowodnienia

ciągłości kultu niepamiętnego (sięgającego

przed rok 1534) - przedmiotem dowodzenia
była również praktyka cnót w stopniu hero-

icznym (np. sprawa bł. Doroty z Mątowów
†1394). Od formy w jakiej kult niepamiętny

został zatwierdzony uzależniona jest pro-

omówiła na przykładzie procesów kanoniza-

cyjnych świętych: Kingi, Szymona z Lipnicy,
wa Kazimierczyka. Drugi rodzaj spraw dawnych to przypadki prowadzone drogą de non

cultu, m.in. Stanisława Papczyńskiego †1701
(beat. 16 IX 2007 r.) czy Reginy Protman
†1613, (beat. 13 VI 1999 r.).

Drugi dzień sesji (10 listopada) rozpoczął

wykład Artura Lisa asystenta w Katedrze Hi-

storii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Gospodarce Kul w Stalowej Woli, pt.

Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka. Przeprowa-

dzono analizę na podstawie, której można
stwierdzić, iż każdy z omawianych

doku-

mentów jest cenny i wnosi nowe światło do

ukazania życia i działalności bł. Wincentego
zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223). Sta-

rając się odpowiedzieć na pytanie o wartość
zgromadzonych dokumentów dla skuteczne-

go przeprowadzenia sprawy kanonizacyjnej
należy zauważyć: 1) Wincenty w swojej Kronice (IV 9) rozszerzająco interpretuje posta-

nowienia zjazdu łęczyckiego. Wydaje się, iż
wprowadzone zmiany miały na celu ochronę

praw Kościoła i ludności wiejskiej; 2) Wartość
teologiczną posiada arenga dokumentu opatowskiego z 12 IV 1189 roku. Wincenty na-

wiązując do Ewangelii św. Jana - wprowadził
pojęcie Kościoła, jako „matki” i „syna”, którym

jest tu książę Kazimierz Sprawiedliwy; (testacja dokumentu po raz pierwszy poświadcza

tytuł naukowy Wincentego); 3) Z dyspozycji

dokumentów tzw. sulejowskich (1206, 1208,
1212) możemy suponować nie tylko pokor-

ną darowiznę wsi Wincentego (Czernikowa

Sprawozdania

i Gojcowa) dla cystersów, ale także szcze-

konu Księży Kanoników Regularnych Laterań-

„przyjacielem cystersów”, o czym świadczą

o powołanie Komisji Historycznej celem zebra-

gólną ochronę sytuacji prawnej przypisanej

ludności wiejskiej; 4) Mistrz Wincenty był
oprócz tzw. dokumentów sulejowskich, także dyplom z 1210 r. dla Jędrzejowa oraz z ok.
1212 r. dla Koprzywnicy (nadanie cystersom

własnej ojcowizny); 5) Miłość bł. Wincentego
do Najświętszej Eucharystii, o czym przekonuje nadanie dziesięcin dla Katedry Krakowskiej celem palenia wiecznej lampki przed ta-

bernakulum (hipotetycznie dokument z 1216
r.); 6) Wincenty Kadłubek był zwolennikiem
reformy Kościoła w Polsce, o czym świadczy

jego udział na synodach oraz soborze late-

rańskim IV w 1215 r. Do grupy pism własnych
zaliczyć trzeba Kronikę Kadłubka. Odzwierciedla ona bogactwo ducha kandydata no ołtarze. Ta spuścizna Wincentego stanowi nie

lada zadanie dla historyków i teologów bio-

rących udział w procesie. Dla sprawy ważne
jest świadectwo gorliwości tego męża Kościo-

ła przebijające z treści Kroniki. Należy także
przystąpić do zrewidowania dotychczasowej
pozycji o życiu i cnotach i przystąpić do opracowania nowej urzędowej pozycji.

Ostatni referat podczas tegorocznego kursu

dla postulatorów wygłosił ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL (w imieniu ks. prof. dr hab.

Stefana Ryłko CRL) pt. Dowodzenie dawnego
cudu – na przykładzie św. Stanisława Kazimierczyka. Prelegent przybliżył postępowanie kanonizacyjne w sprawie historycznej ks. Stanisława

Kazimierczyka z zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie. Stanisław

Sołtys zwany Kazimierczykiem żył w XV wieku

w Kazimierzu (obecnie osiedle w Krakowie).
W dniu 27 sierpnia 1971 roku wizytator za-

skich w Polsce - ks. Henryk Walczak skierował

oficjalną prośbę do arcybiskupa Karola Wojtyły
nia przez nią dokumentacji stwierdzającej nieprzerwany kult ks. Stanisława Kazimierczyka

od chwili śmierci aż po dzień dzisiejszy. Zebra-

ny materiał dowodowy, zgodnie z wymogiem

prawa, został przekazany Komisji Teologicznej.
Uroczystość urzędowego zatwierdzenia kultu,

tj. beatyfikacji równoznacznej, nastąpiła na Placu Świętego Piotra w Rzymie dnia 18 kwietnia

1993 roku. Idąc dalej podjęto starania o kanonizację błogosławionego. W tym celu, wraz z wy-

kazem ciągłości łask otrzymywanych za jego
przyczyną od śmierci, aż po dzień dzisiejszy,

został przedstawiony Stolicy Apostolskiej do
zatwierdzenia domniemany cud (przywrócenia

wzroku), który dotyczy uzdrowienia Piotra Ko-

morowskiego w 1617 roku. W dniu 20 grudnia

2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał
dekret o autentyczności wspomnianego cudu,

co otwarło drogę do kanonizacji bł. Stanisława
Kazimierczyka. Jej datę, po konsystorzu z dnia
19 lutego 2010, wyznaczono na 17 października 2010 roku w Rzymie, co stało się faktem.

W dalszej części IV Ogólnopolskiego Kur-

su dla Postulatorów odbyły się praktyczne

konsultacje i dyskusje oraz wystąpienia postulatorów prowadzących sprawy dawne. Na

zakończenie, po wręczeniu dyplomów, słowa
podsumowania skierował do uczestników o.
dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD, konsultor

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wyraził

on nadzieję, iż materiały z konferencji zostaną

wkrótce wydane w kolejnym tomie Świętości

kanonizowanej, co być może zainteresuje nie
tylko specjalistów z prawa kanonizacyjnego,
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ale szerokie grono Czytelników, pragnących

wstępować w ślady świętych i dążyć za ich
przykładem do ewangelicznej doskonałości .
1

Podejmując sugestie słuchaczy, w kolej-

nych kursach będą omawiane sprawy kanonizacyjne Męczenników.

NOTA O AUTORZE
Mgr Artur Lis, asystent Katedry Historii 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.

1

Dotychczas w serii „Świętość kanonizowana” pod redakcją S . T. P r a ś k i e w i c z a , ukazały się: t. 1: Postępowanie kanonizacyjne, Kraków 2008, ss. 200; t. 2: Procedury kanonizacyjne do pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 2008, ss. 114; t. 3:
Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót, Kraków 2009, ss. 112; t. 4: Przedziwny Bóg w świętych swoich. O
świętych i świętości z o. Szczepanem T. Praśkiewiczem rozmawia Kajetan Rajski, Kraków 2010, ss. 328; t. 5: Zagadnienie
cudu w postępowaniu kanonizacyjnym na szczeblu diecezjalnym, Kraków 2010, ss. 114; t. 6: Święty proklamuje świętych. Krakowscy święci i błogosławieni wyniesieni do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II, Kraków 2010, ss. 190.
Zob. H . M i s z t a l , Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003;
A . L i s , Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 6(1/2009), s. 73-80; tenże, Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Nr 7(2/2009), s. 55-64.

