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Oddając kolejny numer przeglądu w Pań-
stwa ręce przekazujemy kolejny zbiór cieka-
wych i nowatorskich opracowań z zakresu 
prawa i ekonomii. Zawsze liczymy się z Pań-
stwa opiniami na temat wyboru tematyki, 
która do Państwa trafia za pośrednictwem 
naszego kwartalnika i okazuje się, że za-
wsze jest to wybór trafiony. 

Na temat władzy rodzicielskiej i praw 
dziecka powstało już szereg publikacji. 
Artykuł, który znalazł się pośród prezen-
towanych tutaj jest jednak fascynującą 
próbą przybliżenia oraz zwrócenia uwagi 
czytelników na problematykę związaną ze 
sprawowaniem przez rodziców władzy ro-
dzicielskiej, a poszanowaniem praw dziec-
ka, poprzez naświetlenie istoty władzy ro-
dzicielskiej i praw przynależnych dziecku. 
Sprawując władzę  rodzicielską rodzice win-
ni brać pod uwagę w szczególności stopień 
dojrzałości dzieci oraz wolność ich sumie-
nia, wyznania i przekonań. Prawa dziecka 
są niejako wpisane w obowiązki rodziców 
lub opiekunów prawnych. Zatem właściwie 
sprawowana władza rodzicielska to gwa-
rancja przestrzegania i poszanowania tych 
praw. Warto o tym poczytać.

O tym jak powinna wyglądać skuteczna 
strategia towarzystw ubezpieczeniowych 
w nowej elektronicznej rzeczywistości de-
cyduje wiele czynników, wśród których naj-

ważniejszy jest klient. To on decyduje czy, 
i w jaki sposób nabędzie produkt oferowa-
ny przez zakłady ubezpieczeń. Jakie są te 
uwarunkowania funkcjonowania systemu 
dystrybucji usług w ubezpieczeniach direct 
i kierunku jego dalszego rozwoju próbuje 
przybliżyć Państwu jeden z prezentowa-
nych artykułów.

W kolejnym artykule autor podejmuje 
ref leksje dotyczące etyki wykonywania za-
wodów prawniczych. Zauważa, iż coraz czę-
ściej pojawiają się postulaty, aby prawnicy 
odznaczali się nie tylko wysokim pozio-
mem profesjonalizmu, ale też postępowali 
w sposób odpowiadający godności wykony-
wanych przez nich zawodów. Każdy zawód 
prawniczy ma swój wewnętrzny zbiór zasad 
etyki – kodeks etyczny. Charakterystyczne 
i wspólne dla wszystkich grup prawników 
są takie wartości jak: sprawiedliwość, bez-
stronność, uczciwość, a przede wszystkim 
troska o autorytet swego urzędu. To rów-
nież niezwykle ciekawe opracowanie godne 
polecenia.

Jak zawsze, nie sposób zaprezentować 
wszystkich propozycji bieżącego numeru. 
Jednak liczymy, że z wszystkim się Państwo 
zapoznacie. Życząc owocnej lektury.

 
Z poważaniem.
Barbara Lubas

Redaktor Naczelna

Szanowni Państwo,
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I. Słowo wStęPNe
Niedawno minęło siedemnaście lat od 

masakry w afrykańskiej Rwandzie, uważanej 
za najbardziej szokującą ze współczesnych 
zbrodnię ludobójstwa. W celu osądzenia jej 
sprawców powołano nie tylko międzynaro-
dowy trybunał ad hoc, ale również specjalne 
trybunały „Gacaca”, wzorowane na tradycyj-
nych sądach wiejskich. Trybunały te wkrótce 
przestaną funkcjonować. Nadszedł czas na 
podsumowanie i ocenę ich działalności.

II. tło geogRafIcZNo - hISto-
RycZNe koNflIktu

Rwanda - zwana „krajem tysiąca wzgórz” 
(„the land of thousand hills”)1 - jest krajem 
rolniczym, położonym w środkowej Afryce. 
Graniczy z czterema państwami: od północy 
z Ugandą, na wschodzie z Tanzanią, na połu-
dniu z Burundi, a od zachodu z Demokratycz-
ną Republiką Kongo (dawny Zair). Aktualnie 
wielkość populacji ludności szacuje się na 
około 11 milionów2.

Przez stulecia Rwanda była scentralizo-
waną monarchią, rządzoną przez króla z ple-
mienia Tutsi. W 1899 r. stała się niemiecką 
kolonią. Po przegranej Niemiec w pierwszej 
wojnie światowej Rwanda stała się terytorium 
mandatowym Ligi Narodów, rządzonym przez 
Belgię3. Kraj zamieszkiwany był głównie przez 
dwa plemiona (Hutu i Tutsi), których członko-
wie znacznie różnią się od siebie wyglądem. 
Typowy Tutsi jest wysoki oraz ma stosunko-
wo wąski nos i jaśniejszą skórę niż Hutu, który 
jest niski i ma płaski nos. Ponadto, Hutu byli 
biednymi rolnikami, a Tutsi bogatymi hodow-
cami bydła4. W 1932 r. władze belgijskie wy-
dały mieszkańcom Rwandy dowody osobiste, 
do których wpisano pochodzenie plemienne. 
Za przynależnych do Tutsi uznano tych, którzy 
posiadali ponad 10 krów. Wszyscy pozostali 
zostali zakwalifikowani do plemienia Hutu. 
Belgowie faworyzowali członków Tutsi i na 
nich oparli swe rządy5. Konflikt międzyple-
mienny stale narastał. W 1959 r. wybuchła 
pierwsza wojna domowa. Tutsi utracili w niej 

1 K. E. Smith, Genocide and the Europeans, Cambridge University Press, New York 2010, s. 142-143.
2 http://www.gov.rw (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
3 http://www.gov.rw (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
4 K. Wierczyńska, Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc, War-

szawa 2010, s. 113; http://pl.wikipedia.org (otwarto w dniu 28.8.2011 r.).
5 M. Jamkowski, Ibuku – pamiętaj!, w: Na własne oczy, „Polityka” nr 30/07, dostępne na http://archiwum.polityka.pl 

(otwarto w dniu 16.8.2011 r.).

katarzyna Banasik

Trybunały „Gacaca” w Rwandzie
Gacaca – Tribunals in Rwanda
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6 M. Jamkowski, op. cit.
7 Tak m.in. K. Wierczyńska, op. cit., s. 114 i 161.
8 K. Wierczyńska, op. cit., s. 113; http://www.gov.rw (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
9 M. Jamkowski, op. cit.
10 K. Wierczyńska, op. cit., s. 114 (Porozumienie pokojowe podpisano w Aruszy w dniu 4.8.1993 r.).
11 M. Jamkowski, op. cit. Według innego źródła nazwa bojówek brzmiała Interahamve, co w języku Kinyarwanda oznacza 

tych, co stoją razem i tych, co razem zabijają (K. Wierczyńska, op. cit., s. 114).
12 M. Nawrot, Gacaca sprawiedliwość na trawie, w: „Polityka” nr 24 (2658) z dnia 14.6.2008 r., s. 124-129, dostępne na 

http://archiwum.polityka.pl (otwarto w dniu 16.08.2011 r.).
13 M. Jamkowski, op. cit.
14 K. E. Smith, op. cit., s. 142-143.
15 Justice Compromised: The Legacy of Rwanda’s Community-Based Gacaca Courts, sprawozdanie z dnia 31.5.2011 r. 

organizacji Human Rights Watch, dostępne na www.hrw.org (otwierano w sierpniu 2011 r.).
16 M. Jamkowski, op. cit.
17 http://www.gov.rw (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
18 Justice, op. cit.

władzę i około 700.000 z nich uciekło z kra-
ju, głównie do Ugandy6. W 1962 r. Rwanda 
uzyskała niepodległość. W latach następnych 
kilkakrotnie dochodziło do walk obu plemion 
i wzajemnych rzezi. Dlatego też historia Rwan-
dy bywa określana „historią masakry”7.

Obecnie kraj zamieszkany jest przez trzy 
główne grupy etniczne: Hutu, Tutsi i stano-
wiących około 1 % populacji Pigmejów Twa. 
Grupa etniczna Hutu stanowi ponad 80 % 
ludności, a Tutsi około 15 %8.

III. luDoBójStwo w 1994 Roku
W okresie rządów Hutu jeden z generałów 

dokonał zamachu stanu i został prezydentem. 
Powstałe wówczas zamieszanie wykorzystali 
przebywający na emigracji Tutsi i w 1990 r. 
zaatakowali Hutu z baz w Ugandzie. Walki 
trwały przez trzy lata, a zakończyły je nego-
cjacje pokojowe prowadzone w stolicy Tanza-
nii przez prezydenta Rwandy z Rwandyjskim 
Frontem Patriotycznym9. Ich efektem miał 
być powrót Tutsi do kraju, wypłata odszko-
dowań dla ofiar ludobójstwa, podział władzy 
i wolne wybory. Wobec oporu ekstremistów 
porozumienie nie zostało wykonane10. Prze-
ciwni podzieleniu się władzą z Tutsi byli 
radykałowie z Hutu, którzy zorganizowali 

bojówki Interhamwe („Walczący Razem”) 11. 
W dniu 6.4.1994 r. nad lotniskiem w Kigali 
(stolica Rwandy) został zestrzelony samolot 
z prezydentem Rwandy (wywodzącym się 
z Hutu) i prezydentem Burundi, wracający-
mi z negocjacji w Aruszy. Samolot rozbił się 
w ogrodach pałacu prezydenckiego. Wszyscy 
pasażerowie zginęli12. Wydarzenie to stało się 
„iskrą zapalną” walk. O zamach Hutu oskarżyli 
Tutsich13. Rozpoczęło się trwające około 100 
dni ludobójstwo. Życie straciło około 800.000 
mieszkańców Rwandy14. Wiele kobiet zosta-
ło zgwałconych. Ofiary były po obu stronach 
konfliktu, jednak zdecydowaną większość 
stanowili Tutsi (zabito ponad ¾ krajowej 
populacji Tutsi15). Narzędziem zbrodni były 
najczęściej maczety, sprowadzone wcześniej 
z Chin i sprzedawane po 10 centów. Rządowa 
radiostacja od dawna szerzyła nienawiść do 
Tutsich16. Narastające od lat napięcie społecz-
ne i uprzedzenia doprowadziły do zabójstw 
pomiędzy sąsiadami, a nawet w mieszanych 
małżeństwach. Z rąk ekstremistów Hutu ginę-
li także umiarkowani Hutu. W dniu 4.7.1994 
r. Rwandyjski Front Patriotyczny, utworzony 
przez uchodźców Tutsi na emigracji, zajął Ki-
gali17, a w połowie lipca położył kres ludobój-
stwu18. Wojna zakończyła się w sierpniu 1994 
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19 M. Jamkowski, op. cit.
20 http://www.gov.rw (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
21 M. Nawrot, op. cit.
22 U. P. Behrendt, Die Verfolgung des Völkermordes in Ruanda durch internationale und nationale Gerichte, Berlin 2005, 

s. 193-194.
23 U. P. Behrendt, op. cit., s. 193-194.
24 Justice, op. cit. Według innego źródła liczba sędziów przed masakrą w 1994 r. wynosiła 758, a w listopadzie 1994 r. 244 

(National Service of Gacaca Jurisdictions, www.inkiko-gacaca.gov.rw, otwarto w dniu 16.8.2011 r.).
25 Justice, op. cit.

r. zwycięstwem Tutsich. Doszło wówczas do 
pogromu Hutu, określanego niekiedy jako 
drugie ludobójstwo. Półtora miliona Hutu 
opuściło kraju, udając się głównie do Demo-
kratycznej Republiki Konga. Od tego czasu 
cała władza pozostaje w rękach osób wywo-
dzących się z Tutsich19.

W 2003 r. prezydentem republiki został 
wybrany na siedmioletnią kadencję gene-
rał Paul Kagame. W 2010 r. nastąpiła jego 
reelekcja i do dnia dzisiejszego stoi on na 
czele Rwandy20. W celu uniknięcia konflik-
tów w przyszłości i zjednoczenia społeczne-
go kraju zakazano używania nazw plemion: 
Hutu i Tutsi. Wszyscy są Rwandyjczykami. 
W dowodzie osobistym nie widnieje pocho-
dzenie etniczne. Nastąpił rozwój ekonomicz-
ny kraju. Wsparcia finansowego udzielił Bank 
Światowy i mocarstwa zachodnie21.

IV. tRójtoRowy  
SyStem SąDowNIctwa

Skala zbrodni popełnionych w 1994 r. 
uświadomiła nowym władzom Rwandy, że 
nie będzie możliwe wprowadzenie ładu spo-
łecznego bez zaangażowania społeczności 
międzynarodowej. Niezbędna okazała się 
nie tylko pomoc finansowa, ale także wspar-
cie w osądzeniu winnych masakry. We wrze-
śniu 1994 r. władze Rwandy zwróciły się do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z proś-
bą o utworzenie adekwatnego trybunału22. 

Celowość utworzenia międzynarodowego 
trybunału dostrzeżono również z zewnątrz. 
Powołana przez ONZ komisja ekspertów po-
twierdziła masakrę ludności w Rwandzie23.

Istotne znaczenie miał fakt, że rwan-
dyjski system wymiaru sprawiedliwości de 

facto przestał funkcjonować. Większość sę-
dziów została zamordowana lub oskarżona 
o współudział w ludobójstwie. Niektórzy 
uciekli za granicę. Ci, którzy przetrwali ma-
sakrę mieli orzekać w rwandyjskich sądach 
powszechnych, reaktywowanych po opano-
waniu sytuacji w kraju. Jednak ich liczba nie 
pozwalała na efektywne prowadzenie proce-
sów. W sierpniu 1994 r. zdolnych do podjęcia 
pracy było jedynie 237 sędziów spośród po-
nad 600 orzekających przed masakrą24.

Po przejęciu władzy przez Rwandyjski 
Front Patriotyczny dziesiątki tysięcy po-
dejrzanych o udział w ludobójstwie zostało 
aresztowanych. Liczba zatrzymanych gwał-
townie wzrastała i szybko przekroczyła moż-
liwości systemu więziennictwa. W więzie-
niach przeznaczonych dla 12.000 osadzonych 
przebywało w październiku 1994 r. około 
58.000 osób, a w 1998 r. 130.000 osób. Wiele 
z nich było przetrzymywanych przez kilka lat 
bez postawienia zarzutu. Tysiące osadzonych 
zmarło nie doczekawszy procesu z powodu 
niehumanitarnych warunków, takich jak ol-
brzymie przeludnienie więzień, braki sanitar-
ne, brak żywności i opieki medycznej25. Były 
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26 M. Nawrot, op. cit.
27 Justice, op. cit.
28 Justice, op. cit. Wedle przewidywań rządu Rwandy osądzenie winnych bez włączenia “Gacaca” trwałoby również ponad 

100 lat (www.inkiko-gacaca.gov.rw, otwarto w dniu 16.8.2011 r.).
29 Zob. Address by Judge Khalida Rachid Khan, President of the ICTR, to the United Nations Security Council - Six monthly 

Report on the Completion Strategy of the ICTR z 6.6.2011 r. (www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation, otwarto 
w dniu 24.8.2011 r.).

30 B. Kuschnik, Der Gesamttatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Herleitungen, Ausprägungen, Entwick-
lungen, Berlin 2009, s. 91.

31 Więcej zob. A. Bos, Seat of the Court, [w:] The Rome Statute of the International Criminal Court, pod red. A. Cassese, 
P. Gaeta, J. Johnes, tom I, Oxford University Press, New York 2002, s. 191-193.

32 A. Cassese, From Nuremberg to Rome: International Military Tribunals to the International Criminal Court, [w:] The 
Rome Statute of the International Criminal Court, pod red. A. Cassese, P. Gaeta, J. Johnes, tom I, Oxford University 
Press, New York 2002, s. 12 i 17; www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).

33 K. Wierczyńska, op. cit., s. 162.

okresy, w których osadzeni musieli z braku 
wolnej powierzchni spać na zmiany26.

W grudniu 1996 r. rozpoczęły się procesy 
podejrzanych o ludobójstwo w sądach po-
wszechnych. Na początku 1998 r. tylko 1.292 
osoby zostały osądzone. W kwietniu 1998 r. 
dokonano egzekucji 22 skazanych za ludo-
bójstwo. Była to pierwsza i jedyna formalna 
egzekucja w związku z ludobójstwem popeł-
nionym w 1994r.27.

Szacowano, że osądzenie wszystkich zbrod-
niarzy przez międzynarodowy trybunał i sądy 
powszechne trwałoby ponad 100 lat. Władze 
Rwandy odrzuciły jednak propozycję przyjazdu 
zagranicznych sędziów i personelu sądowego, 
co przyśpieszyłoby procesy. Zdecydowano się 
na bezprecedensowe rozwiązanie, polegające na 
powierzeniu wymierzania sprawiedliwości la-
ikom, wybranym przez społeczności lokalne spo-
śród ich członków. W 2001 r. parlament uchwalił 
ustawę o utworzeniu „Gacaca” – sądów, wzo-
rowanych na tradycyjnych sądach wiejskich28. 
Mogą one wydawać prawomocne wyroki.

V. mIęDZyNaRoDowy tRyBuNał 
kaRNy Dla RwaNDy

International Criminal Tribunal for Rwan-

da (ICTR) został utworzony na mocy rezolucji 

nr 955 Rady Bezpieczeństwa ONZ z 8.11.1994 
r. Rozpoczął działalność w 1995r.29. Pełna 
nazwa Trybunału brzmi: „International Crim-

inal Tribunal for the Prosecution of Persons 

Responsible for Genocide and Other Serious 

Violations of International Humanitarian Law 

Committed in the Territory of Rwanda and 

Rwandan Citizens responsible for genocide 

and other such violations committed in the ter-

ritory of neighbouring States between 1 Janu-

ary 1994 and 31 Dezember 1994”30. Jako jego 
siedzibę rozważano trzy miejsca: Kenię, Kiga-
li w Ruandzie i Aruszę w Tanzanii31. Na mocy 
rezolucji nr 977 Rady Bezpieczeństwa ONZ 
z 22.2.1995 r. siedzibą jest Arusza w Zjedno-
czonej Republice Tanzanii32.

Powołanie Międzynarodowego Trybuna-
łu Karnego dla Rwandy było precedensem 
w prawie międzynarodowym – po raz pierw-
szy w historii wprowadzono odpowiedzial-
ność przed organem międzynarodowym za 
naruszenie prawa humanitarnego w kon-
flikcie wewnętrznym33. Trybunał utworzono 
w celu przyczynienia się do procesu narodo-
wego pojednania w Rwandzie i utrzymania 
pokoju w regionie. Właściwością rzeczową 
Trybunału objęte są ludobójstwo, zbrodnie 
przeciwko ludzkości i naruszenia konwencji 
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34 www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
35 Tekst statutu dostępny na www.unictr.org/Legal/StatuteoftheTribunal (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
36 Art. 6 Statutu MTK: „Dla celów niniejszego statutu „ludobójstwo” oznacza którykolwiek z następujących czynów, do-

konany z zamiarem zniszczenia w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, takich jak: za-
bójstwo członków grupy; spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków 
grupy; rozmyślne stworzenie dla grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie jej całkowitego lub częściowego 
zniszczenia fizycznego; stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy; przymusowe 
przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”. Szerzej zob. W. Schabas, [w:] Commentary on the Rome Statute 
of the International Criminal Law. Observers’ Notes, Article by Article, pod red. O. Triffterer, wyd. 2, München 2008, 
s. 143-144 („Article 6 of the Rome Statute defines the crime of genocide (…). It reproduces the text of article II of the 
Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (…).”).

37 www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation (otwarto w dniu 24.8.2011 r.).
38 Address..., op. cit.
39 U. P. Behrendt, op. cit., s. 176-177; K. Wierczyńska, op. cit., s. 124.
40 www.ojcowiebiali.org (otwarto w dniu 23.8.2011 r.); M. Nawrot, op.cit.

genewskich. Kognicja temporalna Trybunału 
rozciąga się na zbrodnie popełnione pomię-
dzy 1.1.1994 r. a 31.12.1994 r. Jurysdykcja 
obejmuje Rwandyjczyków, którzy popełnili 
zbrodnie na terytorium Rwandy i na teryto-
rium państw sąsiadujących, jak również nie – 
Rwandyjczyków, którzy dopuścili się zbrodni 
na terytorium Rwandy34. W art. 2 ust. 2 Sta-
tutu Międzynarodowego Trybunału Karnego 
dla Rwandy zawarto definicję ludobójstwa35. 
Jest ona niemalże identyczna jak definicja 
w konwencji z 1948 r. w sprawie zapobiega-
nia i karania zbrodni ludobójstwa oraz defini-
cja w art. 6 Statutu Międzynarodowego Try-
bunału Karnego36.

Budżet Międzynarodowego Trybunału 
Karnego dla Rwandy, uchwalony przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, na 
lata 2010 – 2011 wynosi $245,295,800 brutto 
($227,246,500 netto). Personel liczył 693 oso-
by w 2010 r., a w 2011 r. 628 osób. W Trybuna-
le reprezentowane jest 77 narodowości37.

Zgodnie z przyjętą „strategią zakończenia” 
(completion strategy) Trybunał od kilku lat 
dąży do ukończenia swych prac. Termin za-
kończenia działalności Trybunału był już kilka-
krotnie przesuwany w czasie. W sprawozdaniu 
przewodniczącego Trybunału z dnia 6 czerwca 

2011 r., skierowanym do Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, stwierdzono, że Trybunał zakończył 88 
% spraw, a pod koniec 2011 r. pozostanie do 
rozpatrzenia mniej niż 4 % wszystkich spraw 
rozpoznawanych w pierwszej instancji. Ich 
zakończenie prognozuje się na lipiec 2012 r. 
Zakończenie postępowań odwoławczych spo-
dziewane jest pod koniec 2014r.38.

VI. tRaDycyjNe “Gacaca”
Słowo “gacaca” oznacza w języku Kinyar-

wanda (rwandyjski język narodowy, wspólny 
dla obu grup etnicznych) trawę lub trawnik39. 
W szerszym kontekście tłumaczy się je jako 
„siedząc na trawie”, czy „sprawiedliwość na 
trawie”40. Sądownictwo „Gacaca” istniało już 
w czasach prekolonialnych. Sądy „Gacaca” 
funkcjonowały nadal w okresie kolonializmu, 
a także po odzyskaniu niepodległości w 1962 
r. Rozstrzygały spory pomiędzy rodzinami, 
a także spory wewnątrzrodzinne, dotyczące 
własności, dziedziczenia, uszkodzenia ciała 
i relacji małżeńskich. Poważniejsze sprawy, 
takie jak na przykład kradzież bydła, czy mor-
derstwo leżały w gestii przywódcy wspólno-
ty lub reprezentanta króla. Funkcje sędziów 
sprawowali w nich szanowani, starsi wiekiem 
członkowie wspólnoty, określani jako „ci, któ-
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41 Justice, op. cit.
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43 Justice, op. cit.
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rzy nie cierpią (nie znoszą) wstydu (hańby)”. 
Udział w odbywającym się na trawie (w wio-
sce na wolnym powietrzu) zgromadzeniu 
brali tylko sędziowie, skłócone strony i ich 
krewni oraz pośredniczący sąsiedzi. Kobie-
ty mogły uczestniczyć w „procesie”, lecz nie 
były dopuszczane do głosu. Odpowiedzial-
ność karna nie była zindywidualizowana, lecz 
ponosili ją także członkowie rodziny i klanu 
oskarżonego. Rolą i zadaniem tradycyjnych 
„Gacaca” było przede wszystkim przywróce-
nie społecznej harmonii. Mniejsze znaczenie 
miało ukaranie sprawcy, czy kompensacja 
ofierze. Często przegrana strona była zobo-
wiązana do dostarczenia piwa dla wspólnoty, 
jako środek służący pojednaniu41.

VII. wSPółcZeSNe “Gacaca”
Podstawą prawną funkcjonowania współ-

czesnych “Gacaca” jest ustawa uchwalona 
w 2001 r., następnie kilkakrotnie znoweli-
zowana42. Sądom „Gacaca” przyznano ju-
rysdykcję nad przestępstwami popełniony-
mi w okresie od dnia 1.10.1990 r. do dnia 
31.12.1994 r., należącymi do kategorii 2 – 4. 
Podziału przestępstw na kategorie dokonano 
w 1996 r., zaliczając do kategorii pierwszej 
planujących, przewodzących, organizujących 
i podżegających do ludobójstwa, a także do-
brze znanych zabójców i gwałcicieli. Do ka-
tegorii drugiej zostali zakwalifikowani zwy-
kli zabójcy. Kategoria trzecia obejmuje tych, 
którzy zabili bądź ciężko uszkodzili ciało, 
lecz działali bez zamiaru zabójstwa. Katego-

rią czwartą objęto tych, którzy dopuścili się 
kradzieży lub uszkodzenia rzeczy. Osądzanie 
sprawców zaliczonych do pierwszej kategorii 
pozostawiono sądom powszechnym43.

Istotne zmiany w „procedurze” wprowadzo-
no w 2004 r., redukując liczbę kategorii z czte-
rech do trzech oraz redukując liczbę sędziów 
wymaganych do rozpoznania sprawy z 19 do 
7. Postanowiono, że „Gacaca” – sądy będą dzia-
łać na dwóch lokalnych poziomach: komórkach 
i sektorach. Sądy na poziomie komórki zbiera-
ją informacje i klasyfikują podejrzanych oraz 
osądzają przestępstwa związane z własnością, 
stanowiące po zmianie kategorię trzecią. Postę-
powania dotyczące innych przestępstw toczą 
się na poziomie sektora. Postępowania odwo-
ławcze należą do oddzielnych sądów „Gacaca”, 
usytuowanych na poziomie sektora. Współcze-
sne „Gacaca” stosują raczej prawo skodyfiko-
wane niż zwyczajowe. W 2007 r. rozszerzono 
jurysdykcję na dobrze znanych zabójców, za-
liczanych do kategorii pierwszej i uprzednio 
będących w gestii sądów powszechnych. Po-
nadto, wyrok może zapaść, jeśli obecnych na 
„rozprawie” jest pięciu z siedmiu sędziów. Je-
den z sędziów przewodniczy „rozprawie”. Nie 
ma prokuratora. Oskarżenie pada z ust „strony 
cywilnej”, to jest ofiary lub jej krewnych. Świad-
czyć za lub przeciw oskarżonemu może każdy 
z obecnych. Wyrok, wydawany wyłącznie przez 
sędziów, zapada większością głosów44.

W 2007 r. zlikwidowano karę śmierci i naj-
surowszą karą stało się dożywotnie pozba-
wienie wolności na specjalnych warunkach 
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(specjalne warunki oznaczały odbywanie 
kary w izolacji od pozostałych więźniów; pod 
wpływem krytyki obrońców praw człowie-
ka parlament uchwalił we wrześniu 2010 r. 
nowe warunki odbywania tej kary, rezygnu-
jąc z odizolowania tych skazanych). Kara ta 
grozi przestępcom z kategorii pierwszej. Za 
przestępstwa z kategorii drugiej przewidzia-
no karę pozbawienia wolności od pięciu lat 
do dożywocia, w zależności od natury czynu 
i od tego, czy sprawca miał zamiar zabójstwa. 
Przestępcom z kategorii trzeciej kazano zapła-
cić cywilne odszkodowanie (częstokroć ofiara 
jednak nic nie otrzymała, gdyż skazany był 
biedny i nie miał możliwości zapłacić). Łagod-
niejszy wyrok otrzymywali ci, którzy przyznali 
się do winy, a najłagodniejszy ci, którzy uczy-
nili to, zanim zostali oskarżeni45. Wielu spraw-
ców czyni to, mając wyrzuty sumienia, i prosi 
zebraną społeczność o wybaczenie46. Pojedna-
nie i restytucja społecznego porządku nadal są 
celami postępowania, jednak na plan pierwszy 
współczesnych „Gacaca” wysuwa się ukaranie 
przestępcy. Mając na względzie przeludnienie 
więzień rząd wprowadził alternatywę dla kary 
pozbawienia wolności w postaci pracy spo-
łecznie użytecznej (na przykład naprawa dróg 
lub szkół). Alternatywa ta dotyczyła przestęp-
ców z kategorii drugiej, którzy przyznali się 
do winy. Pierwszą część kary mieli oni odsie-
dzieć w więzieniu, a drugą spędzić na wolności 
pracując społecznie. Polegała ona na pracy na 
rzecz lokalnej wspólnoty przez trzy dni w ty-

godniu albo na pracy w specjalnym obozie 
przez sześć dni w tygodniu, ale wówczas karę 
odbywano szybciej. Dzieci mające w czasie czy-
nu mniej niż 14 lat nie były ścigane. Natomiast 
dzieci w wieku 14 – 18 lat otrzymywały złago-
dzony wyrok. Osobę skazaną można pozbawić 
niektórych praw cywilnych, takich jak prawo 
do głosowania, prawo do udziału w służbie 
publicznej lub wojskowej lub prawo bycia na-
uczycielem lub pracy w służbie medycznej47.

Na początku października 2001 r. miesz-
kańcy Rwandy wybrali w czterodniowych wy-
borach około 260.000 sędziów. Frekwencja wy-
borcza wyniosła ponad 90 %48. Sędzią nie mógł 
zostać między innymi ten, kto był skazany na 
karę surowszą niż sześć miesięcy pozbawienia 
wolności49. Sędziami stali się głównie rolnicy 
(wielu z nich nie ukończyło nawet szkoły pod-
stawowej), ale są wśród nich również nauczy-
ciele i inni intelektualiści50. Wśród sędziów jest 
sporo relatywnie młodych ludzi (minimum 
wieku dla kandydata wynosiło 21 lat). Znaczą-
cy odsetek stanowią kobiety51. Dla „Gacaca” 
– sędziów zorganizowano jedno- lub dwutygo-
dniowe kursy „prawnicze”. Ponadto sędziowie 
otrzymali liczący około 200 stron podręcznik 
(tak zwana „żółta książka”), stworzony przy 
międzynarodowym wsparciu i przedstawiający 
wiele sytuacji problemowych. Podręcznik ten 
ma ogromne znaczenie praktyczne i obowiązu-
je w Rwandzie jako „biblia” 52.

„Gacaca” współcześnie nadal odbywa-
ją się na trawie. Uczestniczy w nich jednak 
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szerszy krąg osób, w zasadzie cała lokalna 
społeczność. Mieszkańcy nie mają obowiąz-
ku uczestnictwa w procesach, jednak licznie 
przychodzą – niekiedy z obawy przed ewen-
tualnymi represjami w razie nieobecności53. 
Powszechny udział w osądzeniu sprawców 
jest mile widziany przez nowe władze, stąd 
starają się one umożliwić to mieszkańcom 
i „zachęcić” ich do uczestnictwa. Na przy-
kład w Butare (miasto na południu Rwandy) 
w środy zamknięte są wszystkie biura i skle-
py, ponieważ tego dnia odbywają się „Gaca-

ca”54. Publiczność siedzi na trawie (często na 
skarpie porośniętej trawą) po jednej stronie, 
po drugiej zaś na krzesłach siedzą sędziowie. 
W niektórych sądach dla publiczności zapew-
niono ławki, na których część zgromadzo-
nych mogła usiąść. Przed sędziami stoi stół, 
niekiedy przykryty zielonym obrusem. Po 
środku zgromadzenia stoją lub siedzą oskar-
żeni, ubrani we własne cywilne ubrania, jeśli 
odpowiadają z wolnej stopy, albo w różowe 
uniformy więzienne, jeśli zostali wcześniej 
aresztowani (o czym decyduje również dany 
sąd „Gacaca”)55.

Działalność sądów „Gacaca” nie byłaby 
możliwa bez znacznej pomocy finansowej 
z zagranicy. Największymi donatorami byli: 
Belgia, Holandia i Unia Europejska, a także 
Austria i Szwajcaria. Najwcześniejszej i zara-
zem największej pomocy finansowej udzieli-

ła Belgia, przekazując w latach 2000 – 2008 
łącznie kwotę około 8,1 miliona euro. Więk-
szość z tych środków została przeznaczona na 
kursy prawnicze dla sędziów i zapewnienie 
zaplecza logistycznego sądów w postaci sto-
łów, krzeseł, notatników i szarf dla sędziów56. 
Zaangażowanie i hojność Belgii nie powinny 
dziwić. Należy wszak mieć w pamięci fakt, 
że Belgowie zarządzający terytorium Rwan-
dy z mandatu Ligi Narodów usankcjonowali 
formalnie różne pochodzenie etniczne miesz-
kańców, umacniając w ten sposób istniejące 
od wieków społeczne antagonizmy.

Faza pilotażowa „Gacaca” – sądownic-
twa rozpoczęła się w dniu 19.6.2002 r. w 12 
sektorach, a w dniu 25.11.2002 r. w 106 sek-
torach57. Postępowania sądowe rozpoczęto 
w dniu 10.3.2005 r. Na obszarze całego kraju 
zbieranie informacji i klasyfikowanie podej-
rzanych rozpoczęło się w dniu 15.1.2005 
r., a postępowania sądowe ruszyły w dniu 
15.7.2006r.58. W sumie działało około 12.000 
sądów „Gacaca”59. Wiele z nich ukończyło 
już swą działalność60. Rozpatrzyły około 
1,2 miliona spraw. Zakończenie działalno-
ści wszystkich „Gacaca” – sądów planowano 
pierwotnie na grudzień 2007r.61. Termin ten 
okazał się jednak nierealny i był kilkakrotnie 
przesuwany w czasie. Aktualnie zamknięcie 
„Gacaca” – postępowań prognozuje się na 
grudzień 2011r.62.
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VIII. NegatywNe aSPekty 
DZIałalNoścI “Gacaca”

Utworzeniu sądów “Gacaca” towarzyszyło 
wiele obaw63. Wprawdzie nie miały one być ja-
kimś novum, lecz było głęboko zakorzenione 
w miejscowej tradycji, ale ich zadanie miało 
być o wiele poważniejsze. Wszak powierzano 
im osądzanie także ciężkich zbrodni i dawano 
możliwość wymierzania również surowych 
kar. Podstawowym zarzutem był brak ogól-
nego wykształcenia nowych sędziów, nie mó-
wiąc już o braku jakiejkolwiek wiedzy z zakre-
su prawa. Kilkunastodniowe kursy prawnicze 
mogły dostarczyć jedynie podstawy podstaw 
pożądanej wiedzy. Nieznajomość prawa i nie-
zrozumienie zasad rzetelnego procesu dopro-
wadziły wielokrotnie do podjęcia błędnej de-
cyzji. Ilość pomyłek sądowych jest w tym wy-
padku nie do oszacowania. Nie bez znaczenia 
była też okoliczność, że wielu świadków bało 
się powiedzieć prawdę, w szczególności zezna-
wać na korzyść oskarżonego, którym był naj-
częściej Hutu. Nie było należycie zagwaranto-
wane oskarżonemu prawo do obrony. Niekie-
dy cały proces, w którym orzeczono najwyż-
szą karę trwał nie więcej niż jedną godzinę64. 
Zarzuty te mogłyby stanowić podstawę do 
zakwestionowania wypełnienia przez Rwan-
dę międzynarodowych zobowiązań w zakre-
sie przestrzegania zasad uczciwego procesu. 
Wielokrotnie zapadły diametralnie różne 
wyroki w niemalże identycznych stanach fak-
tycznych. Sędziowie bardzo często znali stro-
ny osobiście i byli stronniczy. Uprzedzenia 
były też efektem własnych przeżyć z czasów 

masakry. Sędziowie byli zaangażowani emo-
cjonalnie w rozpoznawane sprawy. Wszystkie 
te czynniki powodowały redukcję obiektywi-
zmu i stwarzały ryzyko korupcji, tym większe, 
że „Gacaca” – sędziowie nie otrzymywali wy-
nagrodzenia od państwa. Dla wielu pełnienie 
tej funkcji stało się lukratywnym biznesem. 
W ramach uznania ich pracy rząd przyznał sę-
dziom prawo do państwowego ubezpieczenia 
zdrowotnego i wręczał wyróżnienia podczas 
oficjalnych lokalnych ceremonii. Dopiero w la-
tach 2007 – 2008 sędziowie otrzymali jedno-
razowo niewielką kwotę pieniędzy oraz radio; 
rozdzielano też rowery65.

Ponadto, międzynarodowi obserwatorzy 
zwracali uwagę na sfingowane zarzuty, po-
wiązane z rządowym życzeniem uciszenia 
krytyków (dziennikarzy, urzędników i akty-
wistów praw człowieka)66.

Negatywny oddźwięk na całokształcie 
funkcjonowania współczesnych „Gacaca” 
miało wyłączenie spod ich kompetencji 
zbrodni popełnionych przez Rwandyjski 
Front Patriotyczny. Rząd w 2004 r. doprowa-
dził do uchwalenia nowelizacji wyłączającej 
przestępstwa wojenne popełnione przez 
żołnierzy Tutsi. W rezultacie „Gacaca” wy-
mierzały wprawdzie powszechniej, ale tyl-
ko selektywną sprawiedliwość. Wbrew idei 
pojednania była to sprawiedliwość jedno-
stronna. Rząd wprawdzie zakazał używania 
słów „Tutsi” i „Hutu”, ale powstała nowa ety-
kieta – tylko Tutsi może być ofiarą, general-
nie tylko Hutu jest sprawcą67. Rwandyjczycy 
wielokrotnie żalili się przedstawicielom or-
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68 Justice, op. cit. (Słowa jednego z oskarżonych wypowiedziane podczas wywiadu z Human Rights Watch 25.11.2005 r. 
w dystrykcie Gicumbi.).

69 Justice, op. cit. (Słowa żony jednego ze skazanych wypowiedziane podczas wywiadu z Human Rights Watch w dniu 
6.8.2009 r. w Kigali.).

70 Justice, op. cit. (Tak stwierdziła jedna ze zgwałconych kobiet podczas wywiadu z Human Rights Watch w dniu 12.8.2009 
r. w dystrykcie Kamonyi.).

71 Justice, op. cit.
72 Przemowa ówczesnego wiceprezydenta i ministra obrony Kagame z okazji otwarcia seminarium poświęconego trybu-

nałom “Gacaca”, wygłoszona w dniu 18.6.2002 r. w Kigali (Justice, op. cit.).

ganizacji międzynarodowych, że „Gacaca” to 
„środek wycelowany w Hutu”68 i że „pozosta-
wiły one Hutu i Tutsi nawet bardziej podzie-
lonych niż poprzednio”69. Pojawiały się też 
głosy, że osądzanie zbrodniarzy przez „Gaca-

ca” powoduje umniejszenie ich winy. Zbrod-
niarz ma poprosić o wybaczenie, a ofiara 
i zebrana społeczność mają mu wybaczyć. 
Były to częstokroć wybaczenia wymuszone 
przez rząd70.

Poważne wątpliwości wywołało również 
poszerzenie zakresu jurysdykcji „Gacaca” 
o związane z ludobójstwem zgwałcenia. Do-
konano tego ustawą z maja 2008 r. Wszystkie 
te sprawy były wcześniej rozpatrywane przez 
sądy powszechne, co miało zapewnić ofiarom 
poufność oraz ochronę prywatności, i w ta-
kich warunkach wiele kobiet zdecydowało 
się zeznawać. Zmianą zostały one zaskoczo-
ne, a została ona wprowadzono wbrew pro-
testom organizacji kobiecych. Sądy „Gacaca” 
miała rozpatrywać sprawy o zgwałcenie za 
zamkniętymi drzwiami71. Nie gwarantowało 
to jednak poufności z uwagi na fakt, że sę-
dziowie wywodzili się ze wspólnoty, do któ-
rej należała ofiara, i nierzadko znali osobiście 
zarówno ją, jak i sprawcę. Z drugiej strony 
rozwiązanie to godziło w istotę „Gacaca” jako 
sądu przy szerokim udziale wspólnoty. Po-
nadto, brak uczestnictwa świadków utrudniał 
dotarcie do prawdy.

IX. PoZytywNe aSPekty 
DZIałalNoścI „Gacaca”

W czerwcu 2002 r. Paul Kagame, pełniąc 
wówczas funkcję wiceprezydenta, zaanon-
sował pięć podstawowych celów „Gacaca” – 
sądów: ujawnienie prawdy o tym, co się sta-
ło; przyśpieszenie procesów o ludobójstwo; 
wykorzenienie kultury bezkarności; pojed-
nanie Rwandyjczyków i umocnienie ich jed-
ności; wykazanie, że Rwanda jest w stanie 
rozwiązać swoje własne problemy72. Słowa 
te zwięźle, lecz jak najbardziej trafnie od-
zwierciedlają zasługi tych wywodzących się 
z plemiennej tradycji, a jednocześnie inno-
wacyjnych sądów. Bez wątpienia przyczyni-
ły się one do przerwania „toczącego się od 
stuleci koła bezkarności”. Wniosły też do 
możliwie szybkiego – uwzględniając skalę 
masakry – zamknięcia czarnego rozdziału 
w nowożytnej historii Rwandy.

Niekwestionowanym sukcesem „Gacaca” 
jest naświetlenie wszystkim członkom spo-
łeczności tragedii, do jakiej doszło i uświado-
mienie im, że przestępcy będą karani. Zadanie 
to „Gacaca” jako najbliższa ludziom instytucja 
mogła spełnić najlepiej. Bez „Gacaca” niereal-
ne byłoby postawienie przed sąd tak ogrom-
nej liczby winnych. W wielu przypadkach za-
pewne doszło do rzeczywistego pojednania, 
które umożliwia dalsze pokojowe współegzy-
stowanie. Wielu Rwandyjczyków pomysł wy-
mierzania sprawiedliwości przez lud oceniało 
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73 M. Nawrot, op. cit.
74 Justice, op. cit.
75 Justice, op. cit.
76 Justice, op. cit.
77 Słowa prezydenta Kagame wypowiedziane w Międzynarodowym Instytucie Pokoju w Nowym Jorku 21.9.2009 r. (Justi-

ce, op. cit.).

bardzo pozytywnie. Ich przekonania i odczu-
cia dobrze oddają słowa dziekana wydzia-
łu prawa na uniwersytecie Butare: „Gacaca 
to spotkanie ofiar, katów i świadków w celu 
ustalenia prawdy i pojednania. Rozwiązanie 
musi przyjść stamtąd, gdzie istnieje problem, 
z setek małych gmin i wiosek”73. Ponadto, 
informacje ujawnione w przeprowadzonych 
procesach pomogły w odnalezieniu wielu ciał 
i pogrzebaniu krewnych z godnością74.

X. Résumé
W reakcji na masakrę ludności z 1994 

r. Rwanda utworzyła system sądownictwa 
określony w raporcie Human Rights Watch 
jako „innowacyjny”. Obok zwyczajnych sądów 
powszechnych wprowadzono „sprawiedli-
wość bazującą na masowej wspólnocie”75. Po-
wierzenie w XXI wieku wymierzania sprawie-
dliwości niewykształconym laikom jest ewe-
nementem na skalę światową, tym większym, 
gdy weźmie się pod uwagę ciężar gatunkowy 
przekazanych im spraw. Wszak „Gacaca” – 
stosując uproszczoną procedurę - osądzają 
sprawców zbrodni ludobójstwa i przestępstw 
przeciwko ludzkości oraz są uprawnione do 
wymierzenia także kary dożywotniego po-
zbawienia wolności.

Wskazane wyżej pozytywne i negatywne 
aspekty działalności tych oryginalnych i spe-
cyficznych sądów przywiodły obserwatorów 

z organizacji Human Rights Watch do konklu-
zji, że wdrożenie ich orzekania było „sukce-
sem mieszanym” („mixed success”). „Gacaca” 
umożliwiły doprowadzenie do sprawiedliwo-
ści, aczkolwiek jest to „sprawiedliwość kom-
promisowa” („justice compromised”)76. Z taką 
oceną trybunałów „Gacaca” można się zgo-
dzić, jednakże tylko przy uwzględnieniu re-
aliów społeczno – ekonomicznych ich funkcjo-
nowania. Trybunały „Gacaca” stanowią – jak 
powiedział prezydent Paul Kagame – „African 

solution to African problems”77 (afrykańskie 
rozwiązanie afrykańskich problemów).

Słowa klucZowe
trybunały „Gacaca”, ludobójstwo, masakra 

w Rwandzie, Hutu i Tutsi, Międzynarodowy 
Trybunał Karny dla Rwandy

SummaRy
Seventeen years have recently passed 

since the massacre in African Rwanda, regard-
ed as the most shocking of the contemporary 
crimes of genocide. Not only an international 
tribunal ad hoc was established in order to 
sentence the perpetrators of this crime, but 
also special “Gacaca” tribunals, based on tra-
ditional local community courts, were creat-
ed. These tribunals will soon complete their 
work. The time has come to summarise and 
evaluate their activities.
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Paweł Bucoń

Etyka prawnicza w praktyce  
wymiaru sprawiedliwości
Legal ethics in judicial practice

I. Coraz częściej pojawiają się postulaty ta-
kiego doboru kadr do pracy w sądach, proku-
raturze, adwokaturze, aby kandydaci reprezen-
towali nie tylko wysoki poziom profesjonalny, 
ale także etyczny. Te dwa kryteria, traktowane 
ex aequo, stanowią istotny czynnik efektywno-
ści działań. Przepisy prawa materialnego i pro-
cesowego oraz prawa obywatelskie nie wy-
czerpują problematyki etycznej w działaniach 
osób wykonujących zawody prawnicze. Nauka 
etyki jest niezwykle istotna, gdyż stanowi ona 
integralną część pracy prawników, niezależnie 
od pełnionych funkcji. Etyka jest to ogół ocen 
i norm moralnych przyjętych w określonej 
społeczności lub przez niektórych jej przed-
stawicieli (synonim moralności lub etosu); 
bywa też utożsamiania z teorią uznawanych 
i na ogół praktykowanych norm moralnych 
w określonym środowisku społecznym1. 

Podejmując refleksję na temat praktyczne-
go aspektu etyki prawniczej odwołam się do 
dwóch przykładów znanych mi z wokandy.

II. W sprzeciwie od wyroku zaocznego 
Sądu Okręgowego w L. z dnia 8 październi-

ka 2009 r., pozwany wnosił o zwolnienie go 
w całości od kosztów sądowych z uwagi na to, 
że nie jest w stanie pokryć ich bez uszczerb-
ku utrzymania koniecznego siebie i rodziny2. 
Do sprzeciwu dołączył oświadczenie o stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania.

Postanowieniem Sądu Okręgowego w L. 
z dnia 20 października 2009 r., pozwany zo-
stał zwolniony od kosztów sądowych w cało-
ści. Zdaniem Sądu Okręgowego w niniejszej 
sprawie przesłanką zwolnienia pozwanego 
od kosztów sądowych była trudna sytuacja 
materialna przejawiająca się tym, iż mieszka-
jąc za granicą utrzymuje siebie i całą rodzinę 
z wynagrodzenia w kwocie 800 funtów bry-
tyjskich oraz nie posiada majątku poza nieru-
chomością o powierzchni 0,23 ha.

Jednakże już postanowieniem z dnia 28 
stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w L. cofnął 
pozwanemu zwolnienie od kosztów sądo-
wych, albowiem okazało się na rozprawie, 
że pozwany ma również udział – 1/15 części 
nieruchomości o powierzchni 2,4 ha położo-

1 R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz (red.), Encyklopedia Katolicka, Lublin 1989, t. IV, s. 1226.
2 Wnosząc sprzeciw od wyroku zaocznego pozwany powinien uiścić opłatę stosunkową w wysokości 4375 zł, obliczoną 

zgodnie z art. 19.1. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, 
poz. 1398 z późn. zm.), dalej jako UKSC.
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3 Art. 102 ust. 2 UKSC: „Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmują-
ce szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie 
od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. (…)”.

4 Art. 110 UKSC: „Sąd cofa zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli okazało się, że okoliczności na podstawie których je 
przyznano, nie istniały lub przestały istnieć. (…)”. Ustawodawca nie użył sformułowania „może cofnąć”, ale „cofa”, stąd 
takie okoliczności obligują sąd do cofnięcia zwolnienia od kosztów sądowych. Zażalenie pozwanego na postanowie-
nie Sądu Okręgowego w L. o cofnięciu mu zwolnienia od kosztów sądowych, Sąd Apelacyjny w L. uznał za zasadne, 
stwierdzając m. in., że okoliczność, iż pozwany jest właścicielem udziałów w nieruchomości, nie uzasadnia uznania go 
automatycznie za osobę majętną. Nieruchomość nie przynosi sama z siebie żadnych wymiernych dochodów, mimo że 
składa się na znaczący majątek pozwanego.

5 Wnosząc pozew powód powinien uiścić opłatę stosunkową liczoną od wartości przedmiotu sporu, która wynosiłaby 
8750 zł, zgodnie z art. 13.1. UKSC.

nej w L., co nie zostało ujawnione w oświad-
czeniu o stanie majątkowym. Zdaniem Sądu, 
ceny metra kwadratowego gruntu w tej dziel-
nicy są wysokie i pozwany przy takim stanie 
majątkowym nie może być uznany za osobę 
ubogą i korzystać z pomocy Skarbu Państwa.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych wymaga, aby 
oświadczenie stanowiące podstawę zwolnienia 
od kosztów sądowych było szczegółowe3. Tym-
czasem pozwany w oświadczeniu nie ujawnił 
całego majątku, pominął istotne jego składni-
ki i dlatego, stosownie do art. 110 UKSC, sąd 
cofnął zwolnienie od kosztów sądowych, albo-
wiem okazało się, że okoliczności, na podstawie 
których je przyznano nie istniały4.

W tej samej sprawie również powód wno-
sił w pozwie o zwolnienie go w całości od 
kosztów sądowych z uwagi na to, że nie jest 
w stanie pokryć ich bez uszczerbku utrzyma-
nia koniecznego siebie i rodziny5. Do pozwu 
dołączył oświadczenie o stanie rodzinnym, 
majątku, dochodach i źródłach utrzymania 
z dnia 22 lipca 2009 r. 

Sąd Okręgowy w L. zwolnił powoda od 
kosztów sądowych w całości.

Na skutek wyjaśnień stron oraz zeznań 
świadków, na kolejnym terminie rozprawy 
w dniu 11 marca 2010 r., sąd powziął wątpli-
wości co do rzetelności złożonego przez powo-

da oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, 
dochodach i źródłach utrzymania i zobowiązał 
go do złożenia w terminie 7 dni drugiego – ak-
tualnego oświadczenia o stanie rodzinnym, 
majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Powód takie oświadczenie sporządził 
w dniu 16 marca 2010 r. i złożył je sądowi. 
Z porównania dwóch oświadczeń powoda 
złożonych w tej samej sprawie wynikało, że 
powód nie wykazał w pierwszym oświad-
czeniu: udziału 1/15 części nieruchomości 
o powierzchni 2,4 ha położonej w L., a ponad-
to zataił, że jest właścicielem udziału – 1/6 
części nieruchomości o powierzchni 0,23 ha 
położonej w L. i właścicielem samochodu 
osobowego m-ki Volkswagen Golf. 

W niniejszej sprawie, obie strony procesu 
nie ujawniły w oświadczeniach majątkowych 
identycznych udziałów (1/15) tej samej nie-
ruchomości, a powód dodatkowo także in-
nych istotnych składników majątkowych, ale 
tylko wobec pozwanego wydane zostało po-
stanowienie o cofnięciu zwolnienia od kosz-
tów sądowych.

Przedstawiona przeze mnie sytuacja 
wskazuje na nierówne traktowanie stron 
procesu. Zasadne jest tu pytanie pozwanego 
– dlaczego sąd cofnął mu zwolnienie od kosz-
tów a nie uczynił tego wobec powoda. Nie 
tylko zgodnie z procesową zasadą równo-
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6 Znakomita większość przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296 z późn. zm.) dotycząca praw i obowiązków stron procesowych, mówi ogólnie o stronach, co implikuje, że przepisy 
te stosuje się w równej mierze zarówno do powoda jak i pozwanego. Szczególne znaczenie dla zapewnienia rzeczywistej 
równości stron w procesie mają przepisy o zwolnieniu od kosztów sądowych (art. 94 – 118 UKSC). Por. J. Jodłowski, Z. 
Resich, J. Lapierre, T. Misiuk – Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 135 – 136, 314.

7 Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów – uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r., 
nakłada na sędziów obowiązki, m. in., aby unikali zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub 
osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze (§ 5 ust. 2.), oraz by sędzia 
unikał zachowań, które mogłyby podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności (§ 10.).

8 § 40 pkt a) Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), uchwała Naczelnej Rady 
Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r., brzmi: „Zasady koleżeństwa zobowiązują do tego, żeby ad-
wokat, który: nie może się stawić w sądzie w wyznaczonym czasie – zawiadomił wcześniej adwokatów występujących 
w tej sprawie i w miarę możliwości uzgodnił z nimi czas swego stawiennictwa”. 

9 § 8. Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów – uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. 
w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów przewiduje: „We wszystkich przydzielonych sprawach sędzia 
ma obowiązek podejmować czynności bez zwłoki, bez narażania stron i Skarbu Państwa na niepotrzebne koszty”.

10 Por. I. Sherman (w:) E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok – Warszawa 2000, s. 219.

ści stron6 czy etyką zawodową7, ale zgodnie 
z powszechnym poczuciem sprawiedliwości, 
w analogicznej sytuacji strony powinny być 
potraktowane tak samo.

III. Do refleksji nad etycznymi standarda-
mi, a może tylko nad kulturą osób zaangażo-
wanych w wymiar sprawiedliwości, skłania 
też poniższy kazus.

Sprawa toczy się przed sądem, w mieście 
odległym ponad 300 km. od miejsca zamiesz-
kania powoda i siedziby kancelarii reprezentu-
jącego go adwokata. Kiedy powód i jego pełno-
mocnik przyjechali na rozprawę, okazało się, że 
kilka dni temu do sądu wpłynął wniosek od peł-
nomocnika pozwanego o odroczenie rozprawy 
z uwagi na jego chorobę. Po wywołaniu sprawy 
sąd rozprawę odracza z uwagi na usprawiedli-
wioną nieobecność pełnomocnika.

Nie czynię zarzutu z tego powodu, że ktoś 
zachorował, ale czy w tej sytuacji rzeczywi-
ście nie było możliwości, aby pełnomocnik 
poinformował drugiego o swojej niedyspozy-
cji i złożonym wniosku?8 Ostatecznie, czy nie 
było możliwości, aby sąd wcześniej odwołał 
termin rozprawy?9

Jestem przekonany, że można było unik-
nąć niepotrzebnych kosztów dojazdu, stra-

conego czasu pełnomocnika i strony procesu 
oraz wezwanych świadków. Czego zabrakło 
– dobrej organizacji, porządku, znajomości 
zasad etyki zawodowej czy po prostu zwy-
kłej empatii?

IV. Niewiele zawodów wiąże się z tak dużą 
moralną złożonością jak wymiar sprawie-
dliwości. Niewiele zawodów jest tak etycz-
nie wymagających i tak pełnych konfliktów 
moralnych. Żaden inny zawód nie wymaga 
dokonywania moralnych osądów zachowań 
innych ludzi oraz stosowania w odpowie-
dzi na te zachowania właściwych metod 
opartych na moralnych racjach. Mierzone 
jedynie przez zakres moralnych konfliktów 
i sądów, może wydawać się, że granice mo-
ralne naszego społeczeństwa są wyznaczone 
nie przez uznawane religie czy przez szkol-
nictwo, ale przez funkcjonariuszy wymiaru 
sprawiedliwości10.

Kodeks postępowania organów wymu-
szających poszanowanie dla prawa (Code of 

Conduct for Law Enforcement Officials), zale-
cony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych w 1979 r. zawiera ogólne dy-
rektywy postępowania funkcjonariuszy orga-
nów państwa wymuszających poszanowanie 
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11 E. Smoktunowicz, C. Kosikowski (red.), Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok – Warszawa 2000, s. 219.
12 Tamże, s. 220.

dla prawa. Główną ideą jest, aby w układzie 
prawo – wymuszenie posłuszeństwa – ety-
ka, normy techniczne nie miały prymatu nad 
normami moralnymi11.

Prawo jest w zasadzie jedynym syste-
mem normatywnym, którego działanie jest 
obsługiwane przez specjalną grupę zawodo-
wą. Jej struktura różni się w poszczególnych 
kulturach prawnych – common law i kulturze 
prawa kontynentalnego, które w inny sposób 
kształtują rolę sędziego, adwokata, oskarży-
ciela, doradcy prawnego i notariusza. Wspól-
ną cechą obu kultur jest korporacyjna i sa-
morządna organizacja poszczególnych grup 
zawodowych. Autonomia zawodów prawni-
czych zrodziła konieczność stworzenia etyk 
zawodowych, które ustalają dla prawników 
standardy postępowania w relacji do klienta, 
innych prawników i sądu. Wskazują również 
na warunki, których spełnienie umożliwia 
dopuszczenie danej osoby do zawodu oraz 
zawierają środki dyscyplinowania swych 
członków. Często dochodzi do kodyfikacji 
prawniczych zasad etyki zawodowej12. W Pol-
sce każda z profesji prawniczych ma swój 
zbiór zasad etyki: 
1. adwokaci – Zbiór Zasad Etyki Adwokac-

kiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki 
Adwokackiej), uchwała Naczelnej Rady 
Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 paź-
dziernika 1998 r.,

2. radcowie prawni – Kodeks Etyki Radcy 
Prawnego – uchwała Nr 5, VIII Krajowe-
go Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 
listopada 2007 r.,

3. notariusze – Kodeks Etyki Zawodowej 
Notariusza – uchwała nr 19/97 Krajo-

wej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 
1997r. w sprawie Kodeksu Etyki Zawodo-
wej Notariusza,

4. komornicy – Kodeks Etyki Zawodowej 
Komornika – uchwała Krajowej Rady Ko-
morniczej nr 53 z dnia 18 listopada 1999 
r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 
nr 678/IV z dnia 30 czerwca 2010 r.,

5. prokuratorzy – Zbiór Zasad Etycznych Pro-
kuratora – uchwała II Krajowego Walnego 
Zjazdu Członków Stowarzyszenia Prokura-
torów RP z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie 
„Zbioru Zasad Etycznych Prokuratora”,

6. sędziowie – Zbiór Zasad Etyki Zawodowej 
Sędziów – uchwała Nr 16/2003 Krajowej 
Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r. 
w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki 
zawodowej sędziów.
Uchwały zwracają prawnikom uwagę na 

takie wartości jak sprawiedliwość, bezstron-
ność, uczciwość, nieprzekupność, niezależ-
ność, godność zawodu, sumienność, staran-
ność, rzetelność, skrupulatność, obowiązek 
pogłębiania wiedzy, tajemnicę zawodową, lo-
jalność, koleżeństwo, uprzejmość, wzajemną 
życzliwość i szacunek, dobre obyczaje, troskę 
o autorytet swego urzędu etc.

Należy docenić szczególną wagę wymie-
nianych tam poliwalentnych wartości, na 
straży których stoją kodeksy i zbiory etyki 
oraz ustawowe regulacje zawodowe, niejed-
nokrotnie przewidujące odpowiedzialność 
dyscyplinarną także za nieprzestrzeganie 
postanowień zawartych w wymienionych 
uchwałach.

Obok wielu zachowań świadczących o wy-
sokiej kulturze i klasie prawników, trzeba też 
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zauważyć, że w codziennych kontaktach za-
wodowych stykamy się z przejawami nieżycz-
liwości, a często brakuje zwykłej, „ludzkiej” 
wrażliwości, lojalności, koleżeństwa i kultu-
ry, czy np. punktualności będącej przejawem 
szacunku wobec drugiego człowieka, jego 
czasu i planów.

V. Podsumowując, lekceważenie w co-
dziennych relacjach elementarnych warto-
ści, o których mowa w kodeksach etycznych, 
uważam za jeden z problemów współczesne-
go wymiaru sprawiedliwości. Pewną formą 
przeciwdziałania i zwalczania takich zjawisk 
jest ich ukazywanie i uwrażliwianie na te za-
gadnienia studentów i aplikantów oraz kon-
sekwentne pociąganie do odpowiedzialności 
dyscyplinarnej postępujących nieetycznie 
prawników.

StReSZcZeNIe
W niniejszym artykule autor podejmuje 

refleksje dotyczące etyki wykonywania zawo-
dów prawniczych. Zauważa, iż coraz częściej 
pojawiają się postulaty, aby prawnicy odzna-
czali się nie tylko wysokim poziomem profe-
sjonalizmu, ale też postępowali w sposób od-
powiadający godności wykonywanych przez 
nich zawodów. Każdy zawód prawniczy ma 
swój wewnętrzny zbiór zasad etyki – kodeks 
etyczny. Charakterystyczne i wspólne dla 
wszystkich grup prawników są takie warto-
ści jak: sprawiedliwość, bezstronność, uczci-
wość, nieprzekupność, niezależność, godność 
zawodu, sumienność, staranność, rzetelność, 
skrupulatność, obowiązek pogłębiania wie-
dzy, tajemnicę zawodową, lojalność, kole-
żeństwo, uprzejmość, wzajemną życzliwość 
i szacunek, dobre obyczaje, troskę o autorytet 
swego urzędu.

Niestety, praktyka pokazuje, że nie wszy-
scy prawnicy postępują zgodnie z zasadami 
wyrażonymi w zbiorach etyki. Swoje spo-
strzeżenia autor popiera przykładami. Uwa-
ża, że jednym ze sposobów przeciwdziałania 
i zwalczania takich zjawisk jest uwrażliwia-
nie na te zagadnienia studentów i aplikantów 
oraz konsekwentne pociąganie do odpowie-
dzialności dyscyplinarnej postępujących nie-
etycznie prawników.

SummaRy
In this article, the author is reflecting on 

the ethics of practising the legal profession. 
He observes an increasing occurrence of pos-
tulates which state that lawyers should not 
only be characterised by high professional-
ism, but also act in a manner appropriate 
to the type of business they are conducting. 
Each legal profession has its own, internal set 
of ethic principles – an ethical code. Charac-
teristic of and common to all groups of law-
yers are such values as justice, impartiality, 
honesty, incorruptness, independence, re-
spect for their profession, conscientiousness, 
diligence, reliability, meticulousness, the obli-
gation to broaden knowledge, keeping profes-
sional secrets, loyalty, kindness towards col-
leagues, mutual sympathy and respect, good 
trade practice, and caring about the prestige 
of one’s office.

Unfortunately, in reality not all lawyers 
abide by the principles which form ethical 
sets. The author, supporting his observations 
with examples, believes that one of the ways to 
counteract and combat such adverse phenom-
ena is to sensitise students and legal interns to 
these issues, and to bring lawyers who violate 
ethical principles to disciplinary liability.
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I. INtRoDuctIoN
In the Polish legal literature little attention 

has been devoted to the issues concerning le-
gal protection of a work ( press title among 
others) even though both pre-war jurisdical 
doctrine and court opinions dealt with the 
topic extensively. In the past, as well as nowa-
days, legal protection of a title has been rais-
ing many questions and doubts. Authors deal-
ing with the issue emphasise its complexity 
and conclude that it warrants a profound and 
thorough analysis.    

The analysis of binding legal regulations 
leads to the conclusion that there is a lack of 
a uniform model as far as legal protection of 
a title is concerned. The protection depends 
not only on the circumstances in which the in-
fringement of a title occurred but also on the 
kind of the title infringed and its structure. 
In some instances, a title might be subject 
to protection of the copyright law, industrial 
ownership law, law on unfair copmetition or 
the civil code regulations on personal inter-
ests. Still, in others, there might be no legal 

protection provided. 
There is no legal definition of a work 

within Polish law. However, the term “title” 
appears in legal provisions, in article 11 of 
the law on copyright and neighbouring rights 
(hereafter referred to as “l.o.c.n.r.”) and in ar-
ticle 20 par.2 of the press law.

In the Polish language the word “title” 
commands many meanings. It might mean: 1. 
a name, 2. a heading, 3. a whole work - a book 
(metaphorically), 4. a scientific or profession-
al degree, 5. a family or a clan name, 6. a legal 
basis1. The present paper will not focus on the 
meanings in points 4, 5 and 6.

Marks and features indentifying individ-
ual works are of paramount importance in 
commercial trade of the latter. For exmple, 
a magazine is made distinct by its title. It is 
commonly known that a proper and intrigu-
ing title, stirring public interest or the one 
that has already become known and popular 
as a book or a theatre play, will considerably 
contribute a success and popularity of other 
works  -among others, films, theatre plays etc 

1 A. Kubisa- ślipko, Słownik  wyrazów  bliskoznacznych, Wałbrzych 2002, s.156.

grzegorz tylec

Protection of the press title within  
the Polish unfair competition law
Ochrona tytułu prasowego w polskim prawie zwalczania 
nieuczciwej konkurencji
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derived from the famous original work. For 
those reasons, producers of works and distri-
bution specialists have been  attaching more 
and more importance to titles2.

Legal protection of a title might be based 
on regulations of the law on copyright, in-
dustrial ownership law or personal interests 
anchored in the civil code. However, it seems 
that the provisions of the unfair competition 
law offer the most comprehensible protec-
tion against illegal usage of other’s work’s 
title. (hereafter referred to as “u.c.l.”)3

II. legal RegulatIoNS of the 
PReSS law coNceRNINg a tItle.

Before conducting an analysis of provi-
sions of unfair competetition law dealing with 
protection of a title, it is worth mentioning that 
the term “title” used in the  press law4 (hereaf-
ter referred to as “p.l”) means the title of a daily 
newspaper or a magazine. What is more, the 
press law stipulates that an application for reg-
istration of a magazine should contain a title. 

Article 21 of the press law provides that 
an application for registration shall be re-
jected if granting thereof would constitute 
an infringement of rights to an already exist-
ing press title. Putting aside intricacies of the 
press registration procedure, it needs to be 
stressed that its aim lies in providing protec-
tion for existing press titles; apparently then 
– protection against unfair competition5.

Non-compliance with the obligation to 
register press shall be subject to penal liabil-
ity within article 45 of the press law. The said 
article provides that “whoever publishes a 
daily or a magazine without prior registration 
or when registration has been suspended, 
shall be subject to a fine.” There arises a ques-
tion whether a successful registration creates 
a personal right or a legally meaningful situa-
tion and if so, who shall be the entitled party: 
editors, publishers or journalists involved. 

In the literature of the subject it has been 
claimed that the registration procedure does 
not create a right to a press title and its function 
consists merely in presenting its publisher6. 
However, a closer reading of article 21 of the 
press law, which provides that within the reg-
istration procedure court shall be obliged to de-
termine whether a future title infringes rights 
to existing ones, leads to a different conclusion.

It seems therefore, that on the basis of 
the cited provision a court’s positive ruling 
on registration of a title constitutes a guar-
antee that the registered title does not in-
fringe anyone’s rights. However, in practice, 
it is assumed that a registration of a title 
may be used merely as evidence in a poten-
tial dispute over rights to a title and does not 
determine the right to use it.

In a number of court opinions, it has been 
emphasised that registration of a title does not 
create an effective and comprehensive pro-

2 J. Brown, Advertising  and  Public  Interest,  Legal  Protection  of  Trade  Symbols,  57  Yale  L. J. 1165, 1948r.; C. Call-
mann,  Unfair  Competition  in  Ideas  and  Titles,  42  California  Law  Review 77,  1954 r.

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 ze zm.).
4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. prawo prasowe  (Dz. U. z 1984 r., Nr 5 poz. 24 ze zm.). 
5 In Western Europe countries, among others in France and Germany, where there is no obligation of printed press registra-

tion, new press with similar or identical titles is prevented from enetring the market by unfair competition regulations.  
6 J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 279.
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tection of a press title, which might be sought 
invoking provisons of other laws. Noteworthy 
appears the fact that the judiciary consistent-
ly treats the publisher as the beneficiary of 
the rights to a title and the party entitled to 
seek protection thereof.

However, since, as mentioned before, reg-
istration of a press title does not create any 
personal rights, it is obviously not legitimate 
to designate any parties entitled to exercise 
such rights.

III. the tItle aS aN IDeNtIfIcatIoN 
maRk of gooDS. (commoDItIeS).

 While considering a possibility of apply-
ing the provisions of the unfair competition 
law to protect titles of works, it seems proper 
to devote some attention to the issue raised 
by the doctrine of law concerning the legiti-
macy of treating a title of a work as a title of 
a commodity. The law on unfair competition, 
article 10 in particular, which envisions pro-
tection of titles, concerns protection against 
introduction of misleading indentification of 
goods and services. Law theoreticians raise 
doubts whether a title of a work might be 
understood as as “indentification mark of a 
commodity.” As a prerequisite to approaching 
this issue, the term “goods”, as used in article 
10 of the law, shall be clarified. 

The word “goods” means in Polish: a com-
modity, a product, a creation, a handiwork7. 
The terms “goods” and “commodities” are 
freely interchanged within the law. (article 13 
par. 1 and art 10) The word “product” means 

a result of a process of production, a work, a 
creation, a result of artistic, social or human 
brain activity8. In day-to day language fruit of 
human intellect is not referred to as “goods” 
or “products”, and those terms are applied to 
results of industrial production or subjects 
of commercial trade. However, it cannot be 
questioned that works carry economic value 
and are subject to commercial trade. A divi-
sion of intellectual goods markets into: books, 
music or antiques markets is hence valid. 
Through this perspective works of human 
intellect play the role of goods. It is therefore 
legitimate to claim that the term “goods” used 
in article 10 of the l.o.u.c encompasses intel-
lectual creations (works among others) which 
might be subject of commercial trade. 

Summing up the above considerations it 
may be put forward that titles cannot be denied 
the function of “indentification marks of goods” 
within the scope of article 10 of the l.o.u.c.

IV. the tItle aS a DIStINctIVe 
featuRe.

Using another’s title may be aimed at tak-
ing over their clientele. The thought was for-
mulated already in pre-war Polish law doc-
trine by S. Ritterman9.

So, an illegal use of another’s work title 
in commercial trade may constiute an unfair 
competition tort provided for in article 10 of 
the l.o.u.c. The scope of the provision encom-
passes identifications (marks) and descrip-
tive information whose purpose is to make 
goods and services distinct. The provision 

7 A.  Kubisa – ślipko, Słownik ...,  s.154.
8 E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa  2002, s. 900.
9 S. Ritterman, Komentarz do ustawy o prawie autorskim, Kraków 1937, s. 325-327; M. Marotte,  Del’application  des  

droits  d’auteur  et  d’artiste  aux  oeuvres  cinematographiques, Paryż  1930, s.116 and  n.



przegląd prawno-ekonomiczny 16 (3/2011)26

10 The view is generally accepted in law doctrine; it is agreed that within article 10 of l.o.u.c. the same rules applie as 
in art. 5 of the law, as far as determination of distinctive quality  of an enterprise is concerned. See M. Kempiński, I. 
Wiszniewska, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000, s. 302 and 208.

11 R. Bork, Titelschutz  fur  Rundfunksendungen,  UFITA  1989, Bd.  110, s.42.
12 G  Hoepffner,   Der  Schutz  von  Zeitschriftentiteln  aus  wettbewerbsrechtlicher  Sicht,  GRUR  Int.  1983,  H. 6-7,  s.  514.
13 G  Hoepffner,   Der  Schutz ...,  s. 514.
14 R.  Bork, Titelschutz...,  s. 42.
15 H.  Hubmann,  Urheber  und  Verlagsrecht,  Munchen,  Berlin  1966,  s.237.
16 R.  Bork, Titelschutz...,  p. 43.

protects subjects of trade against confusion 
as to goods’ (services’) origin and their sig-
nificant characteristics. This legal institution 
protects titles of individual and collective 
works as well publishing editions titles. 

The prerequisite of title protection within 
the l.o.u.c, just like in the case  of every other 
distinctive mark, is that a mark- a title must 
have distinctive capacity. (distinctive power) 
It is agreed that rights to an identification – 
mark, as well as to a title arise from using a 
definite mark-title in commercial trade, rath-
er than from merely creating one.

An identification mark of goods (works) 
that enjoys protection of article 10 needs to 
have a capacity to make goods distinctive 
from one another. Even though the formulat-
ed prerequisite does not stem directly from 
the wording of the article 10, it is clear that 
an identification mark lacking such capacity 
will be misleading and will result in a confu-
sion as to identity of goods and their origin10. 
Having determined distinctive capacity of an 
identification mark – a title,  the procedure 
whose purpose is to ensure that the mark or 
the title is not misleading in signifying goods 
of similar nature becomes legitimate.

Titles subject to protection (titles with dis-
tinctive capacity or power),  are those original 
and easy to remember11. According to G. Hoepff-
ner for a title to be protected it must be defined 
and specific so that it differentiates one work 

from another12. Interestingly, R. Bork claims 
that a title does not need to possess a high grade 
of  distinctiveness but it neeeds to be distinctive 
at all. Undoubtedly, titles with distinctive power 
are those which fulfil the requirement of identi-
fication uniformity, which means that they are 
easily noticeable, are likely to be remembered, 
captured with a “single perceptive snapshot” 
and those that are self-contained. 

German jurisdiction have afforded protec-
tion and the feature of distinciveness, among 
others,  to the following titles of magazines: 
“Arztliches Journal” (Doctor’s Journal), “Arzte-
Kalendar” (Doctor’s Calendar), “Apotheken 
Kalendar” (Pharmacy Calendar)13. The fol-
lowing titles of programmes have been ap-
proached in the same way: “Point”, “Wie ham-
mas denn”, Jetzt red i”, “A weni kurz, a weni 
lang”, “Derrick”, “Bim Bam Bino”14.    

In German legal literature the following titles 
have been deemed devoid of distinctive power 
due to their descriptive character with regard 
to the  work specified by them: “Wohenzeitung” 
(Weekly), “Molkereizeitung” (Milkman’s week-
ly), “Illustrierte” (Illustrated magazine)15. The 
following  titles of programmes have been denied 
protection: “Nachrichten” (News), “Magazyn” 
(Magazine), “Sportstudio” (Sport programme). 
German jurisdiction have considered the follow-
ing titles as “free”, not subject to protection: “Der 
Nahe Osten” (Near East), “Der 20 Juli” (20th of 
July), “Friedrich II” (Frederick IInd)16. 
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17 R.  Bork, Titelschutz...,  s. 43.
18 G.  Hoepffner, Der  Schutz ...,  s. 514.
19 R.  Bork, Titelschutz...,  s.  43.
20 H.  Hubmann, Urheber ...,  s. 237.

Some titles despite consisting of com-
monly used words have a metaphorical or 
ambiguous meaning. The very quality of be-
ing metaphorical or ambiguous transforms 
“free” titles into distinctive ones that are eas-
ily remembered. The following titles might 
serve as examples of the above-described 
phenomenon: “Szpilki” – (Pins) refers to sa-
tirical conent of the magazine, “Pompon” – 
(Tassel) symbolises the kind of nonsensical 
humour typical of the paper, or the equivocal 
magazine title “Przekrój” – (Profile)

In German legal literature, metaphorically 
used titles “Stahlnetz” – (Steelnet), “Traum-
schiff” (Ghost ship), have been put into that 
category.

Common titles (free titles) consisting of 
singular words or popular expressions might 
gain distinctive power thanks to certain addi-
tions regardless of whether those additions 
alone command distinctive power. Therefore, 
the common titles “Głos” – (Voice), “Życie” – 
(Life), “Gazeta”- (Newspaper) possessing no 
distinctive quality, have gained one after be-
ing modified into “Pomeranian Voice”, “Olsz-
tyn Voice” or  “Warsaw Life”

German doctrine assumed that the title 
“Der Nahe Osten” (The Near East) – does not 
enjoy protection, unlike “Der Nahe Osten ruck 
naher” (The Near East Comes Closer). The 
same applies to “Das Sportstudio” (Sport- pro-
gramme) and “Das aktuelle Sportstudio”. (Up-
to-date sport programme)17. Falling into this 
line of argument  is a German court opinion 
concerning the titles of magazines” “Deutsche 

Zeitung” – (German Newspaper) and “Deutsche 
Allgemeine Zeitung”  - (Comprehensive Ger-
man Newspaper). The court ruled that even 
though the words “Zeitung” and “Deutsche” 
are generic and have no distinctive power 
when standing alone, the phrase “Deutsche 
Zeitung” deserves legal protection18.

Descriptive, free titles lacking distinctive 
capacity may acquire the feature by gaining 
popularity and recognition among audience. 
(readers, tv or radio audiences).

The following titles fall into this category: 
“Rzeczypospolita”, “Fakt” – (Fact), “Sukces” 
– (The Success), “Polityka” – (The Politics), 
“Fakty” – (The Facts). It is legally irrelevant 
whether a title becomes popular over a long 
period of time or almost overnight – thanks to 
omnipresent and effective advertising, which 
according to R. Bork happened to the titles: 
“Dallas”, “Schwarzwaldklinik” – (Schwarzwald 
Clinic), “Tagesschau” (The Daily Review)19. 
Similarly, legal protection of title was granted 
to “Berliner Illustrierte Zeitung” (The Berlin Il-
lustrated Newspaper), “Revue” (The Review), 
“Bergwerkszeitung” – (The Mine Paper). On 
the other hand, it has been denied to the mag-
azine “Deutsche Universitatszeitung”20. 

V. the tItle aS a mISleaDINg 
IDeNtIfIcatIoN maRk.

While determinig a tort of unfair compe-
tition within article 10 of the l.o.u.c., having 
positively established the existence of dis-
tinctive power of a given work title, it needs 
to be considered whether the title appears 
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misleading as to the origin of the goods it 
identifies. The author is of the opinion that 
the above consideration should derive from 
the body of law doctrine concerning law on 
trade marks. Similar approach is represented 
by M. Kępiński and I. Wiszniewska21 and en-
tails serious consequences. Using the same 
criteria as in trade marks law to determine 
if circumstances can be deemed misleading 
within article 10 leads to the conclusion that 
the tort from article 10 is committed only 
when a similar mark-identification  refers to 
similar goods. Consequently, no tort within 
article 10 shall be comitted when a similar 
mark is applied to goods which are not simi-
lar. The above determination is of much im-
port as an act of using other’s identification 
mark to dissimilar goods can be dealt with 
only on the basis of the general clause in ar-
ticle 3 of the law. 

Thus, the issue of similarity of goods or 
lack of it shall always precede the determina-
tion of potential similarity of identification 
marks. Only after the similarity of goods have 
been ascertained, a determination of similar-
ity of marks  might be legitimately carried 
out. It is assumed that using identical marks 
for identification of dissimilar goods cannot 
be misleading to the buyers22.

However, German law on unfair competi-
tin provides an example to the contrary. In the 
case “Sherlock Holmes” a court claimed that 
there is a risk of confusing titles of a film and 
a book23.   

The criterion based on the kinds of goods 
seems paramount while determining their 
similarity. A kind of goods is determined 
by more detailed aspects such as: material, 
working mechanism,  production process, 
appearance24. So, from this point of view, the 
following might be regarded as similar goods: 
printed periodicals, books and magazines. 
Also films and television programmes, music 
publications and radio programmes. Radio 
and television programmes but also different 
kinds of works (music creations, films, com-
puter programmes, multi-media creations, e-
books) in a digital version. It is worth noting 
that different kinds of digital works are re-
corded on CDs. They might be bought through 
the Internet, are played by similar devices 
(the computer) and are on offer in similar 
shops. For this reason, the author represents 
the point of view that different categories of 
works  shall be treated as similar goods with-
in the scope of article 11 of the l.o.u.c, as long 
as they appear in a digitized form.     

Having ascertained that goods in question 
are similar, the determinig body proceeds to 
consider the aspect of similarity of both iden-
tification marks- titles. The evaluation is car-
ried out through the eyes of the average re-
cipient of the goods. It focuses on a general 
impression that they are likely to make.

Titles, which refer to intellectual works, 
are verbal identification marks. Their simi-
larity is determined on a visual and phonetic 
level25.

21 M. Kępiński, I. Wiszniewska, Ustawa ..., s. 272-273.
22 R.  Skubisz, Prawo  znaków  towarowych.  Komentarz, Warszawa  1997, s. 84.
23 More on this opinion and others – see G. Hoepffner, Der  Schutz...,  s. 513
24 R. Skubisz, Prawo  znaków ...,  s. 84-85.
25 R. Skubisz, Prawo  znaków...,  s.  94.
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Identification marks – titles; might me 
deemed as similar or dissimilar regardless of 
whether they refer to goods (services) of the 
same or different enterprises.

Similarity of verbal signs should also be 
evaluated using antonyms and synonyms. 
Translations of an identification mark from 
one language to another might also be of im-
portance.

German unfair competition law doctrine 
assumes that cases of misleading titles giv-
ing rise to protection, are connected with 
“distinctive power”. The “stronger”, the more 
characteristic, or easier to remember a title 
is, the more unlikely it is to get confused with 
other titles. 

Undoubtedly, using identical titles consti-
tutes an act of unfair competition. However, 
the matter becomes more complicated when 
titles that already exist are modified by means 
of all kinds of additions. According to G. Hoe-
pffner, numerous cases that have been subject 
of court opinions, do not allow to draw a clear 
conclusion26. 

As far as the issue is concerned, E. Ulmer 
and H. Hubmann claim that with titles of little 
“distinctive power” even slight modifications 
exclude confusion. On the other hand, titles 
possessing prominent distinctive quality – 
even if modified in a considerable way – pose 
a huge risk of confusion. 27.  

Summing up the above considerations it 
might be stated that the risk of confusion as 
to the origin of works stems both from their 
similarity and from titles themselves. Those 
two elements appear inseparable and the 

average purchaser does not distinguish be-
tween them in the process of buying. Howev-
er, the judicial body is obliged to analyse simi-
larity of goods and titles separately. Thus, its 
task consists in reconstructing the rapid and 
mostly subconscious process of perception of 
both notions by the average purchaser.   

Article 10 may serve as a source of pro-
tection of goods and services in two ways. It 
may supplement protection of identifiaction 
marks resulting from industrial ownership 
law or it may provide a self-contained basis 
of claims – when a given identification mark 
has not been registered as a trademark. The 
law on unfair competition ensures protection 
of identification marks (titles) which are used 
in reality and which, even though potentially 
eligible for registration, have not been reg-
istered. Moreover, it provides protection for 
distinctive titles used in trade which cannot 
be registered as trademarks for the lack of 
registration capacity. The protection of titles 
within the law on unfair competition may 
also apply to identification marks of goods 
which used to be registered as trademarks 
and whose protection has expired.

Because of the limits of the present paper, 
considerations of title protection within the 
law on unfair competition have been focused 
on article 10 only. The author represents the 
opinion, however, that in cases where the pro-
tection of titles cannot be based on article 10, 
it might be construed from the general clause 
in article 3 as well as art 16 point 1 of the law. 
Those issues require further consideration.     

26 G.  Hoepffner, Der  Schutz..., s. 515.
27 E.  Ulmer,  Urheber und Verlagsrecht, wyd 2, Gottingen-Heidelberg 1960, s. 176; H.  Hubmann, Urheber ...,  s.238.
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SummaRy
The article focuses on the legal protection 

of the press title within the Polish unfair com-
petition law. Marks and features indentifying 
individual works are of paramount impor-
tance in commercial trade of the latter. For 
example, a magazine is made distinct by its 
title. It is commonly known that a proper and 
intriguing title, stirring public interest will 
considerably contribute economic success 
and popularity works. The analysis of binding 
legal regulations leads to the conclusion that 
there is a lack of a uniform model as far as 
legal protection of a title is concerned. Legal 
protection of a title might be based on regula-
tions of the law on copyright, industrial own-
ership law or personal interests anchored 
in the civil code. However, it seems that the 
provisions of the unfair competition law offer 
the most comprehensible protection against 
illegal usage of other’s work’s title.

Słowa klucZowe
tytuł, prasa,  prawo autorskie,  nieuczciwa 

konkurencja, prawo prasowe.

StReSZcZeNIe
Artykuł dotyczy problematyki ochrony 

prawnej tytułu urworu z punktu widzenia 
polskiego prawa zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji. Nazwy utworów a w tym m. in. ich 
tytuły pełnią w obrocie handlowym wiele 
ważnych funkcji. Tytuły prasowe służą przede 
wszyskim do odróżniania utworów. Jednak 
powszechnie wiadomo, że znany i popularny 
tytuł ma siłę przyciagania kienteli, posiada 
więc określoną wartość rynkową zasługującą 
na ochronę prawną. Analiza regulacji pranych 
prowadzi do wniosku, iż ochrona tytułu może 
być realizowana w różnych okolicznosciach 
przez różnego rodzaju regulacje prawne m. 
in. prawo autorskie, prawo cywilne, czy też 
prawo własności przemyslowej. Pośród tych 
regulacji  szczególne znaczenie praktyczne 
dla ochrony dobra jakim jest tytuł posiada 
jednak ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji.
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I. wPRowaDZeNIe
Instytucja Rzecznika Praw Dziecka zosta-

ła powołana w Polsce na mocy art. 72 ust. 4 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku, która jednak wskazała iż 
kompetencje oraz sposób powoływania Rzecz-
nika zostaną określone w ustawie. Ustrojodaw-
ca decydując się na taki krok, chciał wskazać na 
słabszą pozycję w hierarchii konstytucyjnych 
organów kontroli państwowej i ochrony prawa. 
Ustawa regulująca zakres jego działania została 
uchwalona stosunkowo późno, mianowicie 6 
stycznia 2000 roku1. Podstawowe zadanie jakie 
nałożył ustawodawca na Rzecznika, to stanie na 
straży praw dziecka określonych w Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o pra-
wach dziecka oraz w innych przepisach prawa.  
Uprawnienia jakie miał w tym czasie Rzecznik, 

można podzielić na: kontrolne, sygnalizacyjne 
oraz inicjujące. Należy wskazać iż zakres kom-
petencji które ustawa dawała Rzecznikowi był 
wyjątkowo ubogi, gdyż miał on tylko możliwość 
zwracać się do poszczególnych instytucji i orga-
nizacji o złożenie wyjaśnień, udzielenie niezbęd-
nych informacji, a także o udostępnienie akt 
i dokumentów. Dziecięcy Rzecznik mógł także 
zwracać się do poszczególnych organów o pod-
jęcie stosownych działań na rzecz praw dziecka, 
a także możliwość skierowania sprawy do Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, a ten miał obowiązek 
podjęcia sprawy skierowanej przez Rzecznika 
Praw Dziecka. Tak więc pozycja RPD w polskim 
systemie prawa w początkowym okresie była 
wyjątkowo słaba, można nawet dojść do wnio-
sku że utworzono te instytucję jedynie w celu 
spełnienia wymogów Rady Europy2.  

marcin maziarz

Analiza nowych uprawnień  
i kompetencji Rzecznika Praw Dziecka
w świetle ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy 
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw. 

„Analysis of powers and competences of the Ombudsman for 
Children  in the light of the Law of 24 September 2010 on 
the change of law on the Ombudsman for Children  and some 
other laws.”

1 Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69;
2 S. Sagan, Rzecznik Praw Dziecka [w] Organy i Korporacje Ochrony Prawa, red. Stanisław Sagan, Viktoriya Serzhanova, Warsza-

wa 2008, s 114; 
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3 Dz.U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1345;
4 Dz.U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307.  Ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13 października 2010 

r. i obowiązuje od 9 listopada 2010 r. 
5 Druk Senacki Nr 492 oraz druk Sejmowy Nr 2266;
6 Zobacz sprawozdanie stenograficzne z 72 posiedzenia Sejmu RP w dniu 5 sierpnia 2010 r., str. 217; 

Nowela ustawy o RPD oraz ustawy o wy-
nagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe3 z dnia z 24 paździer-
nika 2008 roku poszerzyła katalog jego kom-
petencji, od tej pory Rzecznik między innymi 
mógł: 

zbadać nawet bez uprzedzenia każdą •	

sprawę na miejscu, 
żądać od organów władzy publicznej, or-•	

ganizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień, 
udzielenia informacji, lub udostępnienia 
akt i dokumentów w tym zawierających 
dane osobowe,   
żądać wszczęcia postępowania w spra-•	

wach cywilnych oraz wziąć udział w to-
czącym się już postępowaniu – na pra-
wach przysługujących prokuratorowi, 
żądać wszczęcia przez uprawnionego •	

oskarżyciela postępowania przygotowaw-
czego w sprawach o przestępstwa, 
zwrócić się o wszczęcie postępowania ad-•	

ministracyjnego, wnosić skargi do sądu 
administracyjnego, a także uczestniczyć 
w tych postępowaniach – na prawach 
przysługujących prokuratorowi,  
wystąpić z wnioskiem o ukaranie w po-•	

stępowaniu w sprawach o wykroczenia.       

II. PRace PaRlameNtaRNe
Zasadniczym celem tego opracowania jest 

przedstawienie zmian jakie dokonał Sejm 
w dniu 24 września 2010 r. nowelizując usta-
wę o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych 
innych ustaw4. 

Nowelizacja ta jest wynikiem inicjatywy 
ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej VII kadencji5, podjętej uchwałą w dniu 2 
lipca 2009 r. Projekt ustawy nawiązywał do 
poprawek Senatu wniesionych w wcześniej-
szej noweli ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmu-
jących kierownicze stanowiska państwowe 
z dnia 24 października 2008 r. Regulacje usta-
wowe, jakie zaproponował Senat, miały za 
zadanie wzmocnić kompetencje oraz pozycję 
ustrojową Rzecznika Praw Dziecka w konsty-
tucyjnej hierarchii organów ochrony prawa. 
Projekt zakładał między innymi przyznanie 
stosownych uprawnień do udziału w postę-
powaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym  
oraz występowania do Sądu Najwyższego 
o wyjaśnienie przepisów prawnych budzą-
cych wątpliwości w praktyce lub wywołują-
cych rozbieżności w praktyce, a także wno-
szenia kasacji albo skargi kasacyjnej. 

Ważną propozycją która przedkładana 
była w czasie senackich prac, było zaliczenie 
okresu zajmowania stanowiska Rzecznika do 
stażu pracy, od którego zależą wszelkie upraw-
nienia pracownicze uzależnione od czasu pra-
cy, w tym także uprawnienia wynikające z za-
trudnienia w określonym zawodzie, branży 
lub zakładzie pracy. Przepis ten jednak został 
usunięty w toku prac połączonych komisji sej-
mowych: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Po-
lityki Społecznej i Rodziny.  

Pierwotnie, Sejm uchwalił ustawę w dniu 
5 sierpnia 2010 roku6, a w dniu następnym 
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7 Zobacz sprawozdanie stenograficzne z 62 posiedzenia Senatu RP  w dniu 12 sierpnia 2010 r., str. 182;
8 Zobacz sprawozdanie stenograficzne z 74 posiedzenia Sejmu RP w dniu 24 września 2010 r., str. 254-255;
9 Dz.U. z 1964 r.  Nr 43, poz. 296 ze zm.;  
10 Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.;
11 Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.; 
12 Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.;
13 Dz.U. z 1997 r. Nr 102, poz. 643 ze zm.; 
14 Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 ze zm.;
15 Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.;
16 Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.;
17 Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.; 
18 Patrz art. 3 ust. 5 tekst ujednolicony ustawy o RPD;

ustawa była przekazana do Senatu, celem 
rozpatrzenia ustawy. Izba Wyższa w uchwale 
z dnia 12 sierpnia 2010 roku7 zaproponowa-
ła sześć poprawek, z których Sejm w dniu 24 
września 2010 roku odrzucił jedną popraw-
kę8, uchwalając jednocześnie ustawę.      

 Parlamentarzyści nowelizując ustawę 
o Rzeczniku Praw Dziecka, postanowili tak-
że zmienić zapisy Kodeksu postępowania 
cywilnego9, Kodeksu postepowania karne-
go10, Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia11, ustawę o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich12, ustawę o Trybunale Konsty-
tucyjnym13, ustawę o Sądzie Najwyższym14, 
ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi15, ustawę o kosztach są-
dowych w sprawach cywilnych16 oraz ustawę 
o gospodarce nieruchomościami17.

III. aNalIZa RoZwIąZaŃ PRawNych
Ustawodawca wprowadził pięć nowych 

zapisów w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, 
które w diametralny sposób zwiększają jego 
siłę oddziaływania na poszczególne instytu-
cje państwa, ale także nakładają na Rzecznika 
nowe obowiązki. 

Aksjologiczny katalog działalności Rzecz-
nika Praw Dziecka, obejmuje podejmowanie 
czynności mających na celu zapewnienie 
dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z po-

szanowaniem jego godności i podmiotowości, 
Rzecznik ma również obowiązek działać na 
rzecz ochrony praw dziecka w szczególności: 
prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do 
wychowania w rodzinie, prawa do godziwych 
warunków socjalnych, prawa do nauki. Zada-
niem Rzecznika jest również podejmowanie 
czynności zmierzających do ochrony dziecka 
przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 
demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym 
złym traktowaniem. Warte podkreślenia jest 
iż Rzecznik zgodnie z ustawą, szczególną tro-
ską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne, 
które winne być traktowane w sposób szcze-
gólny. Ustawodawca w dniu 24 września 
2010 r. powierzył Rzecznikowi Praw Dziecka 
obowiązek upowszechniania praw dziecka 
oraz metod ich ochrony18. Jestem przekonany, 
że nowy zapis zdecydowanie wpłynie na ilość 
medialnych wystąpień Rzecznika w prasie, 
w radio i w telewizji, mających na celu pro-
pagowanie praw dziecka, ale także i metod 
ich ochrony. Czy nowy zapis w art. 3 usta-
wy o RPD wpłynie na ilość oficjalnych wizyt 
i podróży Ombudsmana dla dzieci w terenie? 
Trudno jednoznacznie wnioskować na tym 
etapie, gdyż aktywność obecnego Rzecznika 
- Marka Michalaka jest naprawdę imponują-
ca. Warte podkreślenia jest ilość wystąpień 
generalnych Rzecznika do poszczególnych 
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19 Zob. stronę internetową BRPD – www.brpd.gov.pl; 
20 Organizacje Biura Rzecznika Praw Dziecka określa Zarządzenie Nr 11 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 kwietnia 2009r. w spra-

wie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Rzecznika Praw Dziecka;
21 Patrz art. 10 ust. 1 pkt. 2a) ustawy o RPD;
22 Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2007-2009 miał 58 wystąpień do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o którym  

mowa w art. 188 Konstytucji,

instytucji i organów władzy publicznej od-
powiedzialnych za sytuacje prawną dzieci 
w Polsce19. Należy jednak zaznaczyć iż dużą 
rolę w propagowaniu praw dziecka, odgrywa 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka20 które jest jed-
nostką pomocniczą Rzecznika, oraz Dyrektor 
Gabinetu Rzecznika do którego obowiązków 
należy między innymi: nadzór i koordynacja 
przygotowania projektów wystąpień Rzecz-
nika, nadzór i koordynacja przygotowania 
sprawozdań merytorycznych Rzecznika, ko-
ordynacja działań Biura na rzecz upowszech-
nienia wiedzy o prawach dziecka, organizacja 
procesów wydawniczych publikacji Rzecz-
nika, prowadzenie rejestru wystąpień gene-
ralnych Rzecznika. Konstatacja tej sytuacji 
jest taka iż mamy tu do czynienia z sytuacją 
w której to poszczególne komórki organiza-
cyjne BRPD, posiadają od dłuższego czasu 
obowiązek promowania i upowszechniania 
praw dziecka w Polsce na podstawie regula-
minu organizacyjnego Biura, natomiast sam 
Rzecznik taki obowiązek posiada dopiero od 
dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy 
o RPD na podstawie art. 3 ust. 5.       

Obecne zmiany jeszcze bardziej wpływają 
na zinstytucjonalizowanie współpracy Rzecz-
nika Praw Dziecka z Rzecznikiem Praw Oby-
watelskich gdyż Dziecięcy Rzecznik uzyskał 
możliwość zgłoszenia swojego udziału w po-
stępowaniach przed Trybunałem Konstytu-
cyjnym wszczętych na podstawie wniosku 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub w spra-
wach skargi konstytucyjnej, jeżeli te dotyczą 

praw dziecka, a także dały mu uprawnienie 
udziału w tych postępowaniach21. Nowa regu-
lacja ustawy o RPO tj. art. 16 ust. 3, nakłada na 
Rzecznika, obowiązek informowania Rzecz-
nika Praw Dziecka, gdy wystąpi do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem, w sprawach 
o których mowa w art. 188 Konstytucji RP22 
a wniosek ten dotyczy praw dziecka. Przy-
pomnę iż Rzecznika Praw Obywatelskich na 
podstawie art. 9 pkt 2a) ustawy o RPO, ma 
obowiązek podjęcia niezbędnych czynności 
na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. Możemy 
więc się spodziewać iż RPD będzie uczestni-
czył w postępowaniach przed TK zawsze gdy 
sprawa będzie dotyczyła praw dziecka. 

W wyniku zabiegów ustawodawcy do-
tyczących udziału Rzecznika Praw Dziecka 
w postępowaniach przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym, zmieniono również ustawę o TK 
z 1 sierpnia 1997 roku. Artykuł  27 ustawy 
o TK określający krąg podmiotów będących 
uczestnikami postępowania przed Trybuna-
łem powiększył się o Rzecznika Praw Dziecka 
ale tylko w ściśle określonej sytuacji. Tak więc 
z dniem 9 listopada 2010 r. do grona uczest-
ników postępowania w których TK orzeka 
w sprawach konstytucyjności i legalności 
norm prawnych oraz pytań prawnych można 
zaliczyć:

podmiot który złożył wniosek lub skargę 1) 
konstytucyjną,
organ, który wydał akt objęty wnioskiem 2) 
lub skargą konstytucyjną, albo Prokurato-
ria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli Rada 



35artykuły prawnicze

23 B. Szmulik, Polski model skargi konstytucyjnej na tle porównawczym, maszynopis powielonej rozprawy doktorskiej, Lublin 2005.

Ministrów wyznaczyła Prokuratorię Ge-
neralną Skarbu Państwa do reprezento-
wania RM lub ministrów w postępowaniu 
przed TK,
sąd, który przedstawił TK pytanie, o ile 3) 
zgłosił udział w postępowaniu,
organ statutowy partii – w sprawach 4) 
o stwierdzenie zgodności celów lub dzia-
łalności partii politycznych z Konstytucją,
centralny konstytucyjny organ państwa, 5) 
którego dotyczy spór kompetencyjny,
Prokuratora Generalnego,6) 
przedstawicieli Sejmu, Prezydenta RP i Mi-7) 
nistra Spraw Zagranicznych – w sprawach 
o stwierdzenie zgodności z Konstytucją 
umów międzynarodowych ratyfikowa-
nych w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji,
przedstawicieli Prezydenta RP i Mini-8) 
stra Spraw Zagranicznych  - w sprawach 
o stwierdzenie zgodności z Konstytucją 
innych ratyfikowanych umów międzyna-
rodowych,
Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli 9) 
zgłosił udział w postępowaniu dotyczą-
cym skargi konstytucyjnej,
Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli zgłosił 10) 
swój udział w postępowaniu wszczętym 
na wniosek RPO lub w postępowaniu 
w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczą-
cej praw dziecka.
Zmiany jakie zostały wprowadzone 

w ustawie o TK dotyczą również samej pro-
cedury skargi konstytucyjnej, zgodnie z nową 
dyspozycją art. 51 ust.1 ustawy o TK, Trybu-
nał ma obowiązek poinformować o wszczę-
ciu postępowania RPO i RPD, natomiast ust. 
2 pozwala RPO i RPD w terminie 60 dni od 

dnia otrzymania informacji o wszczęciu po-
stępowania na zgłoszenie swojego udziału 
w postępowaniu. Ustawodawca zdecydował 
się także na powiększenie kręgu uczestników 
postępowania przed TK w przypadku skargi 
konstytucyjnej, uczestnikami postępowania 
zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o TK są: skar-
żący, organ który wydał zakwestionowany 
akt normatywny, albo Prokuratoria General-
na Skarbu Państwa, jeżeli Rada Ministrów 
wyznaczyła Prokuratorię Generalną Skarbu 
Państwa do reprezentowania Rady Ministrów 
lub ministrów i Prokurator Generalny. Uczest-
nikiem może być również RPO, jeżeli zgłosił 
swój udział w postepowaniu oraz RPD jeżeli 
zgłosił swój udział w postepowaniu wszczę-
tym na wniosek RPO lub w postępowaniu 
w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczących 
praw dziecka. 

Analizując nowe rozwiązania jakie usta-
wodawca wprowadził w ustawie o Trybunale 
Konstytucyjnym, nie można wskazać szcze-
gółowo, roli jaką będzie odgrywał Rzecznik 
Praw Dziecka po przystąpieniu do postę-
powań przed TK gdyż istniejące regulację 
są stosunkowo skąpe. Z podobną sytuacją 
mieliśmy już w przypadku Rzecznika Praw 
Obywatelskich, gdzie ustalenie pozycji tego 
organu, a nawet określenie jego uprawnień 
zawdzięczamy dopiero orzecznictwu Trybu-
nału Konstytucyjnego23. W wyroku z 21 maja 
2001 r., Sk 15/00, OTK ZU 2001, nr 4, poz. 
85 Trybunał Konstytucyjny uznał, iż Rzecz-
nik Praw Obywatelskich jest uprawniony do 
wskazywania samodzielnie w postępowaniu 
przed Trybunałem w sprawie skargi konsty-
tucyjnej podstawy niezgodności z Konstytu-



przegląd prawno-ekonomiczny 16 (3/2011)36

cją określonego przepisu ustawy , jeżeli nie 
został on wskazany jako wzorzec konstytu-
cyjności w skardze. Trybunał Konstytucyjny 
uznał iż kwestia taka nie została uregulowana 

expressis verbis ani w samej Konstytucji, ani 
w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz 
w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskim. 
Trybunał stwierdził jednak, że Rzecznik Praw 
Obywatelskich takie uprawnienie posiada ze 
względu na szczególną pozycje jaką posiada 
w postępowaniu przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym, jak również z jego autonomicznej 
pozycji w tym postępowaniu. Zgodnie z art. 
208 Konstytucji oraz art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO, Rzecznik stoi 
na straży wolności i praw człowieka i obywa-
tela określonych w Konstytucji oraz w innych 
aktach normatywnych. Z tego też powodu ma 
on zapewnioną szczególną pozycję w ramach 
postępowania w sprawach skarg konstytu-
cyjnych, które mogą być wnoszone wówczas, 
gdy dochodzi do naruszenia konstytucyjnych 
praw i wolności zgodnie z art. 79 Konstytucji. 
Trybunał  uznał że rola Rzecznika Praw Oby-
watelskich nie może się ograniczać wyłącznie 
do prezentacji stanowiska w sprawie. Sto-
sownie do treści art. 27 pkt 8 oraz art. 51 ust. 
2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Rzecz-
nik występuje jako uczestnik postępowania, 
jeżeli zgłosił udział w postępowaniu dotyczą-
cym skargi konstytucyjnej, obok podmiotu, 
który złożył skargę konstytucyjną.  Z podob-
ną sytuacją mamy do czynienia w wyroku 
z dnia 23 marca 2010 r., Sk 47/08 ZU 2010 nr 
3A, poz. 25 w której Trybunał Konstytucyjny 
uznał za dopuszczalne doprecyzowanie przez 
Rzecznika Praw Obywatelskich wzorców kon-
troli powołanych w skardze konstytucyjnej, 
do której przyłącza się RPO, z zastrzeżeniem, 

że doprecyzowanie to nie może prowadzić do 
rozszerzenia granic zaskarżenia w sprawie.

Inną sytuację przedstawia nam wyrok 
z 11 września 2001 r., Sk 17/00, OTK ZU 2001, 
nr 6, poz. 165 w którym Trybunał wskazał, iż 
Rzecznik Praw Obywatelskich przez zgłosze-
nie swego udziału w sprawie na podstawie 
art. 51 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytu-
cyjnym nie zyskuje prawa rozszerzania zakre-
su skargi, lecz tylko możliwość dokonywania 
czynności wspierających ją, w szczególności 
dostarczania nowych argumentów prawnych. 
Wskazując odmienność pozycji Rzecznika jako 
wnioskodawcy i podmiotu biorącego udział 
w postępowaniu, Trybunał Konstytucyjny 
wyraził przekonanie, że Rzecznik Praw Oby-
watelskich nie może w jednym postępowa-
niu występować jednocześnie jako podmiot 
popierający zarzuty skargi i jednocześnie być 
samodzielnym wnioskodawcą.  Według Try-
bunału spowodowałoby to bowiem obejście 
wszystkich reguł dotyczących udziału Rzecz-
nika w postępowaniu na podstawie art. 51 
ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

Kolejnym uprawnieniem w jaki Parlamen-
tarzyści wyposażyli Rzecznika Praw Dziecka, 
jest zapis art. 10 ust 2b) ustawy o RPD który 
daje możliwość Rzecznikowi, występowania 
do Sądu Najwyższego z wnioskami w spra-
wie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni 
prawa w zakresie przepisów prawnych do-
tyczących praw dziecka. Nowe uprawnienie 
RPD, koreluje zapisami ustawy o Sądzie Naj-
wyższym, zgodnie z którymi gdy w orzecz-
nictwie sądów powszechnych, sądów woj-
skowych lub Sądu Najwyższego ujawnią się 
rozbieżności w wykładni prawa, Pierwszy 
Prezes Sądu Najwyższego może przedsta-
wić wniosek o ich rozstrzygnięcie Sądowi 
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24 Zobacz opinię prawną sporządzoną przez Joannę Karolczak z BAS w dnia 28 września 2009 r., (druk 2266), http://orka.sejm.
gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=2266. Pierwotny projekt  art. 10 ust. 2b) ustawy o RPD był tożsamy z zapisami 
art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o RPO. Na marginesie należy zaznaczyć iż przepis ten miałby racje bytu pod rządami ustawy z dnia 
20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, którego art. 13 pkt 3 w związku z art. 16 ust. 1 i 2, przewidywał możliwość podejmo-
wania przez Sąd Najwyższy uchwał, mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości w praktyce lub 
których stosowanie wywołało rozbieżność w orzecznictwie, na wniosek między innymi RPO. Nowa ustawa z dnia 23 września 
2002 r., o Sądzie Najwyższym  ograniczyła  kompetencje RPO w tym zakresie do przesłanek określonych w art. 60 § 1 ustawy 
o SN, w związku tym nie było potrzeby powielania w ustawie o RPD, martwego przepisu ustawy o RPO.           

Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów 
lub w innym odpowiednim składzie. Z takim 
samym wnioskiem mogą  również wystąpić 
RPO, Prokurator Generalny, a także w zakre-
sie swojej właściwości, Rzecznik Praw Dziec-
ka, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finan-
sowego i Rzecznik Ubezpieczonych. 

Należy wskazać iż w pierwotnym projek-
cie ustawy jaki został zaproponowany przez 
Senat, zapis art. 10 ust. 2b) ustawy o RPD 
dawał Rzecznikowi możliwość wystąpienia 
z wnioskami do Sądu Najwyższego o podjęcie 
uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepi-
sów prawnych dotyczących praw dziecka, bu-
dzących wątpliwości w praktyce lub których 
stosowanie wywołało rozbieżności w orzecz-
nictwie. Zapis ten został jednak negatywnie 
przyjęty przez prawników z Biura Analiz 
Sejmowych24, co spotkało się z należytym 
odzewem w pracach komisji sejmowych nad 
projektem ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka 
oraz niektórych innych ustaw. 

Nowelizacja ustawy o RPD przyznała 
Rzecznikowi także inne uprawnienia które są 
niezwykle ważne szczególnie w indywidual-
nych sprawach podejmowanych przez Dzie-

cięcego Ombudsmana, a mianowicie uzyskał 
on możliwość na podstawie art. 10 ust. 2c), 
skorzystania z nadzwyczajnego środka odwo-
ławczego w postaci wniesienia kasacji albo 
skargi kasacyjnej od prawomocnego orze-
czenia, w trybie i na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Nowe uprawnie-
nia procesowe jakie uzyskał RPD korelują ze 
zmianami w ustawach o których wspomnia-
łem na początku artykułu, w dalszej części ni-
niejszego opracowania postaram się omówić 
zmiany jakie się dokonały w ustawach oko-
łoprocesowych. Trzeba jednak przypomnieć 
iż dotychczasowe uprawnienia w jakie był 
wyposażony Rzecznik, dawały mu możliwość 
żądania wszczęcia postępowania w sprawach 
cywilnych, żądania wszczęcia postępowania 
przygotowawczego w sprawach o przestęp-
stwa, zwracania się o wszczęcie postepowa-
nia administracyjnego oraz możliwość wno-
szenia skargi do sądu administracyjnego przy 
czym w postępowaniu sądowo administra-
cyjnym oraz w postepowaniu cywilnym mógł 
uczestniczyć w postępowaniu na prawach 
przysługujących prokuratorowi. 

Zgodnie z nowymi regulacjami jakie się do-
konały ustawie Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, RPD uzyskał moż-
liwość na podstawie art. 8 §2, wzięcia udziału 
w każdym toczącym się postępowaniu, wnie-
sienia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz 
skargi o wznowienie postępowania jeżeli we-
dług jego oceny wymaga tego ochrona praw 
dziecka.  Rzecznikowi w tych przypadkach 
przysługują prawa strony, gdy tylko zdecydu-
je się na udział w postępowaniu przed sądem 
administracyjnym. Analizując zmiany jakie się 
dokonały w art. 50 §1, 52 §1, 53 §3, 92, usta-
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25 Rzecznik Praw Dziecka od dnia 18 grudnia 2008 r.  złożył cztery skargi do sądu administracyjnego które zakończyły się uwzględ-
nieniem skargi, zobacz wyroki: sygn. II SA/Rz/750/09; sygn. III SA/Po/744/09; sygn. II SA/Ol 782/10; sygn. IV SA/Po 666/10.  

26 Uprawnienie wniesienia skargi kasacyjnej do NSA posiadali już wcześniej: strona, prokurator oraz RPO;   
27 Zobacz art. 264 §2 ustawy P. o p.p.s.a.;
28 Patrz art. 239 ustawy P. o p.p.s.a.;

wy o P.o p.p.s.a. możemy stwierdzić iż mamy 
do czynienia z usystematyzowaniem przepi-
sów dotyczących skargi wnoszonej przez RPD 
w postępowaniu sądowo administracyjnym, 
gdyż w poprzednim porządku prawnym RPD 
możliwość wniesienia skargi do sądu admini-
stracyjnego posiadał na podstawie art. 50 §2 
ustawy P. o p.p.s.a., w związku z art. 10 ust. 1 
pkt 5 ustawy o RPD, jako inny podmiot które-
mu ustawy przyznały takie prawo25.  

Istotnym elementem zmian jakie dokonały 
się w ustawie P.o p.p.s.a. jest przyznanie Rzecz-
nikowi Praw Dziecka,  nadzwyczajnego środka 
odwoławczego, w postaci możliwości wniesie-
nia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego od wyroku lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie, wyda-
nego przez wojewódzki sąd administracyjny26. 
RPD skargę kasacyjną, może wnieść do sądu 
który wydał zaskarżony wyrok lub postano-
wienie, w terminie 30 dni od dnia doręczeniu 
stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. 
W przypadku gdy takiego orzeczenia nie do-
ręcza się stronie, Rzecznik może wystąpić 
w terminie 30 dni od dnia wydania orzecze-
nia, o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, 
a następnie wnieść skargę kasacyjną w termi-
nie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu 
orzeczenia z uzasadnieniem. 

W wyniku zmian które nastąpiły w usta-
wie P. o p.p.s.a., Rzecznik Praw Dziecka, uzy-
skał obok Prezesa NSA oraz Prokuratora Ge-
neralnego, możliwość zwracania się do Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, o podjęcie 
stosownej uchwały mającej na celu wyjaśnie-

nie przepisów prawnych, których stosowanie 
wywołało rozbieżności w orzecznictwie są-
dów administracyjnych27.

Podsumowując uprawnienia RPD, jakie 
uzyskał w postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi należy dodać, iż Rzecznik 
został wymieniony w ustawie wprost, obok 
innych podmiotów, które nie mają obowiązku 
uiszczania kosztów sądowych28. 

Nie bez znaczenia są także zmiany jakie się 
dokonały w ustawie Kodeks postępowania cy-
wilnego, na mocy decyzji parlamentu, Rzecz-
nik Praw Dziecka został wyposażony w prawo 
wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodno-
ści z prawem prawomocnego orzeczenia oraz 
prawo wnoszenia skargi kasacyjnej. 

Wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Naj-
wyższego przez RPD w postępowaniu cywil-
nym, jest dopuszczalne w przypadku wyda-
nia przez sąd drugiej instancji prawomocne-
go wyroku lub postanowienia w przedmiocie 
odrzucenia pozwu albo umorzenia postępo-
wania kończącego postępowanie. Obok RPD 
uprawnionymi do wnoszenia skargi kasacyj-
nej do Sądu Najwyższego są: strona, Proku-
rator Generalny oraz RPO. Z tego też powodu 
gdy skargę kasacyjną wniesienie strona, wy-
łącza to możliwość wniesienia skargi kasa-
cyjnej przez Prokuratora Generalnego, RPO 
i RPD w zaskarżonym zakresie. Podstawą na 
jakiej może oprzeć się RPD wnosząc skargę 
kasacyjną, jest zarzut naruszenia prawa ma-
terialnego przez błędną jego wykładnie lub 
niewłaściwe zastosowanie, a także zarzut 
naruszenia przepisów postępowania, jeżeli 
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29 Mogą mieć miejsce dwie sytuacje - pierwszy przypadek wskazuje na niezgodność z prawem prawomocnego wyroku sądu 
drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie które spowodowało wyrządzenie stronie szkody, a zmiana lub uchylenie 
tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie była i nie jest możliwa. Drugą możliwością jest wyjątko-
wy wypadek, kiedy niezgodność z prawem wynika z naruszenia zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności lub 
praw człowieka i obywatela. Jednakże w tym przypadku żądanie stwierdzenia niezgodności z prawem, prawomocnego wyroku 
jest możliwe od wyroku sądu pierwszej jak i drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, ale tylko w sytuacji gdy 
strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych; 

30 Patrz art. 96 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;

uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na 
wynik sprawy ale tylko w sytuacji gdy przez 
wydanie orzeczenia doszło do naruszenia 
praw dziecka. Skargę kasacyjną, RPD podob-
nie jak RPO i Prokurator Generalny może 
wnieść do sądu który wydał zaskarżone orze-
czenie w terminie sześciu miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia a w przy-
padku gdy strona zażądała doręczenia orze-
czenia z uzasadnieniem to od chwili doręcze-
nia orzeczenia stronie.  

Jak już wcześniej wspomniałem ustawo-
dawca wyposażył również RPD, w ramach 
cywilnego postępowania procesowego, 
w możliwość wnoszenia skargi o stwierdze-
nie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia, jeżeli w przypadkach o których 
mowa w art. 424¹ K.P.C., niezgodność wyroku 
z prawem wynika z naruszenia praw dziec-
ka29. W odróżnieniu od skargi kasacyjnej, 
termin na wniesienie skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orze-
czenia jest zdecydowanie dłuższy i można ją 
wnieść w terminie dwóch lat od dnia uprawo-
mocnienia się wyroku.  

W związku z możliwym udziałem Rzecz-
nika Praw Dziecka w postępowaniu cywil-
nym, dokonano również zmianę w ustawie 
z dnia 28 lipca 2008 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych która spowodowała, 
iż Rzecznik Praw Dziecka został wymieniony 
wśród podmiotów zwolnionych od uiszczania 
opłat sądowych w sprawach cywilnych30.   

Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw 
Dziecka oraz niektórych innych ustaw, która 
została uchwalona przez Sejm RP, 24 wrze-
śnia 2010 roku, umiejscowiła Rzecznika 
Praw Dziecka, obok Prokuratora Generalne-
go i Rzecznika Praw Obywatelskich w kręgu 
podmiotów, które uprawnione zostały w ra-
mach procesu karnego, do wnoszenia nad-
zwyczajnego środka zaskarżenia w postaci 
kasacji, od każdego prawomocnego orzecze-
nia sądu kończącego postępowanie. Jednak 
w sytuacji RPD, kasacja do Sądu Najwyższego 
może mieć miejsce w przypadku, gdy przez 
wydanie orzeczenia sądu doszło do narusze-
nia praw dziecka. Oczywiście trzeba mieć na 
uwadze iż kasacja może być wniesiona tylko 
z powodu uchybień które określone są w art. 
439 K.P.K., lub w przypadku innego narusze-
nia prawa, jeżeli mogło by ono mieć jakikol-
wiek wpływ na treść orzeczenia sądowego. 
W odróżnieniu od strony, która ma trzydzie-
stodniowy termin na wniesienie kasacji od 
dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, 
RPD podobnie jak RPO i Prokurator General-
ny  takiego ograniczenia czasowego w tej ma-
terii nie posiada. 

Analizując dalsze zmiany jakie dokonały 
się w skutek parlamentarnych prac wokół 
zwiększenia uprawnień RPD, można dostrzec 
analogizm w zakresie kasacji, regulowanej 
przez Kodeks postępowania karnego, a Ko-
deks postępowania w sprawach o wykrocze-
nia. W sytuacji kiedy K.P.K. dopuszcza wnie-
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31 Zobacz art. 10 ust. 1 pkt. 3a) ustawy o RPO;
32 Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178;
33 Patrz art. 21 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
34 Patrz art. 22 §1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;
35 Z odpowiedzi Adama Rapackiego będącego podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

interpelacje nr 16346, posła Jarosława Matwiejuka z dnia 9 czerwca 2010 r., wynika iż w 2007 r. ogółem do sądów wpłynęło 
100 460 spraw nieletnich, w tym w sprawach o czyny karalne - 63 107 spraw. W 2008 r. wpłynęły 100 253 sprawy, w tym 
o czyny karalne - 59 896 spraw, zaś w roku minionym wpływ wyniósł 94 995, w tym o czyny karalne - 57 696 spraw. Zobacz 
również statystyki obrazujące ilość spraw sądowych z udziałem nieletnich prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości na 
stronie internetowej: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2010/;

36 Patrz art. 30 §1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

sienie kasacji przez strony, Prokuratora Ge-
neralnego, RPO i RPD to już Kodeks postepo-
wania w sprawach o wykroczenia dopuszcza 
wniesienie kasacji tylko przez Prokuratora 
Generalnego, RPO, w sprawach wojskowych 
przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego 
a gdy naruszono prawa dziecka kasację może 
wieść także RPD. 

Ustawodawca nowelizując ustawę 
o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 
roku, zdecydował się również na zapis, umoż-
liwiający Rzecznikowi na wzięcie udziału 
w toczącym się już postępowaniu w sprawach 
nieletnich w których występować będzie na 
prawach które przysługują prokuratorowi31. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć iż ustawa 
z 26 października 1982 roku o postępowaniu 
w sprawach nieletnich32 wskazuje, że to sę-
dzia rodzinny postanawia o wszczęciu postę-
powania w sprawach nieletnich, które może 
być wszczęte z urzędu33 lub na wiosek34. Moż-
na zastanowić się w jaki sposób RPD będzie 
dowiadywał się o wszczętych postępowa-
niach w sprawach nieletnich, których przecież 
w skali Polski jest bardzo duża liczba35. Na to 
pytanie, udzielić odpowiedzi może zapewne 
regulacja art. 23 §2 ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, w którym wskazano 
iż o wszczęciu i ukończeniu postępowania 
w sprawie nieletniego można zawiadomić 
szkołę, do której uczęszcza nieletni, odpo-

wiednią instytucję państwową, społeczną lub 
jednostkę samorządową, w szczególności po-
wiatowe centrum pomocy rodzinie. Nie jest 
jednak w jednoznaczny sposób określone czy 
„odpowiednia instytucja państwowa”,  to też 
Rzecznik Praw Dziecka, moim zdaniem tak 
właśnie jest. Nie wykluczone jest również iż 
Rzecznik przystąpi do toczącego się już po-
stępowania w sprawach nieletnich na wsku-
tek informacji medialnej, lub też po informa-
cji przekazanej przez bliżej nieokreśloną oso-
bę fizyczną. Należy jeszcze odnieść się do roli 
Rzecznika po przystąpieniu do postępowania 
w sprawach nieletnich, kiedy to uzyskuje pra-
wa prokuratora. Ustawa wskazuje wprost iż 
prokurator występuje nie jako oskarżyciel 
publiczny lecz jako strona36, a winien on kie-
rować się zaleceniami wynikającymi z art. 3 
ustawy o postępowaniu w sprawach nielet-
nich, jak też preambułą do ustawy. Rzecznik 
Praw Dziecka w postępowaniu tym winien 
więc - a posteriori, dbać o interesy społeczeń-
stwa, a w szczególności o interes  nieletniego 
w celu osiągnięcia korzystnych zmian w jego 
zachowaniu i osobowości. 

Kończąc podjęte rozważania na temat no-
wych regulacji ustawowych wokół Rzecznika 
Praw Dziecka nie sposób także pominąć faktu, 
iż parlamentarzyści w dniu 24 września 2010 
roku dokonując zmian w ustawie z 21 sierp-
nia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
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37 Senacki projekt ustawy z 2 lipca 2009 r., nie przewidywał zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Z wnioskiem takim 
wystąpił sam Rzecznik, w trakcie prac sejmowej podkomisji rozpatrującej projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw 
Dziecka oraz niektórych innych ustaw; 

38 RPD rozpoczął urzędowanie w pomieszczeniach udostępnionych przez RPO przy Placu Bankowym 2 oraz przy ul. Długiej 29 
w Warszawie, od 22 listopada 2000 r. do 31 sierpnia 2010 r. Biuro RPD mieściło się przy do ul. śniadeckich 10 w Warszawie. 
Z dniem 1 września 2010 r. przeniesiono siedzibę RPD do lokalu przy ul. Przemysłowej 30/32 w Warszawie; szerzej patrz: Druk 
Sejmowy III kadencji Nr 3307 oraz druk Sejmowy IV kadencji Nr 471;

39 Biuletyn nr 4028/VI. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z 22 lipca 2010 r. 
Zobacz również sprawozdanie stenograficzne z 72 posiedzenia Sejmu RP w dniu 4 sierpnia 2010 r., str. 62. 

mi, przyznali Rzecznikowi Praw Dziecka pra-
wo do własnej siedziby37. Zmiana ta, została 
podyktowana dwoma względami:  

jako organ konstytucyjny od chwili powo-- 
łania w 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka, 
trzykrotnie już zmieniał siedzibę swojego 
biura38, co na pewno nie wpływa pozy-
tywnie na jego prestiż, a także na wizeru-
nek zewnętrzny urzędu; 
wynajmowanie pomieszczeń na działal-- 
ność statutową Rzecznika Praw Dziecka 
od spółek i osób fizycznych pochłaniało 
dużą część rocznego budżetu w kwocie 
około jednego miliona złotych39.      

IV. uwagI koŃcowe
Pomimo tego iż pozycja ustrojowa RPD 

swoje zakotwiczenie posiada w rozdziale II 
Konstytucji pn. „WOLNOŚCI, PRAWA I OBO-
WIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA”, a upraw-
nienia jego w przeciwieństwie do innych 
konstytucyjnych organów ochrony prawa,  
reguluje ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzecz-
niku Praw Dziecka, to ranga tej instytucji stale 
wzrasta od dnia powołania do istnienia, kiedy 
to Rzecznik wyposażony był w mechanizmy 
kontrolno-sygnalizujące, a jego najpoważ-
niejszym orężem w obronie praw dzieci, było 
zwrócenie się do RPO aby ten podjął stosow-
ne działania na ich rzecz. 

Przez ostatnie lata funkcjonowania in-
stytucji RPD szczególnie za kadencji Marka 

Michalaka, można zauważyć zwiększający 
się dynamizm działania w sferze publicznej, 
było to niewątpliwie możliwe dzięki nowym 
uprawnieniom w jakie została wyposażona 
ta instytucja w 2008 r., natomiast w nie-
długim przedziale czasu, będzie można za-
obserwować efekty nowych mechanizmów 
działalności na rzecz praw najmłodszego 
pokolenia Polaków.

Kończąc rozważania na temat instytu-
cji RPD, należy zastanowić się, czy przy tak 
rozbudowanych uprawnieniach i kompe-
tencjach jakie posiada w aktualnym stanie 
prawnym, a także analizując kolejną inicja-
tywę ustawodawczą Senatu RP, która ma na 
celu zwiększenie uniezależnienia się tego 
organu od parlamentu, to czy w niedługim 
czasie podjęta będzie kolejna nowelizacja, 
ale tym razem Konstytucji, polegająca na 
umiejscowieniu RPD w rozdziale IX Konsty-
tucji pn. „ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ 
I OCHRONY PRAWA”.   

Słowa klucZowe
Rzecznik Praw Dziecka, Trybunał Konsty-

tucyjny, Sąd Najwyższy, prawa dziecka.

keywoRDS
the Ombudsman for Children, the Con-

stitutional Tribunal, the Supreme Court, the 
rights of the child.
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StReSZcZeNIe
Celem niniejszego opracowania jest przed-

stawienie nowych uprawnień, w jakie został 
wyposażony Rzecznik Praw Dziecka na mocy 
decyzji parlamentu z dnia 24 września 2010 r., 
wszystkie nowe prerogatywy będą niewątpli-
wie wpływać na jakość i skuteczność działań 
tego organu który w polskim systemie praw-
nym ma tak młodą historię. Do najważniejszych 
uprawnień należy zaliczyć przede wszystkim, 
możliwość udziału w postępowaniach przed 
Trybunałem Konstytucyjnym, wszczętym na 
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich lub 
w sprawach skarg konstytucyjnych, jeżeli te do-
tyczą praw dziecka, oraz umożliwienie Rzecz-
nikowi udziału w tych postępowaniach. Rzecz-
nik Praw Dziecka został wyposażony również 
w możliwość zwracania się do Sądu Najwyższe-
go z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia roz-
bieżności wykładni prawa w zakresie przepisów 
prawnych gdy te dotyczą praw dziecka, a także 
w przywilej korzystania z nadzwyczajnych 
środków w postaci kasacji i skargi kasacyjnej. 
Nowe uprawnienia w jakie został wyposażony 
Rzecznik Praw Dziecka, niewątpliwie wpływają 
na zwiększenie rangi tej instytucji wśród kon-
stytucyjnych organów ochrony prawa.

SummaRy
The aim of this study is to show the new 

powers acquired by the Ombudsman for Chil-
dren  under the decision of the parliament of 
24 September 2010, all new prerogatives will 
undoubtedly influence the quality and effec-
tiveness of the actions of this body which in 
the Polish legal system has such a short his-
tory. The most important powers include, first 
of all, the possibility of taking part in the pro-
ceedings before the Constitutional Tribunal 
initiated on the motion of the Ombudsman 
for Children  or in the cases of constitutional 
appeals if they concern the rights of the child 
and enabling the Ombudsman to take part in 
those proceedings. Ombudsman for Children  
was also empowered to address the Supreme 
Court with motions in the case of adjudication 
on the discrepancies between the interpreta-
tion of the law in the scope of legal provisions 
when they concern the rights of the child and 
he was also empowered to use the extraordi-
nary measures in the form of cassations and 
cassation appeal. New powers  acquired by the 
Ombudsman for Children  undoubtedly influ-
ence the renown of this institution among con-
stitutional bodies of law protection.
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I. wStęP
Rozważania zawarte w niniejszym arty-

kule dotyczą próby zdefiniowania legalnej de-
finicji rodziny rolniczej, dzięki której umożli-
wiłoby szczegółowe określenie zadań i funk-
cji rodzinnego gospodarstwa rolnego, a tym 
samym określenia jego statusu prawnego, 
a tym samym zdefiniowania go jako podmiot 
praw i obowiązków. 

Celem artykułu jest interpretacja pojęcia 
„rodzina rolnicza” występująca w ustawo-
dawstwie wspólnotowym i polskim. W arty-
kule zostanie zastosowana metoda opisowo-
porównawcza. 

II. RoDZINa – gRuPa SPołecZNa 
cZy wSPólNota oSóB

Rodzina stanowi najmniejszą, a zarazem 
najważniejszą wspólnotą osób. Z punktu so-
cjologii rodzina jest pierwotną grupą, która ze 
względu na kluczową rolę jaką pełni w kształ-
towaniu społecznej natury, jest postrzegana 
jako grupa ludzi sobie bliskich, którzy są połą-
czeni pewną formą współuczestnictwa w ży-

ciu bądź też wzajemnej zależności1. Powiązani 
są ze sobą różnymi relacjami i zależnościami, 
które ustanawiają pewne obowiązki wzglę-
dem siebie i określają role w niej pełnione. 
Rodzina jest związana specjalnymi więzami 
obowiązków i odpowiedzialności. Wszystkie 
znane i używane dotychczas definicje pojęcia 
rodzina są pojęciem rodziny w ujęciu socjo-
logicznym. Ustawodawca polski posługuje się 
pojęciem rodzina, lecz bez bliższego dookre-
ślenia tego pojęcia. Do rzadkości jednak na-
leży definiowanie pojęcia rodzina w ustawo-
dawstwie, jako przykład można wskazać § 40 
k.c.a. „ Przez rodzinę rozumie się przodków 
z wszystkimi potomkami”2. Jednak doktryna 
podejmuję próbę zdefiniowania pojęcia ro-
dzina, a mianowicie, iż tworzy ona wspólnotę 
osób związanych wewnętrznym poczuciem 
bliskości i wspólności zarówno osobistej jak 
i gospodarczej, połączonych co do zasady 
„węzłem krwi”3.  Termin „wspólnota” to gru-
pa społeczna o silnej więzi wewnętrznej, któ-
rej podstawą jest czynnik emocjonalny, który 
swoje źródło upatruję m .in. w tradycji, oby-

1 Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Bydgoszcz 1988, s. 44-47.
2 E. Wiśniewska, Pojęcie rodziny w ustawodawstwie polskim, ”Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1152, Prawo CLXXXVI 

1990, s. 351.
3 M. Sopoćko, Rodzina w prawodawstwie na ziemiach polskich. Studium etyczno-prawne, Wilno 1926, s. 6-8; zob. S. Grzybowski, 

Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 11.
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czajach4. Pojęcie to wskazuję na odznaczanie 
się wspólnymi cechami, wspólnym życiem, 
a także wspólną własnością5. Wspólnota od-
krywa rzeczywistość uczestnictwa jako tą 
właściwość osoby, która może działać, byto-
wać wspólnie z innymi, spełniając przez to 
siebie. Uczestnictwo tej osoby stanowi „con-

stitutivum” wspólnoty6. Wspólne działanie 
osób z innymi nie stanowi o nowym podmio-
cie, ale wprowadza nowe relacje pomiędzy 
osobami. Człowiek jako osoba spełnia się we 
wspólnocie z innymi i poprzez wspólnotę7. 

III. PojęcIe RoDZINy RolNIcZej 
w uStawoDawStwIe uNII 
euRoPejSkIej

Prawne pojęcie „rodziny rolniczej” mo-
żemy odnaleźć w dwóch aktach prawnych 
prawa wspólnotowego, a mianowicie w roz-
porządzeniu Rady (EWG) Nr 768  z 21 mar-
ca 1989 r. ustanawiającemu system pomocy 

przejściowej w odniesieniu do dochodów rolni-

czych8 oraz rozporządzenie Nr 3813 Komisji 
w sprawie stosowania systemu pomocy przej-

ściowej w odniesieniu do dochodów z rolnic-

twa9. Określają skład takiej rodziny rolniczej. 
Wiążą ją nierozerwalnie z rodzinnym gospo-
darstwem rolnym. Rozporządzenia Komisji 

Nr 3813 tworzy prawną konstrukcję rodziny 
rolniczej, która składa się z dwóch elemen-
tów: po pierwsze z pojęcia rodziny w usta-
wodawstwie każdego państwa, po drugie 
dopełnieniem przepisami wspólnotowego 
prawa rolnego. Kluczową podstawą prawne-
go pojęcia „rodzina rolnicza” jest więc ujęcie 
go w ustawodawstwie krajowym. 

IV. PojęcIe RoDZINy w PRawIe 
PolSkIm

W całym porządku polskiego systemu 
prawnego nie ma jednej uniwersalnej definicji 
rodziny, taką definicję jedynie tworzy się dla 
potrzeb poszczególnych aktów normatyw-
nych np. art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy spo-

łecznej10. Warto jednak zwrócić uwagę na to, 
iż pojęcie to nie jest jednolite zarówno w ję-
zyku potocznym, jak i w dziedzinach nauki 
zajmujących się zjawiskiem rodziny, czy też 
w systemie prawa polskiego11. Doktryna nauk 
społecznych w przeciwieństwie do doktryny 
nauk prawnych zawiera szereg definicji ro-
dziny12. Jak słusznie zauważa E. Wiśniewska, 
iż brak definicji pojęcia „rodzina” spowodo-
wany jest dwojakim sposobem postrzegania 
znaczenia tego pojęcia, tzn. postrzeganiem, 
iż znaczenie jest jasne, klarowne  i dobrze 

4 Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 904.
5 Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 766-767.
6 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 295; M. A. Krąpiec, Książka Kard. Karol Wojtyła biografią osoby jako podmiotu 

moralnego, „Analekta Cracoviensia” 5-6-1973-1974, s. 57-61.
7 Z. Pniewski, Personalizm społeczno-etyczny jako adekwatna teoria prywatności, Roczniki Nauk Społecznych 1984, z. 3, 

s. 119-124.
8 Dz. Urz. WE Nr L 84 z 29.03. 1989 r.
9 Tamże.
10 Ustawa z dnia 12.03.2004 r., Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.
11 Zob. F. Adamski, Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1984, s. 221-22.
12 A. Kłoskowska, Socjologiczne aspekty prawnej ochrony rodziny, „Państwo i Prawo” 1968, z. 2, s. 244; S. Głaz, K. Grzeszek, I. 

Wiśniewska, Rodzina. Biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków 1996, s. 10-11, Z. Bauman, Zarys socjo-
logii, Warszawa 1962, s. 250.
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znane, a jej potoczne znaczenie pokrywa się 
z jej znaczenie w prawie czy też nie13. J. Wi-
niarz zdefiniował rodzinę jako „małą grupę 
społeczną opartą na trwałym, złączonym 
więzią uczuciową i gospodarczą, monoga-
micznym związku małżeńskim”14. Natomiast 
S. Grzybowski określa rodzinę jako drobną, 
czy też najdrobniejszą grupę społeczną, któ-
ra związana jest wewnętrznymi przesłanka-
mi wywodzącymi się z łączącej jej członków 
poczucia bliskości, wspólności zarówno oso-
bistej jak i gospodarczej15. Na wyżej wska-
zanych obszarach prawne pojęcie „rodzina” 
jest budowane przez wskazanie kryteriów 
przynależności, takich jak małżeństwo, po-
krewieństwo, powinowactwo, przysposobie-
nie, rodzina zastępcza, a także pozostawanie 
we wspólnym gospodarstwie domowy,  jakie 
łączą jej członków16.

Na gruncie prawa rodzinnego zgodnie 
z art. 10, 23, 27 oraz 91 kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego17 rodzina to wspólnota sfor-
malizowana od momentu zawarcia związku 
małżeńskiego. Oprócz małżonków w skład ro-
dziny wchodzą również wspólne dzieci, a tak-
że przysposobione. Doktryna jednak odmawia 
tego statusu dzieciom tylko jednego małżonka, 
pomimo wspólnego zamieszkiwania, jak rów-

nież dzieciom przyjętym na wychowanie18. 
Jednak poglądy dotyczące składu osobowego 
rodziny nie są jednolite w doktrynie19.

Rodzina stanowi kategorię historyczna, 
zmieniającą się z upływem czasu20. Niegdyś 
rodzina była modelem wielkiej rodziny, wiąza-
ło się to nie tylko z większą liczbą dzieci, ale 
przede wszystkim ze wspólnym zamieszki-
waniem rodziny wielopokoleniowej, co było 
wynikiem związania bytu całej rodziny z pro-
wadzeniem wspólnego gospodarstwa rolnego. 
Ówczesna rodzina była podmiotem obdarzo-
nym pewną suwerennością, co przejawiało się 
w świadczeniach członków na rzecz rodziny, 
jako wspólnoty, a nie na rzecz poszczególnych 
jej członków. Rodzina jako podmiot stanowiła 
istotną wartość, a jej dobro było nadrzędne, 
ponad interesem jej członków21. Była ona sa-
modzielną jednostką ekonomiczną, ośrodkiem 
produkcyjnym, całkowicie samowystarczal-
nym. Charakterystyczny był też podział pracy 
z uwagi na role pełnione w rodzinie, a ich wy-
znacznikami były przede wszystkim płeć, wiek 
oraz autorytet. Istotą tej struktury rodziny jest 
nie tylko jej wspólne zamieszkiwanie, ale także 
wspólna praca w gospodarstwie rolnym, jako 
tzw. wspólnota życia22. W głównej mierze taka 
rodzina utrzymywała się tylko i wyłącznie 

13 E. Wiśniewska, Pojęcie rodziny w ustawodawstwie polskim, ”Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1152, Prawo CLXXXVI 1990, 
s. 352.

14 J. Winiarz, Rodzina w przepisach polskiego prawa, [w:] Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1986, s. 438-439; 
Zob. A. Dzięga, Pytanie o rodzinę – niektóre kwestie dyskusyjne, [w:] Rodzina w prawie, pod red. P. Telusiewicza, Stalowa Wola 
2007, s. 46-49. 

15 S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 11.
16 E. Wiśniewska, Pojęcie rodziny …., s. 360.
17 Ustawa z dnia 25.02.1964 r., Dz. U. nr 9, poz. 59 z późn. zm. 
18 J. Ignatowicz, Prawo rolne. Zarys wykładu, Warszawa 1995, s. 13.
19 Zob. M. Skąpski, Zagadnienia stosunku pracy między członkami rodziny, Warszawa 2000, s. 209-217.
20 Z. Tyszka, Rodzina w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym [w:] Przemiany rodziny polskiej, pod red. J. Komorowskiej, 

Warszawa 1975, s. 361.
21 Tamże, s. 7.
22 F. Adamski, Socjologia …, s. 213.
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z rodzinnego gospodarstwa rolnego. Rodzina, 
jako instytucja nierozerwalnie związana z eg-
zystencją człowieka pozostała niezmienna, 
zmianie uległ jednak jej model. Obecny mo-
del rodziny to tzw. mała rodzina23, która jest 
dwupokoleniowa lub małodzietna. Jednak 
podstawowa cechą charakteryzującą rodzinne 
gospodarstwo rolne, jest to, iż jest jednostką 
gospodarującą, która jest prowadzona dla ce-
lów spożycia oraz działająca w procesie repro-
dukcji oznaczanej jako differentia specificia24.

V. PojęcIe RoDZINy RolNIcZej
Na gruncie obowiązującego prawa pol-

skiego nie ma zdefiniowanego pojęcia „rodzi-
na rolnicza”. Pojęcie to ściśle wiąże się z pro-
wadzoną działalnością rolniczą przez rodzi-
ny, a mianowicie z prowadzeniem przez nie 
wspólnie rodzinnego gospodarstwa rolnego, 
z którego czerpią główne źródło utrzymania. 
W skład osobowy rodziny rolniczej wchodzą 
małżonkowie wraz z osobami pracujące w ich 
gospodarstwie jako domownicy. Ustawowe 
pojęcie „domownika” określa art. 6 pkt. 2 usta-

wy o ubezpieczeniu społecznym rolnika25, który 
wskazuje iż przez pojęcie domownika – rozu-
mie się osobę bliską, która ukończyła 16 lat, 
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domo-
wym lub zamieszkuje na terenie jego gospo-
darstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rol-
nym. Podstawowym kryterium członkostwa 
w rodzinie rolniczej nie wystarczy wspólne 

zamieszkiwanie, lecz koniecznym, wręcz nie-
zbędnym wymogiem do spełnienia jest pewna 
więź ekonomiczna, która polega na wspólnym 
zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych rodzi-
ny26. Rodzina rolnicza jest nie tylko wspólnotą 
gospodarczą, ale także podstawową komórką 
wytwórczą. Produkuję prawie wszystko co 
jest niezbędne do egzystencji jej członków27. 
Praca we wspólnym gospodarstwie jest wyko-
nywana na wspólnym rachunek rodziny. Nie 
wyklucz to jednak podjęcia przez domownika 
innej dodatkowej pracy pozarolniczo. 

Rozporządzenia Komisji WE Nr 3813 usta-
nawia wymóg pracy w gospodarstwie rolnym 
jako kryterium członkostwa rodziny rolniczej, 
określając w art. 2 § 2 minimalny wymiar cza-
su pracy w gospodarstwie rolnym, który wy-
nosi 25 % rocznej jednostki pracy ludzkiej. 
Z powyższego wynika, iż nie wchodzą do skła-
du rodziny rolniczej osoby, które nie pracują 
w ogóle w gospodarstwie, czy też pracują, ale 
ich wymiar godzin w ciągu roku jest poniżej 
25 % jednostki pracy rolniczej. Natomiast na 
gruncie prawa polskiego nie jest określony ra-
mowo czasu pracy w gospodarstwie.

Istotne znaczenie ma również posiadanie 
kwalifikacji rolnicze  przez poszczególnych 
członków rodziny, ale w głównej mierze doty-
czyć to będzie właściciela gospodarstwa rolne-
go. Odpowiednie wykształcenie umożliwi wła-
ścicielowi efektywne zarządzania gospodar-
stwem, zgodnie z zawartymi wymogami w art. 
6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego28. 

23 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1974, s. 88-89.
24 A. Hodoly, Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1971, s. 17.
25 Ustawa  z dnia 20.12.1990 r., Dz. U. 1998 nr 7, poz. 25 z późn. zm.
26 Zob. szerzej B. Banaszkiewicz, Prawne aspekty pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Warszawa 1989 s. 149-154.
27 J. Piotrowski, Praca zawodowa kobiety a rodzina, Warszawa 1963, s. 172.
28 Ustawa z dnia 15.04.2003 r., Dz. U. 2003 nr 64, poz. 592 z poźn. zm. . 
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VI. PoDSumowaNIe
Na podstawie zawartych wyżej rozważań 

można stwierdzić, iż w prawie brak jest defi-
nicji rodziny rolniczej. Podobnie jak w przy-
padku definicji pojęcia „rodzina”. Po zanalizo-
waniu aktów normatywnych, zarówno prawa 
wspólnotowego i prawa polskiego, można 
podjąć próbę zdefiniowania pojęcia „rodzina 
rolnicza”. Rodzina rolnicza to prowadzenie 
wspólnie rodzinnego gospodarstwa rolnego 
przez członków rodziny, opartego na wspól-
nocie gospodarczej, charakteryzująca się 
osobistym zaangażowaniem poszczególnych 
jej członków w pracę w gospodarstwie, któ-
rzy korzystają tym samym z pożytków jakie 
dostarcza im gospodarstwo, tworząc tzw. 
„wspólnotę domową”. Prowadzone w ten 
sposób rodzinne gospodarstwo rolne, trwale 
skierowane jest na zaspokajanie wspólnych 
potrzeb, które wynikają ze współżycia grupy 
osób, które tworzą „zespół osób” zamieszku-
jących wspólnie. 

Słowa klucZowe
rodzina, rodzina rolnicza, praca, rodzinne 

gospodarstw rolne.

StReSZcZeNIe
Celem artykułu jest uściślenie pojęcia „ro-

dzina rolnicza” w oparciu o przepisy ustawo-
dawstwa wspólnotowego i polskiego. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na różne koncepcje 
pojęcia „rodzina”, która stanowi element 
wyjścia do próby zdefiniowania „rodziny rol-
niczej” jako grupy osób związanych ze sobą 
m.in. wspólnotą gospodarczo-terytorialną 
oraz połączonych jednością pochodzenia.  

keywoRDS
family, agricultural family, work, family of 

households agricultural.

SummaRy
This article aims to clarify the concept 

of „family farming” under the provisions of 
community legislation and polish. Particular 
attention was paid to the various concepts of 
‘family’, which is part of the output to try to 
define “family farming” as a group of people 
connected with each other such economic 
community and territorial, and the combined 
unity of origin.
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Rady (EWG) Nr 768  z 21 marca 1989 r. ustanawiającemu system pomocy przejściowej w odniesieniu do docho-

dów rolniczych, Dz. Urz. WE Nr L 84 z 29.03. 1989 r.
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Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowa-
nia naukowe: prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze.  
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1 J. Bardach, Recepcja w historii państwa i prawa, [w:] tegoż, Themis a clio czyli prawo a historia, Warszawa 2001, s. 35-97.
2 B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, Wrocław 2008.
3 Zob. Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, 

pod red. K. R. Prokopa, Kraków 2001; A. Lis, Rec. „Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej”, red. tomu M. 
Starzyński, M. Zdanek, „Nasza Przeszłość” 114(2010),   s. 365-363; tenże, Rec. „Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa 
Wincentego”, pod red. A. Dąbrówki, W. Wojtowicza, tamże, s. 365-373; M. Plezia, „Scripta minora”. Łacina średniowieczna 

Przedmiotem zainteresowania niniejszej 
pracy jest recepcja prawa w Polsce piastow-
skiej do początków XIII wieku. Termin recep-
cji jest pojmowany jako przejmowanie, przy-
swajanie sobie przez określoną społeczność 
obcych wzorów w zakresie kultury1. 

Całość pracy ze względu na zawartą w niej 
problematykę podzielona została na trzy roz-
działy. W pierwszym rozdziale będzie przed-
stawione zagadnienie recepcji prawa rzym-
skiego w monarchii wczesnopiastowskiej. 
Zostanie to uczynione na przykładzie „Kroniki 
polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Ka-
dłubkiem (ok. 1150-1223)2. W tym też celu 
dokonamy rozpoznania przejątków z prawa 
rzymskiego w „Kronice”. W kontekście na-
szych badań pod uwagę weźmiemy wiele usta-
leń wypracowanych przez historyków prawa. 
Celem rozdziału drugiego – zatytułowanego 

„Prawo kanoniczne” będzie analiza recepcji te-
goż prawa na ziemiach polskich do początków 
wieku XIII. W kontekście naszych badań pod 
uwagę weźmiemy: „Kronikę polską” Mistrza 
Wincentego oraz „suplikę łęczycką” z 1180 
roku (znana z bulli papieża Aleksandra III) 
jako przykład znajomości „Dekretu Gracjana” 
w Polsce. Trzeci rozdział został poświęcony 
badaniom nad dokumentem wieków średnich. 
Dokument należy do najważniejszych i najlicz-
niejszych źródeł poznania prawa w omawia-
nym okresie. W szczególności, na pulpit na-
szych badań weźmiemy dokument Kazimierza 
II Sprawiedliwego z 1189 roku jako przykład 
znajomości „Kodeksu Justyniana”.

Główne źródło niniejszej pracy stanowi 
„Kronika polska” Wincentego Kadłubka - po-
siadacza tytułu naukowego, biskupa, cyster-
sa, błogosławionego3.

artur lis

Recepcja prawa w monarchii 
piastowskiej do 1202 roku
 
Zagadnienia wybrane

The reception of law in the Piast monarchy to 1202. Selected 
issues
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i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001; J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wrocław 
2002; K. Chmielewska, Rola wątków i motywów antycznych w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Czę-
stochowa 2003; K. Pawłowski, Retoryka starożytna w „Kronice” Wincentego Kadłubka. Sztuka narracji, Kraków 2003; K. świżek, 
Błogosławiony Wincenty Kadłubek. Życie, kult, modlitwy, wyd. 3 popr. i uzup., Jędrzejów 2007; Jan z Dąbrówki, Komentarz do 
Kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, wyd., wstępem i przypisami opatrzył M. Zwiercan; przy współpr. A.Z. 
Kozłowskiej i M. Rzepieli, Kraków 2008 [Pomniki Dziejowe Polski, S. 2, t. 14]; P. Jasienica, Antykronika, [w:] Trzej kronikarze, wstęp 
H. Samsonowicz, Warszawa 2008, s. 305-400; A. Lis, Studia Zagraniczne Mistrza Wincentego, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 
Rok 102 (2009) nr 9-10, s. 613-621; tenże, Elekcja na biskupstwo krakowskie Wincentego Kadłubka, tamże, Rok 102 (2009) nr 
11-12, s. 792-798; tenże, Rezygnacja Wincentego Kadłubka z funkcji biskupiej, tamże, Rok 103 (2010), nr 1-2, s. 132-140.

4 Ostatnio literaturę zebrał: J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, s. 247-262.
5 Zob. J. Bieniak, Powstanie księstwa opolsko-raciborskiego jako wyraz przekształcania się Polski w dzielnicową poliarchię, [w:] Sacra Si-

lentii provincia: 800 lat powstania dziedzicznego księstwa opolskiego (1202-2002), red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2003, s. 37-81. 
6 Szerzej: J. Baszkiewicz J., Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XIII i XIV stulecia, [w:] IX Powszechny 

Zjazd Historyków Polskich, Historia kultury średniowiecznej Polski, Warszawa 1963; A. Vetulani, Przenikanie zasad powszechne-
go prawa kanonicznego i prawa rzymskiego do piastowskiej Polski, [w] Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, 
Wrocław 1976, s. 95-128; J. Sondel, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace Prawnicze”82(1978), s. 5-63; S. Godek, Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu ba-
dań, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 53(2001), z. 2, s. 27-83; A. Dębiński, Prawo rzymskie a kultura prawna w Polsce, [w:] 
Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guza, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Warszawa 2009, s. 39-54; tenże, Znaczenie prawa 
dla rozwoju nauki w średniowieczu, [w:] Czasy katedr – czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, 
Lublin 2005, s. 23-38; tenże, Papiestwo a nauka prawa rzymskiego w XII-XIII wieku, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza 
w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 49-63. Ostatnio tenże, Church and roman law, Lublin 2010. Na temat 
przemian w społeczeństwie polskim X-XIII wieku zob. Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., red. J. Dowiat, Wrszawa 1985; 
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, oprac. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Warszawa 2005; J. Dobosz, 
Manarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wielu, Poznań 2002.

7 F. Wycisk, Corpus Iuris Civilis, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. III, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1985, 
kol. 600-601.

8 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008, s. 62-63.

Datę 1202 roku traktuję jako symbolicz-
ną. Po pierwsze w roku tym w marcu zmarł 
Mieszko III Stary ostatni syn Bolesława III 
Krzywoustego4. Monarchia piastowska zosta-
ła podzielona z trzech linii panującego domu: 
małopolsko-mazowieckiej, wielkopolskiej 
oraz śląskiej na księstwa dziedziczone auto-
matycznie w linii prostej5. Na tym też roku 
urywa się „Kronika polska” Mistrza Wincen-
tego Kadłubka. 

Nie pretendując do ujęcia całościowego 
i wszechstronnego zawartego w temacie za-
gadnienia, chciałbym jedynie zasygnalizować, 
co moim zdaniem – zasługuje na szczególniej-
szą uwagę6. 

I.PRawo RZymSkIe 
Interesującym nas źródłem prawa rzym-

skiego jest Corpus iuris civilis – wcześniej Ko-

deks Justyniana (Codex Iustinianus), nazwa 
używana od XVI wieku na określenie kodyfika-
cji justyniańskiej i nowel justyniańskich prze-
prowadzonej w latach 528-534, przez cesarza 
bizantyńskiego Justyniana I Wielkiego7. Zbiór 
ten składał się z trzech części: 1) Digesta Iusti-

niani (Digesta seu Pandectae) - zbiór 50 ksiąg 
zawierających fragmenty pism prawników 
rzymskich; 2) Institutiones Iustiniani (Institu-

tiones sive Elementa) – podręcznik podstawo-
wych wiadomości z zakresu prawa; 3) Codex 

Iustinianus - 12-tomowy zbiór konstytucji 
cesarskich ułożonych chronologicznie od kon-
stytucji cesarza Hadriana do najpóźniejszej ju-
styniańskiej. Do kodyfikacji zalicza się jeszcze 
Novellae leges (Novellae leges) - zbiór konsty-
tucji samego Justyniana I. Należy podkreślić, iż 
dopiero w 1583 roku całość zbiorów justyniań-
skich określono nazwą Corpus Iuris Civilis8.
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9 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005, s. 33-34.
10 E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 1995, s. 38. 
11 Szerzej zob.: E. Borkowska-Bagieńska, Polska w Europie. Refleksje nad europejską kulturą prawną, [w:] Prawo wczoraj i dziś, 

red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2000; A. Dębiński, Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007; tenże, Prawo rzymskie a kultura 
prawna w Polsce, [w:] Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guza, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Warszawa 2009, s. 39-54; S. 
Godek, Prawo rzymskie w dawnej Rzeczypospolitej. Przegląd stanu badań, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 53(2001), z. 2, 
s. 27-83; taż, Spór o znaczenie prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 54(2001), z. 
1, s. 105-141; M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Lublin 2003.

12 Zob. A. Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976, s. 116-117; tenże, Opory wobec prawa 
rzymskiego w dawnej Polsce, „Analecta Cracoviensia” 1(1969), s. 375; J. Sondel, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce 
piastowskiej, Kraków 1978, s. 8 i n; tenże, O roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce (uwagi ogólne), „Acta Universitatis Lo-
dziensis” Folia Iuridica 21(1986), s. 53 i nn.

13 Burchardi Wormatiensis Episcopi Decretum libri viginti [w:] J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, Series latina prior, t. 140, 
Parisiis 1880, col. 558-1136. 

14 Podstawą przy badaniu „Tripartity” jest rękopis krakowski (nr 84,wg J. Polkowski, Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Kra-
kowskiej, Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, t. III, Kraków 1884) pełniejszy od rękopisu gnieźnieńskiego tego 

Renesans prawa rzymskiego rozpoczął 
się u schyłku XI wieku, kiedy to w bibliotece 
Uniwersytetu Bolońskiego odkryto Digesta 
(obszerny wybór z dzieł rzymskiej literatury 
przeważnie okresu klasycznego, ujęty w ukła-
dzie rzeczowym). Dało to początek szkole 
glosatorów9. Twórcą kierunku był Irnerius 
(1070-1130), który miał już do dyspozycji 
cały tekst kodyfikacji justyniańskiej10. Badano 
je metodą egzegezy, objaśniając i tłumacząc 
źródło. Objaśnień tych dokonywano w formie 
glos (stąd nazwa szkoły), wpisując je między 
wierszami albo na marginesach tekstu11. 

Jak słusznie zauważa Antoni Dębiński - 
zapoczątkowane działaniem glosatorów zja-
wisko zainteresowania prawem rzymskim 
miało charakter ogólnoeuropejski, ale na 
terenach I Rzeszy Niemieckiej nabrało szcze-
gólnego znaczenia. Silny wpływ na popular-
ność tej dyscypliny wywarła idea kontynuacji 
cesarstwa rzymskiego, która pojawiła się od 
Ottona III. Nauka prawa rzymskiego cieszy-
ła się poparciem i opieką ze strony władców 
Świętego Cesarstwa Niemieckiego, którzy 
uważali się za następców imperatorów rzym-
skich, przede wszystkim Justyniana.

I.1. Prawo rzymskie w „kronice pol-
skiej” mistrza wincentego zwanego 
kadłubkiem

Przyjęcie chrztu w 966 roku przez Miesz-
ka I otworzyło jego kraj na wpływy kultury 
zachodnioeuropejskiej. Uznaje się, iż jednym 
z jej filarów, obok religii chrześcijańskiej i an-
tycznej myśli filozoficznej było dziedzictwo 
starożytnego prawa rzymskiego. Niemniej 
jednak pierwsze kontakty ludności polskiej 
ze światem romańskim przypaść musiały za-
pewne jeszcze na okres przedchrześcijański. 
Miały one charakter handlowy i nawiązywa-
ne były przez handlarzy przybywających na 
ziemie polskie szlakiem bursztynowym. 

W średniowiecznej Polsce, znajomość 
prawa rzymskiego, napływała od przybyłych 
duchownych, już od przyjęcia chrześcijań-
stwa12. Przynosili oni z sobą znajomość prawa 
rzymskiego, którego terminologię i pojęcia 
przeszczepiali na grunt polski. 

Należy postulować, jako temat osobnej 
pracy wpływ „Dekretu” Burcharda z Worma-
cji13, zredagowanego około roku 1012, oraz 
powstałego przed 1095 rokiem „Zbioru Tro-
istego” („Collectio Tripartita”)14 na ówczesne 
prawo w Polsce15.
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zbioru (zob. T. Trzciński, Katalog rękopisów kapitulnych w Gnieźnie, Poznań 1910). Por. W. Sawicki, Zbiór prawa dla ludzi 
świeckich w krakowskim rękopisie Zbioru Troistego (Collectio Tripartita). Drogi wpływu praw obcych naprawo państwa Piastów 
w pierwszej połowie XII wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, vol. VII(1960), Lublin 
1961, ss. 152-295. 

15 Przypuszcza się, że zbiór ten, podobnie jak przechowywany w Gnieźnie drugi egzemplarz Tripartity, został przywieziony w 1103 
r. do Polski przez legata papieskiego Gwalona, późniejszego biskupa Paryża, bądź Że oba rękopisy zostały sporządzone w Polsce 
na jego polecenie.

16 „Nie dziwota tedy, że dwie najwybitniejsze indywidualności z przełomu XII i XIII w., dwaj przyszli biskupi, pierwsi w Krakowie 
wybrani na swą stolicę drogą wywalczonej przez papiestwo w ciągu XII w. wolnej elekcji przez kapituły katedralne, Wincenty 
Kadłubek i Iwo Odrowąż, we Francji, głośnym podówczas Paryżu czerpali wiedzę w zakresie sztuk wyzwolonych i prawa. Obaj, 
żądni wiedzy, przywieźli ze swych studiów nie tylko wysokie osobiste wykształcenie, ale również i rękopisy zawierające pomniki 
zarówno prawa, jak i ówczesnej literatury teologicznej i filozoficznej. O bogatej bibliotece, którą dysponował Kadłubek, wnosić 
możemy jedynie z tekstu jego Kroniki. Pisana z pewnością w kraju, zawiera szereg cytatów i parafraz z licznych dzieł, które 
musiał mieć pod ręką w swym warsztacie pracy” Za: A. Vetulani, Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury 
prawniczej, [w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. P. Kałwa, M. Rechowicz, Lublin 1969, s. 391-421. 

17 J. N. Janowski, Investigentur omnes sententiae et loci iuris Romani, quotquot in Cadlubkone occurant et indicentur fonte eorum, 
Varsoviae 1827. Por. J. Lelewel, Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dzieiopisem, a w szczególności nad 
pierwszą dzieiów iego xięgą, Warszawa–Wilno 1811.

18 H. Zeissberg, Vincentius Kadlubek, Bisehof von Krakau (1208 – 1218; zm. 1223) und seine Chronik Polens, „Archiv für Kunde öster-
reichischer Geschichtsquellen”, 42, Wein 1869; tenże, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, t. 1, Warszawa 1977, s. 66 – 105.

19 E. Seckel, Vinzentius Kadlubek, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung”, 76(1959), 
s. 378–395.

20 L. Pauli, Randbemerkungen zur Abhandlung Emil Seckels über Vincentius Kadłubek, „Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts-
geschichte. Romanistische Abteilung”, 76(1959), s. 396–431.

21 O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1, s. 534-544.
22 A. Vetulani, Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 35-45; zob. 

J. Baszkiewicz, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XIII i XIV stulecia, [w:] IX Powszechny Zjazd 
Historyków Polskich, Historia kultury średniowiecznej Polski, Warszawa 1963, s. 81-82.

23 J. Sondel, W sprawie prawa rzymskiego w Kronice Polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Kwartalnik Historyczny” 
85(1978), z. 1, s. 95-105. Na szczególną uwagę zasługuje: J. Sondel, Rola „Kroniki” Wincentego zwanego Kadłubkiem w upo-
wszechnianiu prawa rzymskiego w średniowiecznej Polsce, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 
[Zeszyt poświęcony Pamięci Andrzeja Kremera] 11(2011) z. 1, s. 39-68.

 Jak zauważa Adam Vetulani, prawo rzym-
skie było znane nie tylko je studiującym, ale 
także scholarom poznającym prawo kano-
niczne i magistrom sztuk wyzwolonych dzię-
ki informacjom otrzymanym w czasie nauki 
retoryki oraz artis notariat16. Bez wątpienia 
punktem wyjścia niniejszych rozważań nale-
ży uczynić prace: Jana Nepomucena Janow-
skiego17, Heinricha Zeissberga18, Emila Sec-
kela19, Lesława Pauliego20, Oswalda Balzera21, 
Adama Vetulaniego22, Janusza Sondela23. 

Aby jednakże stwierdzić, w jakim stopniu 
prawo rzym skie zostało wykorzystane przez 
Mistrza Wincentego na kartach „Kroniki” na-
leży wykazać trzy kategorie zapożyczeń: a) 
dosłownych cytatów ze źródeł justyniańskich, 
b) zapożyczeń niewątpliwych, ale podanych 

w innej wersji aniżeli w autentycznym źródle, 
oraz c) „przejątków” problematycznych. 

Mistrz Wincenty w trakcie swojej pracy 
posługiwał się na bieżąco tekstem Kodyfikacji 

Justyniańskiej. W przeciwnym bowiem razie 
nie można by wyjaśnić, w jaki spo sób potra-
fił przytoczyć w sposób dosłowny tak wielką 
ilość fragmentów tego pomnika. Trudno sobie 
wyobrazić, aby znalazł go na miejscu w kra-
ju i dla tego można uznać niemal za pewnik, 
iż przywiezienie pierwszego egzempla rza 
zbiorów justyniańskich do Polski również 
było jego zasługą. Dalszy wniosek nasuwa 
się przy bliższej analizie innych wypowiedzi 
Wincentego. Już, bowiem pobieżna lektura 
Kroniki pozwala stwierdzić, iż formułował je 
pod wpływem prawa rzymskiego i jak zauwa-
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24 Za: J. Sondel, Wincenty zw. Kadłubkiem jako apologeta prawa rzymskiego, Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa 
Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 91-109; tenże, W sprawie prawa rzymskiego w „Kronice 
polskiej” Wincentego zwanego Kadłubkiem, „Kwartalnik Historyczny”, 85(1978) nr 1, s. 95-105; tenże, Ze studiów nad prawem 
rzymskim w Polsce piastowskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze”82(1978), s. 5-63.

25 A. Vetulani, Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, „Studia Źródłoznawcze” 20(1976), s. 35-45. Zob. B. 
Kürbis, Jak Mistrz Wincenty pisał historię Polski, [w:] Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. 
Materiały sesji naukowej – Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001, s. 59-78.

26 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 2007, s. 63-66.
27 Corpus Iuris Canonici/ Codex Iuris Canonici, [w:] Leksykon historii prawa i ustroju. 100 podstawowych pojęć, red. T. Maciejewski, 

Warszawa 2010, s. 73-76. Zob. A. Vetulani, Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła, Wrocław-Kraków 1955.
28 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005, s. 59.
29 S. Wielgus, Prawo w średniowiecznej Europie Zachodniej oraz średniowiecznej Polsce, [w:] Prawo polskie. Próba syntezy, red. 

T. Guza, J. Głuchowski, M. R. Pałubska, Warszawa 2009, s. 3-38.

ża, J. Sondel - nawet w przypadkach, gdy nie 
da się ich odnieść bezpośrednio do jakiegoś 
fragmentu Kodyfikacji Justyniańskiej, zwraca 
uwagę ogromna ilość terminów i zwrotów ty-
powo rzymskich24. 

Jak zatem wynika z powyższych wywo-
dów, źródła prawa rzymskiego wywarły 
ogromny wpływ na treść Kroniki Wincente-
go. W gruncie rzeczy przedstawiane przez 
siebie wypadki historyczne relacjonuje on 
w opar ciu o cytaty z Kodyfikacji Justyniańskiej 
albo też z użyciem sformułowań i terminów 
bezpośrednio z niej przejętych. Jest to oko-
liczność o tyle godna podkreślenia, że wobec 
popularności Kroniki wśród wykształconej 
części współczesnego autorowi i późniejsze-
go społeczeństwa polskiego, niewątpli wie 
musiała ona wywrzeć wpływ na stosowane 
wówczas i potem słownic two prawne.

Adam Vetulani podkreśla, że Kadłubek 
widział również wyższość prawa rzymskiego 
nad prawem polskim, podówczas zwycza-
jowym25. Znów był jednakże na tyle rozsąd-
ny, aby nie głosić tezy, że prawo to, któremu 
początki dało ustawodawstwo Kraka, należy 
zastąpić przepisami Corpus iuris civilis. Ow-
szem, głosił ich obowiązywalność tam, gdzie 
mogłoby być stosowane, ale nie domagał się, 
aby prawo polskie zastąpić jego normami. On 

jedynie, poprzez swą Kronikę, próbował -to-
rować drogę przenikaniu prawa rzymskiego 
do Polski. 

II. PRawo kaNoNIcZNe
Drugim nurtem prawa, mającego powszech-

ny charakter było prawo kanoniczne26. Źródłem 
prawa stanowionego w Kościele (ius ecclesia-

sticum) tworzyły kanony (canones), uchwalane 
przez sobory i dekretały (constitutiones), wyda-
wane przez papieży27. Początków nowego okre-
su rozwoju prawa kanonicznego należy szukać 
wraz ze spisanym około 1140 roku Dekretem 

Gracjana. Używane były również inne nazwy: 
Decreta, Corpus decretorum czy Corpus cano-

num lecz przyjmuje się, że sam Gracjan nazwał 
swój zbiór Concordia discordantium canonum 
(Uzgodnienie rozbieżnych kanonów) 28. Autorem 
wspomnianego dzieła był Gratianus zm. 1159 
lub 1179, kameduła z Bolonii. Jako pierwszy 
zaczął nauczać prawa kanonicznego oddzielnie 
od nauk teologicznych29. Dekret Gracjana był 
powszechnym i systematycznym zbiorem, któ-
ry uwzględnił wszystkie ogólnie przyjęte prze-
pisy prawne i za pomocą scholastycznej metody 
konkordacyjnej usunął zachodzące pomiędzy 
nimi sprzeczności i zastąpił dawniejsze zbiory 
prawa kanonicznego. Dekret dzielił się na trzy 
części. Pierwsza część obejmowała 101 dys-
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30 Zob. A. Vetulani, Corpus Iuris Canonici, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. III, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 
1985, kol. 597-600.

31 Szerzej na temat relacji prawa kanonicznego z prawem rzymskim zob. R. Hemperek, W. Góralski, Historia źródeł nauki prawa 
kanonicznego, Lublin 1995, s. 57 nn.; I. Subera, Historia źródeł prawa kanonicznego,  Warszawa 1977, s. 69 nn; A. Petrani, 
Kanonistyka, [w:] Dzieje teologii w Polsce, tom: Średnowiecze, Lublin 1974, s. 373 n.; S. K. Kuttner, Repertorium der Kanonistik 
(1140-1234), Città del Vaticano 1937; P. Legandre, La pénétration du droit romain dans le droit canonique clasique de Gratian 
à Innocent IV (1140-1254), Paris 1964; A. Gauthier, Roman Law and its Contribution to the Development of Canon Law, Ottawa 
1996, s. 3; J. Sondel, Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiej kultury prawnej, [w:] Tradycje antyczne w kulturze euro-
pejskiej. Perspektywa polska, Warszawa 1995, s. 47-69; H. Insadowski, Prawo rzymskie jako źródło prawa kanonicznego, [w:] 
Księga pamiątkowa ku czci jego ekscelencji X. Biskupa Mariana Leona Fulmana, cz. I, Lublin 1939, s. 111-125; J. Baszkiewicz, 
Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XIII / XIV stulecia – zagajenie dyskusji, [w:] Historia kultury 
średniowiecznej w Polsce, red. A. Gieysztor, IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warszawie 13–15 IX 1963, t. II, Referaty 
i dyskusja. Warszawa 1964, s. 47; A. Vetulani, Początki wszechnicy krakowskiej, [w:] Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce 
piastowskiej, Wrocław 1976, s. 211; J. Wisłocki, Dzieje nauki prawa rzymskiego w Polsce, Warszawa 1945, s. 7.

32 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, M. Plezia, wyd. 7, Wrocław 1996, ks. I, rozdz. 11; Anonim tzw. Gall, Kronika 
czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, Nova series,  t. II, Kraków 
1952, lib. I, cap. 11. Literaturę na temat Galla Anonima zbiera: T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008; P. 
Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.

33 O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1, s. 534, 542-544; B. Kürbis, Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, 
Wrocław 2008, s. XCII. Zob. J. Skomiał, Z problematyki własności w „Kronice polskiej” Wincentego zwanego Kadłubka (ok. 
1150-1223), „Czasopismo prawno-historyczne” 56(2004), z. 1, s. 177-183.

tynkcji; przy czym każda dystynkcja dzieliła się 
na kanony lub capita, druga zawierała 36 spraw 
sądowych (causa) z zakresu prawa: majątkowe-
go, zakonnego, procesowego i małżeńskiego30. 
Z kolei część trzecia obejmowała pięć dystynkcji 
i zawierała przepisy liturgiczne o sakramentach 
i sakramentaliach oraz o poście31. 

II.1. Przejątki prawa kanonicznego  
w „kronice polskiej” mistrza wincentego

O znajomości prawa kanonicznego już na 
dworze Bolesława Chrobrego informuje pierw-
szy dziejopis Gall Anonim. Pozwólmy sobie za-
cytować stosowny fragment: „Król Bolesław tak 
wielką gorliwość okazywał około służby Bożej, 
a to w budowaniu kościołów, ustanawianiu bi-
skupstw i nadawaniu beneficjów, że za jego 
czasów Polska miała [aż] dwóch metropolitów 
wraz z podległymi im sufraganami. W stosunku 
do nich we wszystkim i w każdej sprawie tyle 
okazywał życzliwości i posłuszeństwa, że jeśli 
przypadkiem ktoś z dostojników wszczynał 
spór sądowy z którymkolwiek z duchownych 
lub biskupów, albo, jeżeli coś z własności ko-

ścielnej sobie przywłaszczał, wtedy [król] sam 
wszystkim nakazywał ręką milczenie i jak opie-
kun i obrońca brał w obronę sprawę biskupów 
i Kościoła. Ilekroć zaś zwyciężał [mieszkające] 
wokoło barbarzyńskie i pogańskie ludy, nie 
zmuszał ich do płacenia pieniężnej daniny, lecz 
do przyjęcia prawdziwej wiary. Ponadto wła-
snym kosztem wznosił tam kościoły i ustana-
wiał u pogan z całą okazałością biskupów i księ-
ży ze wszystkim, co do tego potrzebne według 
przepisów kanonicznych”32.

Uczeni zaczęli w trakcie pracy komentator-
skiej dodawać do tekstu Gracjana glosy, komen-
tarze itd. Glosatorzy – w śród, których możemy 
widzieć i Mistrza Wincentego - którzy wyjaśniali 
„Dekret”, nazywani byli „dekretystami”. Mistrz 
Wincenty Kadłubek w swej „Kronice Polaków” 
wielokrotnie udowodnił swą znajomość pra-
wa kanonicznego poprzez liczne zapożyczenia 
z wyżej wspomnianego „Dekretu Gracjana”33.

Nie będziemy szerzej zajmować się histo-
rią prawa kanonicznego, gdyż wyczerpująco 
zagadnienie zostało zreferowane przez Jana 
Banaszkiewicza w referacie nt. „Prawo rzym-
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34 Historia kultury średniowiecznej w Polsce. IX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Warsza wie 13–15 września 1963. Refe-
raty, red. A. Gieysztor, Warszawa 1963, s. 80–99.

35 Wrocław 1976.
36 Kraków 1978.
37 wyd. I, Lublin 2007; tenże, Papiestwo a nauka prawa rzymskiego w XII-XIII wieku, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza 

w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 49-63
38 Literaturę zestawia: W. Baran-Kozłowski, Kto wydał statut łęczycki 1180 roku?, RH 68(2002), s. 77 – 83; tenże, Arcybiskup 

gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199 – 1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, s. 70-75.
39 Obowiązek goszczenia księcia, jego urzędników i możnych w podróży po kraju. Por. A. Gąsiorowski, Stacje, [w:] Słownik staro-

żytności słowiańskich, t. V, Wrocław 1975, s. 375 i n.
40 Dostarczanie koni i środków transportu w podróży po kraju. Por. S. Russocki, Posługi komunikacyjne, [w:] Słownik starożytności 

słowiańskich, t. IV, s. 246 i n.
41 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r., odnaleziony oryginał bulli Aleksandra III z 1181 r., [w:] Księga pamiątkowa 150-

lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, red. M. Stebelski, Warszawa 1958, s. 206-207.
42 Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Hi-

storica, seria II, t. 11, Kraków 1994, s. 149. 
43 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 5/6, s. 122-123.
44 R. Grodecki, Początek immunitetu w Polsce, Lwów 1930, s. 27.
45 A. Vetulani, Studia nad tekstem i znaczeniem statutu łęczyckiego z r. 1180, [w:] Studia nad historią prawa polskiego, red. O. 

Balzer, t. XIII, z. 3, Lwów 1932, i osobna odbitka, s. 4 i nn.

skie i prawo kanoniczne w kulturze politycz-
nej Polski XIII i XIV stulecia”34, Adama Vetu-
laniego w zbiorze pt. „Z badań nad kulturą 
prawniczą w Polsce piastowskiej”35, Janusza 
Sondela w pracy pt. „Ze studiów nad prawem 
rzymskim w Polsce piastowskiej”36, czy ostat-
nio przez Antoniego Dębińskiego w studium 
pt. „Kościół i prawo rzymskie”37. 

II.2. „Suplika łęczycka” jako przy-
kład znajomości „Dekretu gracjana” 
w Polsce (1180 rok)

Regest:
Kazimierz książę polski za radą dostoj-

ników duchownych i świeckich zakazuje pod 

groźbą klątwy zabierania dóbr po zmarłych 

biskupach oraz znosi nadużycia w wykonywa-

niu prawa stanu i podwód.

Tekst: nieznany
Uwagi: Zjazd w Łęczycy doczekał się bo-

gatej literatury przedmiotu i różnych ocen 
wśród historyków38. Na zjeździe tym poczy-
niono pewne ustępstwa na rzecz Kościoła: 
ograniczono nadużycia podczas egzekwowa-

nia stanu39 i podwody40, uchylono praktykę 
konfiskowania dóbr ruchomych po zmarłym 
biskupie oraz zagwarantowano nienaruszal-
ność majątku nieruchomego biskupa w okre-
sie sedeswakancji. Informację źródłowe na 
ten temat posiadamy z bulli papieża Alek-
sandra III41, odpowiedniego ustępu kroniki 
Wincentego Kadłubka (IV 9)42 oraz z przeka-
zu Jana Długosza43. Spisane postanowienia 
zjazdu zostały w suplice wysłane do Rzymu, 
o czym mówi bulla konfirmacyjna Aleksandra 
III z 28 marca 1181 r. Roman Grodecki bio-
rąc pod uwagę powtórzenia w kronice Win-
centego niektórych charakterystycznych wy-
rażeń (pergere pompatice, horrea pauperum, 

enervare caballos) i ze wspólnej obu tekstom 
maniery wyrazów zdrobniałych (negociolum, 

beneficiolum) stwierdził, że autorem supli-
ki Kazimierza Sprawiedliwego był Wincenty 
Kadłubek44. Pogląd ten w pełni przyjął Adam 
Vetulani, domyślając się, iż różnice redakcyj-
ne między tekstem bulli i Kroniką mogą wy-
nikać z braku odpowiedniego przygotowania 
prawnego Kadłubka przed 1180 r45. Prostsze 
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46 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r..., s. 197.
47 Z. Kozłowska–Budkowa, Repertorium polskich dokumentów..., s. nr 96, s. 98 – 99.
48 Zob. K. Ożóg, Formacja intelektualna biskupów krakowskich w średniowieczu, [w:] Cracovia – Polonia – Europa. Studia z dzie-

jów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy na-
ukowej, red. K. Baczkowski i in., Kraków 1995, s. 165.

49 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002, s. 93.
50 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. 

Katalog wystawy, Gniezno 2008, s. 27-36.
51 Szczególnie godna uwagi jest publikacja: Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008. Czytelnik 

znajdzie tam następujące artykuły: R. Witkowski, Warsztat pisarza w średniowiecznej Polsce, s. 15-26; J. Dobosz, Dokument 
na ziemiach polskich w wiekach średnich, s. 27-36; R. Witkowski, Średniowieczny rękopis – pomnik trwalszy niż w spiżu ryty, 
s. 37-49; E. Skibiński, Odczytywanie źródła historycznego (oratura i litteatura  - między mitem a historią), s. 51-61.

52 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej 
Polsce, Gniezno 2008, s. 27; tenże, Wprowadzenie, [w:] S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, 
Poznań 2008, s. v-xix.

rozwiązanie sformułował Aleksander Gieysz-
tor - Kadłubek znał tekst bulli, a jej podsta-
wa suplika, wyszła z dworu książęcego, jako 
utwór literacko-dyplomatyczny rodzimej 
szkoły retorycznej46. Zofia Kozłowska-Bud-
kowa referując dyskusję wokół zjazdu łęczyc-
kiego omówiła również zmiany rzeczowe, 
jakie wprowadził Kadłubek: zamiast postano-

wienia, aby nikt z łupieżców majątku zmarłego 

biskupa nie śmiał obejmować po nim katedry, 

dopóki szkody nie zostaną zwrócone i dopóki 

łupieżcom nie zostanie udzielona absolucja. 

Wincenty umieszcza zakaz obejmowania przez 

kogokolwiek złupionego biskupstwa pod groź-

bą klątwy. Jeszcze bardziej zmienia przepisy, 

odnoszące się do prawa stanu i podwód, doda-

jąc zakazy zabierania ziarna i brania podwód 

wogóle, wyjąwszy jeden tylko wypadek, gdy 

chodzi o doniesienie o grożącym napadzie nie-

przyjaciela47. Dla naszych rozważań te uwagi 
mają ogromne znaczenie, najpewniej celem 
wprowadzonych przez Wincentego zmian 
była lepsza ochrona dóbr Kościoła i zmniej-
szenie obciążeń mieszkańców tych ziem. Nie 
da się także jednoznacznie zanegować redak-
cji wysłanej do Rzymu supliki przez Wincen-
tego Kadłubka48. 

III. RecePcja DokumeNtu  
Na ZIemIach PolSkIch

Przez dokument rozumie się pisemne 
oświadczenie o treści prawnej, wyrażające 
jakąś czynność prawną, sporządzoną w wy-
maganej formie. Dokumenty średniowieczne 
(dyplomy) spisywano w języku łacińskim na 
pergaminie (tj. specjalnie wyprawionej skó-
rze)49. Początki dokumentu na ziemiach pol-
skich giną w mrokach przeszłości50. Po ufor-
mowaniu się państwa i przyjęciu chrześcijań-
stwa nastąpiło stopniowe przejmowanie róż-
nych elementów kultury. Dokument należy 
do najważniejszych i najliczniejszych źródeł 
poznania prawa w omawianym okresie51. Jak 
zauważa Józef Dobosz na plan pierwszy wysu-
wa się, więc jego strona pragmatyczna, a sam 
dokument spisywany jest wedle znanych 
i utrwalających się na Zachodzie wzorców 
i form kancelaryjnych52. Właśnie w wieku XII 
rozpoczyna się ich powolne wprowadzenie 
do powszechnej praktyki, co zapewne powo-
duje nie tylko ewolucję ich formy i struktury, 
ale pociąga za sobą kształtowanie się począt-
ków instytucji zwanej kancelarią, a w stuleciu 
XIII jej szybszy rozwój. Kancelaria kościelna 
w zakresie funkcji i organizacji nie różniła się 
zasadniczo od kancelarii świeckich, podlega-
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53 S. Olczak, Kancelaria, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 551.
54 Zob. S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych, Poznań 1997; A. Gąsiorowski, Staropolski dokument i kancelaria jako przed-

miot badań historycznych, [w:] Nauki Pomocnicze Historii na IX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, red. A. 
Tomczyk, Warszawa-Łódź 1976, s. 53-62.

55 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii. Wydanie nowe przejrzane i zmienione, Warszawa 2002, s. 447.
56 Tamże, s. 449.
57 Chropy – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, gminie Poddębice, w latach 1975 – 1998 

miejscowość ta należała administracyjnie do województwa sieradzkiego.
58 Zapewne idzie o rzekę Dobrzynkę – lewy dopływ Neru, przepływającej przez Pabianice  (koło Chropów).
59 M. Baruch, Pabjanice, Rzgów i wsie okoliczne, Pabjanice 1930, s. 27-29. Zob. S. Zajączkowski, Opole chropskie. Przyczynek do 

genezy dawnych dóbr pabianickich kapituły krakowskiej, „Rocznik Łódzki” 5(1962), s. 134 -145.
60 F. Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 

47(1905), s. 227-228. Również odb., Kraków 1905. Por. M. D. Kowalski, Uposażenie krakowskiej kapituły w średniowieczu, 
Kraków 2000, s. 50-51.

ły one tym samym procesom przemian, wza-
jemnie na siebie oddziałując, w przeszłości 
w kancelariach świeckich wiele urzędów po-
wierzano duchownym53. Kancelarie określa 
się nie tylko, jako instytucje, ale także, jako 
zespół ludzki. Pogłębiające się rozbicie dziel-
nicowe, a wraz z nim wzrost liczby dworów 
książęcych, bez wątpienia spowodowało, iż 
znacznie wzrosła liczba możliwych wystaw-
ców dokumentów. Zapewne w XIII stuleciu 
ukształtowała się pewna liczba kancelarii 
książąt dzielnicowych54. 

III.2. Dokument tzw. opatowski 
jako przykład znajomości „kodeksu 
justyniana” w Polsce (1189 rok)

Regest:
Kazimierz książę polski zwraca kapitu-

le krakowskiej opole chropskie, które był 

otrzymał celem melioracji, i oświadcza, że 

darował św. Wacławowi karczmę na brzegu 

i koryto z prostej pobożności, nie zaś tytułem 

wynagrodzenia.

Oryginał: Archiwum Kapituły Metropoli-
tarnej w Krakowie 

Podobizna: Monumenta Poloniae Pala-

eographica, wyd. S .  Krzyżanowski , Kra-
ków 1907, tab. XV.

Wydanie: Kodeks dyplomatyczny katedry 

krakowskiej św. Wacława, wyd. F.  P iekosiń -
ski , cz. 1, Kraków 1874, nr 4, s. 8 – 9.

Uwagi: Dokument z 12 kwietnia 1189 r. 
zachował się w oryginale (w formie, w jakiej 
wyszedł od wystawcy za jego wiedzą i z jego 
woli55) i powszechnie przyjmowany jest za 
autentyk. Z dyspozycji (treści właściwej doku-
mentu, wyrażającej wolę wystawcy stworze-
nia nowego stanu prawnego56) dowiadujemy 
się o zwrocie przez Kazimierza Sprawiedli-
wego chropensum provincia kapitule krakow-
skiej, na jej życzenie. Wraz ze zwrotem Chro-
pów57 książę nadał kanonikom karczmę na 
brzegu rzeki i koryto rzeczne58. Maksymilian 
Baruch poddał w wątpliwość, aby wcześniej 
kapituła krakowska dobrowolnie oddała wła-
sne dobra, ryzykując ich utratę59. Według tego 
autora dobra chropskie zostały zajęte siłą 
w wyniku wcześniejszych konfliktów na linii 
kapituła-książę. W odpowiedzi na te zarzu-
ty Franciszek Bujak uznał, iż nie ma poszlak 
wskazujących na ukryte intencje księcia i idąc 
za brzmieniem dokumentu wymienione do-
bra były przekazane Kazimierzowi w celu po-
lepszenia ich stanu i melioracji60. Badacz ten 
dodał, iż dokument został wystawiony w celu 
zabezpieczenia przekazanej własności.
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61 K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951, s. 91, przypis 174. 
62 J. Szymański, Nauki pomocnicze…, s. 446.
63 H. Zeissberg, Vincentius Kadlubek, Bisehof von Krakau (1208 – 1218; zm. 1223) und seine Chronik Polens, „Archiv für Kunde 

österreichischer Geschichtsquellen”, 42, Wein 1869, s. 25–29.
64 A. Małecki, W kwestii fałszowania dokumentów, „Kwartalnik Historyczny” 18(1904), s. 471.
65 W. Kętrzyński, Studia nad dokumentami XII wieku, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 

26(1891), s. 231.
66 S. Krzyżanowski, Początki dyplomatyki polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 6(1892), s. 25.
67 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, [w:] tenże, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971.
68 S. Kętrzyński, Ze studiów nad Gerwazym z Tilbury, „Rozprawy Akademii Umiejętności Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 

46(1903), s. 168.
69 R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys biograficzny), „Rocznik Krakowski” 19(1923), s. 31.
70 O. Balzer, Studium o Kadłubku, cz. 1,  [w:] tegoż, Pisma pośmiertne, t. I, Lwów 1934, s. 44.
71 Tamże, s. 44 i n. 
72 Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów, nr 118, s. 114 – 150.
73 T. Nowakowski, Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999, s. 63.
74 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, [w:] tenże, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 

107. Por. F. Sikora, O małopolskim dokumencie kościelnym w XIII wieku, „Studia Historyczne” 19(1976), s. 174.

Powszechnie uważa się, iż występujący w te-
stacji Vincentius magister – Mistrz Wincenty 
Kadłubek był dyktatorem dokumentu61 (dyktat 
powstawał albo przez przepisanie formuł znaj-
dujących się w jakimś wzorcowym dokumencie, 
albo był czerpany z formularzy, zawierających 
zbiór odpowiednich wzorów, albo też wyrastał 
z wiedzy dyktatora, czerpanej z odpowiednich 
podręczników62). Heinrich Zeissberg stwierdził, 
że świadkowie dyplomu są współcześni dokona-
nej akcji prawnej, co potwierdza jego autentycz-
ność63. Antoni Małecki podał w wątpliwość au-
tentyczność formalną, nie rzeczową dokumentu, 
kierując się zbyt uniżoną stylizacją w stosunku 
do kapituły64. Wojciech Kętrzyński kwestiono-
wał autentyczność dwóch pieczęci65- po których 
pozostały sznurki z pąsowego jedwabiu - któ-
rych z kolei bronił Stanisław Krzyżanowski66. 
Idąc dalej, wspominany już Wojciech Kętrzyński 
a za nim Karol Maleczyński przyjęli, że dokument 
opatowski jest autografem Wincentego Kadłub-
ka, aczkolwiek zauważono, iż inne dokumenty, 
których dyktat przypisuje się Wincentemu (m.in. 
poniżej omawiany dokument z 1206 r.) są pisa-
ne odmiennymi rękoma67. Ze wzglądu na podo-

bieństwo stylu dokumentu do Kroniki Kadłub-
ka a także terminologie zaczerpnięto z prawa 
rzymskiego i kolejni badacze przyjęli wnioski 
o redakcji dokumentu przez Wincentego m. in: 
Stanisław Kętrzyński68, Roman Grodecki69 oraz 
Oswald Balzer70. Ten ostatni przyjął, iż Kadłubek 
pełnił wówczas funkcję notariusza Kazimierza II 
Sprawiedliwego71. Dokument został także pod-
dany analizie przez Zofię Kozłowską-Budkową 
w jej Repertorium polskich dokumentów doby 

piastowskiej72. Ostatnio Tadeusz Nowakowski 
w swoich badaniach zauważył, że autor doku-
mentu opatowskiego wprowadził tu pojęcie Ko-
ścioła, jako „matki” i „syna”, którym jest tu książę 
Kazimierz73. Jest to nawiązanie do Ewangelii św. 
Jana (19, 25-27), która w opisie Pasji przedsta-
wia osoby stojące przed krzyżem – matkę Jezusa 
i Jana. Dokument z 1189 r. wyraźnie nawiązuje 
do tej sceny, a opieka umiłowanego ucznia nad 
matką, nasunęła myśl o opiece Kazimierza nad 
dobrami kapituły. Karol Maleczyński zwrócił 
także uwagę na zwrot nam sicut publica, sic res 

ecclesiastica iure utitur pupillari, zaczerpnięty 
z Digestów rzymskich, jako niewątpliwy ślad eru-
dycji prawnej Kadłubka74. Wyżej wymieniony 
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75 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, [w:] tenże, Studia nad dokumentem 
polskim, Wrocław 1971, s. 101.

76 Tamże
77 A. Lis, Dziedzictwo ziemi opatowskiej (na marginesie ostatnich konferencji naukowych), „Studia Sandomierskie” 17(2010) z. 

1-2, s. 265-278; tenże, Dokumenty mistrza Wincentego. Zarys problematyki, [w:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-
lecie sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra. Tradycja – historia – kultura” R. II (2008), z. 2,  red. M. Starzyński, M. Zdanek, 
Kraków 2008, s. 39-55. Ostatnio: A. Lis, Wykorzystanie dowodu z dokumentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłubka, [w:] 
Świętość kanonizowana, t. 7: Sprawy dawne, red. S. T. Praśkiewicz, Kraków 2011, s. 133-186.

78 Zob. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1975), Warszawa 2010.
79 Szerzej: A. Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976, s. 116-117; tenże, Opory wobec prawa 

rzymskiego w dawnej Polsce, „Analecta Cracoviensia” 1(1969), s. 375; J. Sondel, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce pia-
stowskiej, Kraków 1978, s. 8 i n; tenże, O roli prawa rzymskiego w dawnej Polsce (uwagi ogólne), „Acta Universitatis Lodziensis” 
Folia Iuridica 21(1986), s. 53 i nn; A. Gieysztor, Przemiany ideologiczne w państwie Piastów a wprowadzenie chrześcijaństwa 
[w:] Początki Państwa Polskiego. Księga Tysiąclecia, t. II, Poznań 1962, s. 158. Ostatnio: L.P. Słupecki, Chrzest Polski w 966 roku. 
Mit początków kraju?, [w:] Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, red. J. Olko, Warszawa 2007, s. 11–22.

80 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 2007, s. 41-42. Szerzej: M. Dyjakowska, Ewolu-
cja poglądów na prawo rzymskie w Polsce do końca XVIII wieku, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. A. Dębiński, 
M. Jońca, Lublin 2008, s. 71-99.

badacz przybliżył także kilka paleograficznych 
spostrzeżeń dokumentu Sprawiedliwego. Otóż 
dokument opatowski spisany jest pismem do-
kumentowym – wyraźnym i eleganckim, od-
znaczającym się głównie charakterystycznymi 
ligaturami st, ct. Litera s, której górna lasecz-
ka jest zwykle wolno puszczona w dół, aż do 
przecięcia się z trzonkiem i zakończeniem la-
seczki chorągiewką (treillis)75. Maleczyński pi-
sze, że może nie od rzeczy byłoby przypuszcze-

nie, wysunięte z wniosku o dyktatorstwie tego 

aktu (dyktatorem Kadłubek) i zjawieniu się na 

nim pewnych reminiscencji pisma leodyjskiego, 

a więc północno francuskiego, że to właśnie pół-

nocny nasz kronikarz był równocześnie dykta-

torem i ingrosatorem dokumentu opatowskiego 

z 1189 r. W każdym razie pismo tego aktu sta-

łoby w dziwnej zgodzie z wyrażonym ostatnio 

w nauce przypuszczeniem o francuskich stu-

diach greckich mistrza Wincentego76.
Niniejszy dokument wystawiony przez 

Kazimierz II Sprawiedliwego w Opatowie 12 
kwietnia 1189 r. jest szczególnie ważny dla 
historii Opatowa, gdyż w tym akcie po raz 
pierwszy pojawiła się nazwa tej miejscowo-
ści. Odbyty tam wiec miał na celu omówienie 

bieżących problemów politycznych, w tym po-
lityki zagranicznej Kazimierza Sprawiedliwe-
go wobec Rusi. Być może zjazd był związany 
z genezą i rolą kolegiaty opatowskiej i obec-
nością w tym mieście jakiegoś zakonu77. 

ZakoŃcZeNIe
Lektura źródeł i literatury, które posłuży-

ły do opracowania niniejszego tematu nasu-
wa kilka refleksji.

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 
roku było punktem zwrotnym w dziejach 
Polski78. Państwo pierwszych Piastów zako-
rzenione zostało w kulturze międzynaro-
dowej społeczności państw europejskich79. 
Sytuacja ta sprzyjała wpływowi niektórych 
praw obcych na ustrój prawny Polski. W do-
tychczasowej praktyce państw słowiańskich 
system prawny opierał się na plemiennym 
prawie zwyczajowym (tj. powszechnie uzna-
na, uświęcona tradycją forma zachowania się, 
przyjęta w danej zbiorowości społecznej)80.

Od XII i XIII wieku rozszerzała się zna-
jomość prawa rzymskiego i kanonicznego 
w Polsce. W okresie tym rozwija się myśl 
prawnicza, oparta zarówno na jednym jak 
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81 Por dyskusję Adama Vetulaniego z poglądami Rafała Taubenschlaga: A. Vetulani, Przenikanie zasad powszechnego prawa 
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82 A. Lis, Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce? [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, Lublin 2011, 
s. 91-115.

i drugim prawie81. Wiedzę o tych systemach 
czerpano z różnych źródeł. Procesowi temu 
służył import do Polski rękopisów prawni-
czych romanistycznych i kanonistycznych.

Przykładem recepcji prawa rzymskiego 
i kanonicznego w Polsce do początków wieku 
XIII jest „Kronika polska” Mistrza Wincentego 
zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-1223)82. 

W związku z przeprowadzonymi badania-
mi nasunęło się też wiele pytań i postulatów, 
których spełnienie na kartach niniejszej roz-
prawy nie było możliwe. Autor zmuszony był 
z konieczności z niektórych zagadnień zrezy-
gnować (np. z charakterystyki późniejszych 
źródeł takich jak „Księga elbląska” i „Księga 
henrykowska”), a wiele istotnych zagadnień 
tylko zasygnalizować.

Zakończenie pracy w tym miejscu nie 
świadczy bynajmniej o tym, że temat uważam 
za zamknięty i w pełni opracowany. Autoro-
wi pozostaje, zatem liczyć na to, że jego praca 
stanie się dla innych badaczy inspiracją do 
podjęcia własnych badań nad tą tematyką.

StReSZcZeNIe
Po uformowaniu się państwa pierwszych 

Piastów i przyjęciu chrześcijaństwa przez 
Mieszka I nastąpiło stopniowe przejmowa-
nie różnych elementów kultury. Sytuacja ta 
sprzyjała wpływowi niektórych praw obcych 
na ustrój prawny Polski. W dotychczasowej 
praktyce państw słowiańskich system praw-
ny opierał się na plemiennym prawie zwycza-
jowym, w zasadzie niepisanym. Dokument 
należy do najważniejszych i najliczniejszych 

źródeł poznania prawa w omawianym okre-
sie. Od XII i XIII wieku rozszerzała się zna-
jomość prawa rzymskiego i kanonicznego 
w Polsce. W pracy szczegółowo omówiono 
zapożyczenia z prawa rzymskiego (Kodyfika-

cje Justyniańskie) i prawa kanonicznego (De-

kret Gracjana) w „Kronice polskiej” Mistrza 
Wincentego zwanego Kadłubkiem (ok. 1150-
1223). Problematyka ta, w niniejszym tekście 
szkicowo zarysowana, domaga się rozwinię-
cia, pogłębienia i uzupełnienia w erudycyj-
nych studiach, prowadzonych wedle nowego, 
poszerzonego kwestionariusza badawczego. 

SummaRy
After formation the first Piast’s state and 

Mieszko’ I baptistty it took place gradual taking 
over various components of the culture took 
place. This situation supported the influence of 
some foreign laws on the legal system of Poland. 
In the current practice of Slavic states the legal 
system was based on the tribal common law, in 
principle unwritten. The document belongs to 
most important and most numerous sources of 
meeting the law in the discussed period. From 
the 12th and 13th century an acquaintance of 
the Roman and canonical law expanded in Po-
land. At this work in detail was discussed bor-
rowings from the Roman law (Codification’s 
Justynian) and of Canon Law (Decree of the Gra-
tian) in „Polish Chronicle” of Wincenty Kadłubek 
(1150 - 1223). Problems this, sketched in text, 
demands development, greater depth and sup-
plement in studies, led according to new, broad-
ened investigative questionnaire. 
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Słowa klucZe
Recepcja, prawo rzymskie, prawo kano-

niczne, Dekret Gracjana, Kronika polska, Win-
centy Kadłubek.
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I. wStęP
Na temat władzy rodzicielskiej i praw 

dziecka powstało już szereg publikacji. Ni-
niejszy artykuł jest tylko kolejną próbą przy-
bliżenia oraz zwrócenia uwagi czytelników 
na problematykę związaną ze sprawowa-
niem przez rodziców władzy rodzicielskiej 
a poszanowaniem praw dziecka, poprzez na-
świetlenie istoty władzy rodzicielskiej i praw 
przynależnych dziecku. 

Sprawując władzę rodzicielską rodzice 
winni brać pod uwagę w szczególności sto-
pień dojrzałości dzieci oraz wolność ich su-
mienia, wyznania i przekonań. Prawa dziecka 
są niejako wpisane w obowiązki rodziców lub 
opiekunów prawnych. Zatem właściwie spra-
wowana władza rodzicielska to gwarancja 
przestrzegania i poszanowania tych praw.

II. tReść właDZy RoDZIcIelSkIej
Definicja „władzy rodzicielskiej” w pol-

skim prawie nie była i nie jest jednolita. Prze-
szła ona długą drogę ewolucji począwszy od 
patria potestas czyli władzy ojcowskiej, po 
ówczesną władzę obojga, a w wyjątkowych 
sytuacjach jednego z rodziców1. 

Definicji tej nie zawiera ustawa z dnia 25 
lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) ani żaden 
inny akt prawny. 

Została ona określona przez doktrynę. 
Zdaniem Seweryna Szera władza rodzicielska 
stanowi zespół przysługujących rodzicom 
z mocy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
praw i obowiązków, obciążających ich z mocy 
tego kodeksu, a dotyczących w szczególności 
pieczy nad dzieckiem w zakresie jego osoby 
i majątku, a także wychowania2. Według zaś 
Jerzego Ignatowicza władza rodzicielska to 
ogół obowiązków i praw rodziców względem 
dziecka, mających na celu zapewnienie mu 
należytej pieczy i strzeżenie jego interesów 
(obejmuje kompetencje rodziców zarówno 
w odniesieniu do osoby dziecka, jak i jego 
majątku)3. Istnieje jeszcze szereg podobnych 
definicji władzy rodzicielskiej, których nie 
będę tu już przytaczała. Wszystkie one bo-
wiem sprowadzają się do określenia władzy 
rodzicielskiej jako obowiązki i prawa rodzi-
ców wobec dziecka.

Władza rodzicielska powstaje z chwi-
lą urodzenia się dziecka, bądź też na skutek 

monika Nasiłowska – osik

Władza rodzicielska a prawa dziecka

Parental Responsibility and Children’s Rights

1 H. Dolecki, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983, s. 23.
2 S. Szer, Prawo rodzinne w zarysie, Warszawa 1969, s. 197.
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3 J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 238.
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), dalej k.r.o.
5 Z. Mańk, Władza rodzicielska, Warszawa 1978, s. 30.
6 W. Stojanowska, Władza rodzicielska, Warszawa 1988, s. 7-8.
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), dalej Konstytucja RP.

orzeczenia sądu (np. adopcja) lub dokona-
nia czynności prawnej (np. uznanie dziecka 
przez mężczyznę). Trwa aż do ukończenia 
przez dziecko 18 lat, czyli do czasu osiągnię-
cia pełnoletniości, jak również do momentu 
jej wygaśnięcia na skutek: śmierci rodzica, 
pozbawienia władzy rodzicielskiej, zaprze-
czenia ojcostwa, zaprzeczenia macierzyń-
stwa, utratę przez rodzica pełnej zdolności do 
czynności prawnych, unieważnienie uznania 
dziecka, przysposobienia dziecka, rozwiąza-
nia przysposobienia. Przysługuje ona obojgu 
pełnoletnim rodzicom mającym pełną zdol-
ność do czynności prawnych, i każde z nich 
jest obowiązane i uprawnione do jej wyko-
nywania, niezależnie od tego czy pozostają 
w związku małżeńskim (art. 93 § 1 oraz art. 
97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego4). 
Wyjątkiem od zasady pełnoletniości jest oso-
ba małoletnia, która za zezwoleniem sądu za-
warła związek małżeński i urodziła dziecko, 
gdyż przez sam fakt zawarcia małżeństwa 
stała się osobą pełnoletnią5. 

K.r.o. w art. 95 § 1 stanowi o treści wła-
dzy rodzicielskiej, a mianowicie, że władza 
rodzicielska obejmuje w szczególności obo-
wiązek i prawo rodziców do wykonywania 
pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do 
wychowania dziecka, z poszanowaniem jego 
godności i praw. Poprzez zastosowanie zwro-
tu „w szczególności” ustawodawca dał możli-
wość rozszerzenia katalogu powyższych obo-
wiązków i praw. A zatem rodzice sprawując 
władzę rodzicielską mogą sięgnąć do innych 

uprawnień niekoniecznie dookreślonych 
przepisami prawa. Nie mogą jednakże wyko-
nywać tej władzy w sposób zależny tylko od 
ich wyboru. Ograniczenie dowolności w wy-
konywaniu władzy rodzicielskiej wynika 
z art. 95 § 3 k.r.o., który stanowi, że winna ona 
być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro 
dziecka i interes prawny. Dobro dziecka za-
tem jest głównym kryterium prawidłowości 
wykonywania władzy rodzicielskiej.

Wanda Stojanowska termin „dobrodziec-
ka” dla potrzeb przepisów prawa rodzinnego 
ujęła jako kompleks wartości o charakterze 
niematerialnym i materialnym niezbędnych 
do zapewnienia prawidłowego rozwoju fi-
zycznego i duchowego dziecka oraz do należy-
tego przygotowania go do pracy odpowiednio 
do jego uzdolnień, przy czym wartości te są 
zdeterminowane przez wiele różnorodnych 
czynników, których struktura zależy od treści 
stosowanej normy prawnej i konkretnej, ak-
tualnie istniejącej sytuacji dziecka, zakładając 
zbieżność tak pojętego dobra dziecka z inte-
resem społecznym6. 

Treść władzy rodzicielskiej określa rów-
nież art. 96 § 1 k.r.o., który stanowi, iż rodzice 
wychowują dziecko pozostające pod ich wła-
dzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani 
są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 
dziecka i przygotować je należycie do pracy 
dla dobra społeczeństwa odpowiednio do 
jego uzdolnień. Dookreśleniem tak ujętej tre-
ści jest art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej7 zgodnie, z którym rodzice mają pra-
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8 Dolecki, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, s. 27.
9 Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, s. 244.
10 Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, s. 246.

wo do wychowania dzieci zgodnie z własny-
mi przekonaniami. Wychowanie to powinno 
uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, 
a także wolność jego sumienia i wyznania 
oraz jego przekonania. 

Jednym z najważniejszych obowiązków 
rodziców, składającym się na treść władzy ro-
dzicielskiej, jest sprawowanie pieczy nad oso-
bą dziecka. Pod pojęciem „piecza nad dziec-
kiem” należy rozumieć stała troskę o dziecko 
obejmującą zapewnienie mu odpowiednich 
warunków życia oraz ochronę przed nieko-
rzystnymi i niebezpiecznymi wpływami in-
nych osób i otoczenia8. Piecza nad dzieckiem 
to obowiązek i uprawnienie rodziców do wy-
chowania fizycznego i duchowego dziecka 
oraz kierowania dzieckiem. Wychowanie za-
tem polega na podejmowaniu przez rodziców 
szeregu czynności przygotowujących dziecko 
do życia w społeczeństwie (np. ochrona życia, 
zdrowia, dbanie o tężyznę fizyczną, kształto-
wanie prawego charakteru, światopoglądu, 
wpajanie zasad moralnych, kształtowanie ko-
leżeńskości, współpracy, wzajemnej pomocy 
itp.). Kierowanie dzieckiem, w tym kierowa-
nie jego rozwojem, stanowi swego rodzaju 
środek należytego wychowania, który obej-
muje regulowanie i nadzorowanie trybu życia 
dziecka (np. nauka, wypoczynek, wypełnianie 
obowiązków, leczenie) oraz kontrolowanie 
i określanie miejsca jego pobytu (w jakim śro-
dowisku przebywa, jak spędza czas, jakie ma 
rozrywki)9. Obejmuje ono prawo rodziców do 
decydowania w istotnych sprawach dziecka, 
ale nie jest bezwzględnym uprawnieniem do 
decydowania we wszystkich aspektach życia 

dziecka (np. wyznawanie określonej religii). 
Stosownie do art. 53 § 1 Konstytucji RP rodzi-
ce mają obowiązek szanować wolność sumie-
nia i wyznania dziecka. 

Kolejnym elementem treści władzy rodzi-
cielskiej jest piecza nad majątkiem dziecka. 
Zgodnie z art. 101 § 1 k.r.o. rodzice obowią-
zani są sprawować z należytą starannością 
zarząd majątkiem dziecka pozostającego 
pod ich władzą rodzicielską. Zarząd ten nie 
obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów 
oddanych mu do swobodnego użytku (art. 
101 § 2 k.r.o.). Zarząd majątkiem obejmuje 
dokonywanie zarówno czynności faktycznych 
jak i prawnych w stosunku do przedmiotów 
majątkowych należących do dziecka oraz 
czynności polegających na reprezentowaniu 
dziecka w sprawach jego majątku10. Przepisy 
k.r.o. rozróżniają dwie kategorie czynności 
w ramach zarządu majątkiem, a mianowicie 
czynności zwykłego zarządu (tj. związane ze 
zwykłym korzystaniem z rzeczy lub prawa, 
polegające w szczególności na utrzymaniu 
rzeczy w stanie nie pogorszonym) oraz czyn-
ności przekraczające zwykły zarząd (np. na-
bycie mieszkania, odrzucenie spadku w imie-
niu dziecka, zaciągnięcie pożyczki o znacznej 
kwocie), na dokonanie których wymagane 
jest uzyskanie przez rodziców zezwolenia 
sądu opiekuńczego – art. 101 § 3 k.r.o.

Trzecim elementem dotyczącym treści 
władzy rodzicielskiej jest reprezentacja usta-
wowa dziecka. Stosownie do art. 98 § 1 k.r.o. 
rodzice są przedstawicielami ustawowymi 
dziecka pozostającymi pod ich władzą rodzi-
cielska. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą 
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11 Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej, przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 
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rodzinne, pod red. naukową Marka Safjana, Warszawa 1994 r., s. 201 – 204.

12 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm), dalej Konwencja o prawach dziecka.

13 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), dalej ustawa o RPD.

rodzicielską obojga rodziców, każde z nich 
może działać samodzielnie jako przedstawi-
ciel ustawowy dziecka. K.r.o. przewiduje rów-
nież sytuacje, w których rodzic nie może być 
przedstawicielem ustawowym dziecka (art. 
98 § 2 k.r.o.). Jest to swego rodzaju ochrona 
interesów dziecka pozostającego pod władzą 
rodzicielską rodziców.

Rekomendacja Nr R(84)4 w sprawie odpo-
wiedzialności rodzicielskiej11, oprócz powyż-
szych obowiązków, w Zasadzie 1 lit. a) wymie-
nia ponadto następujące obowiązki: - utrzy-
mywanie bezpośrednich związków z dziec-
kiem (chodzi tu m.in. o bezpośrednie kontakty 
rodziców z dzieckiem, a także możliwość kon-
taktu telefonicznego i korespondencję), - za-
pewnienie wychowania (w Polsce obowiązek 
ten stanowi element sprawowania pieczy nad 
dzieckiem, o czym mowa wyżej), - dostarcza-
nie środków utrzymania (każdy z rodziców 
ma obowiązek łożenia, w ramach posiadanych 
środków, na utrzymanie dziecka).

Sposób wykonywania władzy rodziciel-
skiej jest przedmiotem kontroli przez właści-
wy organ - jakim jest sąd opiekuńczy. W przy-
padku, gdy prawa i obowiązki rodzicielskie są 
wykonywane w sposób sprzeczny z podsta-
wowymi interesami dziecka, wówczas właści-
wy organ ma obowiązek zastosowania odpo-
wiednich środków (Zasada 4 Rekomendacji 
Nr R(84)4). Do środków tych należy zaliczyć: 
zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie 
władzy rodzicielskiej. Każdy z tych środków 

winien być stosowany w zależności od indy-
widualnych okoliczności sprawy.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej to 
rzetelne wykonywanie przez rodziców obo-
wiązków wobec swoich dzieci, z jednocze-
snym uwzględnieniem praw jakie przysługu-
ją dziecku, o których mowa w następnym roz-
dziale niniejszego artykułu. Nie sposób więc 
ocenić skuteczności władzy rodzicielskiej bez 
odniesienia się do praw dziecka, które mocno 
wplatają się w treść tej władzy.

III. PRawa DZIecka
Naturalną konsekwencją praw człowieka 

są prawa dziecka. Dziecku bowiem przysłu-
gują wszelkie uniwersalne prawa człowieka, 
podstawowe wolności oraz prawa szczegó-
łowo określone m.in. w Konwencji o pra-
wach dziecka12, Konstytucji RP oraz ustawie 
o Rzeczniku Praw Dziecka13. 

 W relacji wzajemnych stosunków 
rodzice – dziecko, spośród praw zawartych 
w w/w aktach prawnych, do najważniejszych, 
oprócz prawa do życia, zdrowia i rozwoju, 
należą następujące prawa: - do tożsamości 
(np. prawo do nazwiska i imienia, prawo do 
obywatelstwa, prawo do wiedzy o własnym 
pochodzeniu genetycznym i biologicznym), 
- do wyrażania woli i podejmowania decyzji 
we własnych sprawach stosownie do wieku 
(np. prawo małoletniego do dysponowania 
własnym zarobkiem i przedmiotami oddany-
mi mu do użytku, prawo do osobistych i bez-
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14 E. Czyż, J. Szymańczak, Prawa dziecka w rodzinie, [w:] Wokół praw dziecka, Część I, Warszawa 1993, s. 5 -18.

pośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzecz-
ne z najlepiej pojętym interesem dziecka, 
prawo do stowarzyszania się – przynależność 
do różnych organizacji młodzieżowych, kie-
rowanych przez dorosłych ), - do życia bez 
przemocy (zarówno fizycznej, jak i psychicz-
nej), - do uzyskiwania informacji (chodzi tu 
o nieograniczony dostęp do uzyskiwania wie-
dzy o wszystkim, co dziecko interesuje, z za-
strzeżeniem jednak ochrony dzieci przed in-
formacjami i materiałami szkodliwymi), - do 
odpowiedniego standardu życia (realizacja 
tego prawa uzależniona jest przede wszyst-
kim od sytuacji bytowej rodziny)14. 

Do istotnych praw dziecka, zagwarantowa-
nych w szczególności przez Konwencję o pra-
wach dziecka, należą również: - prawo do wy-
chowania w rodzinie, - prawo do nauki, - prawo 
do godności, - prawo do rozwoju osobowości 
w warunkach kulturowych miejsca urodzenia, 
- prawo do ochrony życia prywatnego, - prawo 
do swobody myśli, sumienia i wyznania, - pra-
wo do tajemnicy korespondencji.

Prawa, o których mowa powyżej można 
usystematyzować w sposób następujący: - 
prawa osobiste, - prawa socjalne, - prawa po-
lityczne oraz prawa kulturalne.

Konwencja o prawach dziecka traktu-
je również o prawach dzieci należących do 
mniejszości narodowych lub religijnych, dzie-
ci niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych 
środowiska rodzinnego, dzieci - uchodźców, 
dzieci będących przedmiotem handlu lub po-
rwania i dzieci skonfliktowanych z prawem 
karnym. Wszelkie prawa dziecka, nie tylko 
te, o których mowa wyżej, są dostosowane 

do potrzeb i możliwości dzieci oraz wyma-
gają szczególnej ochrony. Ochrona ta została 
zapewniona w art. 72 Konstytucji RP, który 
stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żą-
dać od organów władzy publicznej ochrony 
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, 
wyzyskiem i demoralizacją. Dalej artykuł ten 
stanowi, iż dziecko pozbawione opieki rodzi-
cielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz 
publicznych, oraz że w toku ustalania praw 
dziecka organy władzy publicznej i osoby od-
powiedzialne za dziecko są obowiązane do 
wysłuchania i w miarę możliwości uwzględ-
nienia zdania dziecka. 

Ponadto Konstytucja RP, w powyższym 
artykule, przewidziała powstanie szczegól-
nej instytucji do ochrony praw dziecka tj. 
rzecznika praw dziecka. I tak, stosownie do 
art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o RPD Rzecznik Praw 
Dziecka stoi na straży praw dziecka okre-
ślonych w Konstytucji PR, Konwencji o pra-
wach dziecka i innych przepisach prawa, 
z poszanowaniem odpowiedzialności, praw 
i obowiązków rodziców. Przy wykonywaniu 
swoich uprawnień kieruje się dobrem dziec-
ka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym 
środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Da-
lej ustawa o RPD w art. 3 ust. 1 i 3 mówi, iż 
rzecznik podejmuje działania mające na celu 
zapewnienie dziecku pełnego i harmonijne-
go rozwoju, z poszanowaniem jego godności 
i podmiotowości, oraz działania zmierzające 
do ochrony dziecka przed przemocą, okru-
cieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, za-
niedbaniem oraz innym złym traktowaniem. 
Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziec-
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ka, w szczególności: - prawa do życia, - prawa 
do wychowania w rodzinie, - prawa do godzi-
wych warunków socjalnych, - prawa do nauki 
(art. 3 ust. 2 ustawy o RPD). 

Ustawa o RPD nakazuje również rzecz-
nikowi praw dziecka aby szczególną troską 
i pomocą otaczał dzieci niepełnosprawne, 
oraz aby upowszechniał prawa dziecka i me-
tody ich ochrony (art. 3 ust. 4 i 5).

Konwencja o prawach dziecka nakłada na 
państwo obowiązek czuwania, aby rodzice 
i inne zobowiązane podmioty wywiązywały 
się należycie ze swoich obowiązków wobec 
dziecka. Jednocześnie państwo ma obowiązek 
szanować odpowiedzialność, prawa i obo-
wiązki rodziców lub innych osób prawnie 
odpowiedzialnych za dziecko do zapewnie-
nia mu w sposób odpowiadający rozwojowi 
jego zdolności, możliwości ukierunkowania 
go i udzielania mu rad przy korzystaniu przez 
nie z praw przyznanych mu w Konwencji15.

Jak to już zostało powiedziane w poprzed-
nim rozdziale, rodzice sprawując władzę ro-
dzicielską nad dzieckiem decydują o jego 
wychowaniu. Wychowując dziecko nie mogą 
mylić praw dziecka z jego podstawowymi po-
trzebami. Świadomość własnych praw, możli-
wości, ograniczeń oraz norm regulujących za-
chowania ma bardzo duże znaczenie dla roz-
woju dziecka. Dlatego też dzieci, korzystając 
z pomocy różnych instytucji, winny wymagać 
od dorosłych, nie tylko rodziców, respekto-
wania swoich praw, jako człowieka i dziecka. 
Konstytucja RP w art. 48 daje rodzicom gwa-
rancję wychowania dzieci zgodnie z własny-
mi przekonaniami, z uwzględnieniem jednak 

stopnia dojrzałości dziecka, jego wolności 
sumienia, wyznania oraz przekonania. Ogra-
niczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich 
może nastąpić tylko w przypadkach określo-
nych w ustawie i tylko na podstawie prawo-
mocnego orzeczenia sądu.

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowie-
ka, podlegają jednak pewnym ograniczeniom, 
przewidzianym przez prawo. Jedynie zakaz 
tortur, niewolnictwa i poddaństwa ma być bez-
względnie i bezwarunkowo przestrzegany16.

Nie można prawidłowo ocenić czy prawa 
dziecka są przestrzegane bez odniesienia się 
do władzy rodzicielskiej, gdyż obie te „insty-
tucje” są ze sobą nierozerwalnie związane.

IV. PoDSumowaNIe
Właściwe wychowanie oraz należyta tro-

ska o rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, tak 
zwane dobro dziecka, to główne priorytety 
władzy rodzicielskiej. Wybór metody sprawo-
wania władzy rodzicielskiej należy wyłącznie 
do rodziców. Przepisy prawne dają rodzicom 
wytyczne, wskazówki i normy w jaki sposób 
władza ta winna być właściwie wykonywana, 
na co rodzice winni zwrócić szczególną uwagę, 
a czego unikać w relacjach rodzice – dzieci. 

Nie wszystkie jednak kwestie relacji rodzi-
ce - dzieci są ujęte w aktach normatywnych. 
W szczególności chodzi tu o kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy, w którym brakuje zapisów 
obligujących rodziców do szanowania praw 
i wolności osobistych dziecka. W tym temacie 
istnieją zatem w prawie polskim „luki”, które 
często, w sposób świadomy, są wykorzysty-
wane przez rodziców. 
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Ustawodawcy, jak i każdy obywatel, winni 
więc na bieżąco reagować na sytuacje, w któ-
rych dobro dziecka, jako istoty zależnej od 
świata dorosłych, poprzez niedostosowane 
i „dziurawe” prawo doznaje uszczerbku.

Słowa klucZowe
władza rodzicielska, obowiązki rodziców, 

prawa dziecka, dobro dziecka, prawo rodzinne.

StReSZcZeNIe 
Artykuł przedstawia specyfikę władzy 

rodzicielskiej sprawowanej przez oboje lub 
jednego z rodziców, oraz prezentację praw 
dziecka. Autorka omawia najważniejsze 
elementy treści władzy rodzicielskiej i ich 
znaczenie, a mianowicie piecza nad dziec-
kiem, piecza nad majątkiem dziecka, pre-
zentacja ustawowa dziecka oraz wychowa-
nie dziecka. W artykule zwrócono uwagę 
na prawa i obowiązki rodziców sprawują-
cych władzę nad swoim dzieckiem w re-
lacji do praw dziecka. Ponadto dokonano 

analizy istotnych w tym zakresie regulacji 
prawnych.

keywoRDS
 parental responsibility, parenthood re-

sponsibilities, children’s rights, good of the 
child, family law.

SummaRy
This article presents the specifics of pa-

rental responsibility carried out by both or 
one parent and the description of child’s 
rights. The author discusses the most signifi-
cant elements of parental responsibility and 
their influence, namely custody of the child, 
custody of child’s property, statutory presen-
tation of the child, and child’s upbringing. In 
the article, much of attention was focused 
on the rights and responsibilities of parents 
exercising their authority over a child in re-
lation to the child’s rights. Apart from that an 
analysis of crucial legal regulations was per-
formed in this area of study.
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I. wStęP
Reklama zewnętrzna jest jedną z form 

promocji marketingowej. Jej fenomen polega 
na tym, że może być umieszczana z powo-
dzeniem w miejscach publicznych – na ulicy 
bądź w miejscach komunikacji publicznej. 
Potencjalni klienci odbierają taką reklamę 
niezależnie od ich woli, jeżeli są w jej pobliżu, 
a często obraz nieświadomie pozostaje zako-
dowany w ich umysłach na długo. Reklama 
zewnętrzna różni się od innych form rekla-
my, gdyż jej celem nie jest przekazanie jak 
największej ilości informacji, więc na pewno 
nie jest typową reklamą informacyjną. Ma 
ona zapewnić szybką identyfikację produktu. 
Czasami w przekazie występuje tylko jedno 
słowo np. nazwa firmy. Często jest to wy-
starczające by kojarzono produkt z marką. 
Reklama zewnętrzna jest skuteczna wów-
czas, gdy treść przekazu ograniczona jest do 
minimum przy maksimum elementów wizu-
alnych. Wciąż rozwijająca się technika daje 
bardzo wiele możliwości w formach reklamy 
outdoor. Od niedawna można zaobserwować 
wystające poza billboard elementy trójwy-
miarowe, cyfrowe ekrany umieszone na bu-

dynkach, samochodach, czy też wysyłane do 
telefonów komórkowych reklamy poprzez 
technologie blutooth.

II. RoZwój Reklamy ZewNętRZNej 
w PolSce I Na śwIecIe

Reklama uliczna jest najstarszą formą 
promocji. Dowody na istnienie zewnętrznych 
przekazów informacji można znaleźć na pre-
historycznych rzeźbach z brązu lub na ka-
miennych tablicach znalezionych na Bliskim 
Wschodzie. W Egipcie reklama zewnętrzna 
była popularną formą zamieszczania ogło-
szeń publicznych i informacji handlowych. 
Były umieszczane przy często uczęszczanych 
szlakach, zwiastując pojawienie się współ-
czesnego plakatu wielkoformatowego przy 
autostradach. Reklama malowana datuje się 
co najmniej od czasów Pompejów, gdzie mi-
sternie zdobione ściany miały promować lo-
kalną przedsiębiorczość1.

W Ameryce Północnej afisze zwiasto-
wały „bostońskie parzenie herbaty” i rela-
cjonowały „masakrę bostońską”. Kampania 
prezydencka Andrew Jacksona wykorzysty-
wała plakaty, a cyrk od dawna jest kojarzony 

1 J. T. Russell , W. R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2000, s. 327.

 Barbara lubas

Rynek reklamy zewnętrznej w Polsce

Market of the outside advertisement in Poland
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2 Materiały pochodzą z Amerykańskiego Stowarzyszenia Reklamy Ulicznej (Outdoor Advertising Association of America — OAAA).

z kolorowymi afiszami zapowiadającymi jego 
przyjazd do danego miasteczka w Ameryce.

Wynalezienie samochodu doprowadzi-
ło do powstania mobilnego społeczeństwa. 
Reklama uliczna skorzystała nie tylko z po-
wstania mobilnej populacji, lecz te z nowych 
technik druku i rozrastającego się przemysłu 
reklamowego, który zawsze poszukiwał efek-
tywnych sposobów dotarcia do potencjal-
nych klientów. W tym czasie przemysł przyjął 
ujednolicone oznaczenia, uformował zalążek 
ogólnokrajowego stowarzyszenia handlo-
wego, czyli Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Reklamy Ulicznej (Outdoor Advertising Asso-

ciation of America - OAAA), założył organiza-
cję działającą obecnie pod nazwą Biura Kon-
troli Handlu do Pomiaru Środków Masowego 
Przekazu (Traffic Audit Bureau for Media 

Meassurement — TAB), która ma za zadanie 
zajmować zaświadczaniem o autentyczności 
danych na temat odbiorców, oraz zainicjował 
powstanie ogólno amerykańskiej organizacji 
marketingowej - OAAA Marketing2.

Tradycyjny plakat wielkoformatowy, tzw. 
billboard, został wsparty przez niezliczoną 
ilość form reklam zewnętrznych. W gruncie 
rzeczy w ostatnich latach nazwa „reklama 
zewnętrzna” (out-of-home) zastąpiła bardziej 
znaną nazwę „reklama uliczna” (outdoor). 
Obecnie reklama typu outdoor ma zwykle 
o wiele węższe znaczenie i odnosi się jedy-
nie do plakatów umieszczanych przy auto-
stradach i dużych ogłoszeń. Zmiana ta jest 
czymś więcej niż tylko zmianą terminologii. 
Odzwierciedla ona zróżnicowanie branży i jej 
strategii marketingowej. Agencje reklamo-
we wykorzystują wiele różnorodnych środ-

ków przekazu, jeszcze dokładniej precyzują 
i określają swoje rynki docelowe i docierają 
do szerszego go kręgu firm reklamujących się 
niż w latach minionych.

Reklama zewnętrzna, jako środek ma-
sowego przekazu, obejmuje liczne nośniki 
reklam mające wspólny cel marketingowy. 
Wszelkie formy reklamy zewnętrznej mają na 
celu dotarcie do klientów funkcjonujących na 
rynku, z których wielu nosi się z zamiarem do-
konania zakupu. Osiąga ona ten cel za pomocą 
kolorowego, rzucającego się w oczy przekazu, 
który trudno zignorować. Dwie podstawowe 
kategorie reklamy zewnętrznej to reklama 
uliczna i reklama w środkach komunikacji.

III. NośNIkI Reklamy ZewNętRZNej
Reklama zewnętrzna należy do mediów 

nieselektywnych, dlatego przekaz musi być 
zrozumiały dla każdego, zwłaszcza, że prze-
ciętna długość kontaktu odbiorcy z przeka-
zem wynosi zaledwie 2-3 sekundy, a w przy-
padku skierowania przekazu do pieszych 
długość kontaktu dochodzi średnio do 7 se-
kund. Zaleca się, by przekaz składał się z co 
najwyżej 4 do 7 słów opatrzonych prostym 
rysunkiem bądź zdjęciem produktu. Jak już 
wspomniano wcześniej, wielką uwagę należy 
przywiązywać do układu treści na plakacie, 
tła, wielkości czcionki. Przykładowo, litery 
o wysokości 60 cm można odczytać z odległo-
ści 250 metrów, czcionkę 15 centymetrową 
z odległości 60 metrów, natomiast czcionkę 3 
centymetrową co najwyżej z 12 metrów18.

Odpowiednia czcionka tworzy pierwsze 
wrażenie, które później trudno zmienić bez 
względu na to jak dobra będzie kampania. 
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3 K. Burtenshaw, N. Mahon, C. Bartof, Kreatywna reklama, PWN, Warszawa 2007, str. 118 -120.
4 J. Lux, A. Michalska-Kobiela, Reklama, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2001, s. 14.

Kwestię cech wizualnych Autor poruszył 
w kolejnym podrozdziale. Dobór czcionki 
musi odzwierciedlać naturę marki, produktu 
lub usługi, a dokładne przestudiowanie logo 
może przynieść istotne wskazówki, jakiej 
czcionki użyć.

Dobra kreacja artystyczna oznacza umie-
jętność przygotowania wizualnej niespo-
dzianki dla czytelnika. Zadaniem jest zasko-
czyć widza, pokazać mu to, co znane w nie-
znany sposób3.

Do podstawowych nośników reklamy ze-
wnętrznej zalicza się:
• Billboard - tablica wolnostojąca lub za-

wieszona na ścianach budynków, o po-
wierzchni około 12 m2 - z reguły o wy-
miarach 5,04 m na 2,38 m lub 4 m na 3 m. 
Najczęściej umieszczany przy ulicach lub 
drogach poza obszarami zabudowanymi. 
Często jest dodatkowo oświetlony dla 
zapewnienia odpowiedniej widoczności 
plakatu nocą;

• Cityboard - wielkoformatowa, oświetlo-
na tablica wolnostojąca, o wymiarach 6 na 
3m;

• Supercityboard - wielkoformatowe ta-
blice o wymiarach 12 m na 4 m, umiej-
scowione przy głównych szlakach komu-
nikacyjnych;

• Megacityboard - nośnik o wymiarach 18 
na 9 m umieszczony na słupie składają-
cym się z dwóch tablic reklamowych po-
łączonych ze sobą krótszym bokiem;

• Mammutboard - wielkoformatowy, 
oświetlony nośnik o wymiarach 10 m na 
12 m, montowany na ścianach budynków;

 • City Light Poster - (tzw. CLP, Citylight) - 
gabloty i tablice reklamowe umieszczone 
na przystankach komunikacji miejskiej 
i latarniach, o wymiarach 1,2 m na 1,8 m. 
Plakat reklamowy jest zawieszony za szy-
bą z tworzywa i zazwyczaj podświetlony;

• Frontlight - potocznie zwany banerem 
materiał doskonały do reklamy zewnętrz-
nej, odporny na czynniki atmosferyczne, 
niezawodny i wykorzystywany w bardzo 
szerokim zakresie;

• Backlight - rodzaj banerów wykorzysty-
wanych do podświetleń, zadruk z dwóch 
stron rozprasza światło, jest idealny do 
większych kasetonów zewnętrznych.

• Backlight scroll - nośnik posiadający 
po trzy lub więcej zmieniające się po-
wierzchnie ekspozycyjne. Nośniki typu 
backlight scroll wprowadzone zostały na 
polski rynek w roku 2006 przez dwie fir-
my: Stróer („super-scroll”) oraz AMS S.A. 
(„cityscroll”);

• Diapazon - wolnostojące tablice na betono-
wych cokołach o wymiarach 1,2m na 2m;

• Bandy - bardzo popularne nośniki o po-
wierzchni 5m2 umieszczone wokół boisk 
sportowych;

• Mobil - dużych rozmiarów plakat umiesz-
czony na przyczepach i lawetach samo-
chodowych, ciągnionych reprezentacyj-
nymi ulicami miasta4;

• Ekspozytur - ramka z plakatem o wymia-
rach 0,6m na 0,8m, eksponowana w punk-
tach sprzedaży;

• Plakat B1 - plakat rozwieszony m.in. na 
słupach ogłoszeniowych;
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• Sandwicz - tablica o wymiarach 1 m na 
1,4 m, przytwierdzona do słupa oświetle-
niowego;

• Reklama pneumatyczna, reklama 

dmuchana - mobilny, bardzo szybki 
w montażu, pneumatyczny nośnik rekla-
my outdoorowej. Jest łatwy w transporcie, 
zapakowany ma małe gabaryty oraz lekki 
i efektowny. Stosowany jest na wszelkich 
imprezach plenerowych, ale ekspono-
wany bywa z reguły jedynie przez krótki 
okres;

• Blok-up - wielkoformatowe plansze re-
klamowe, rozciągnięte na metalowej kon-
strukcji montowanej na ścianach budyn-
ków, podświetlone od zewnątrz. Reklamy 
wielkoformatowe znajdują się zazwyczaj 
bezpośrednio na elewacjach budynków lub 
w czasie remontu budynku - na rusztowa-
niach. Są one wykonane z siatki winylowej, 
która przepuszcza świateł lub z pełnego 
winylu, który nie przepuszcza promieni 
świetlnych. Reklamy wielkoformatowe 
mają powierzchnię powyżej 100 m2. 

IV. Zalety I waDy Reklamy ulIcZNej
Reklama uliczna jest dominującym nośni-

kiem o wysokim poziomie zasięgu i powtó-
rzeń, daje możliwość kolorowej prezentacji 
produktu, wykazuje niskie koszty, dociera-
jąc jednocześnie do odbiorców już na rynku. 
Reklama uliczna jest jedną z ostatnich szans 
na dotarcie do klienta przed zakupem. Z tego 
powodu zawiera ona najlepsze cechy reklamy 
radiowej i reklamy w punkcie sprzedaży.

Z powodu rozmiarów reklama uliczna 
nadaje się do wzmacniania oddziaływania 
innych nośników reklam. Może funkcjono-

wać jako ekonomiczne uzupełnienie planu 
mediów lub funkcjonować samodzielnie jako 
podstawowy nośnik masowego przekazu. Re-
klama uliczna może także przekazywać waż-
ne informacje i przesłania różnych organizacji 
nienastawionych na zysk. Jak każda reklama, 
tak i reklama zewnętrzna posiada zarówno 
zalety jak i wady. 

Najważniejszymi zaletami reklamy ze-
wnętrznej są:
1. Dotarcie do odbiorcy. Reklama uliczna 

maksymalizuje zarówno zasięg, jak i po-
wtórzenia. Podczas trzydziestu dni kam-
pania reklamy ulicznej o średnim zasięgu 
dociera do ponad 75 procent dorosłych 
odbiorców na rynku co najmniej piętna-
stokrotnie. Żaden inny środek masowego 
przekazu nie może zapewnić tak wysokie-
go poziomu oglądalności.

2. Ciągłość. Reklama uliczna zapewnia 24-
godzinne oddziaływanie. O ile inne nośni-
ki masowego przekazu można zignorować, 
a ich ekspozycja zależy od przyzwyczajeń 
odbiorców, o tyle reklamy ulicznej nie da 
się wyłączyć, przewinąć, odłożyć lub po-
zostawić bez otwarcia. Przekazy informa-
cji w reklamie ulicznej zawsze procentują 
wzrostem poziomu sprzedaży i zysków.

3. Oszczędność. Z punktu widzenia kosztów 
reklama uliczna jest najwydajniejszym ze 
wszystkich środków masowego przekazu. 
Reklama uliczna kosztuje siedmiokrotnie 
mniej niż telewizyjna, trzykrotnie mniej niż 
prasowa i połowę ceny reklamy radiowej.

4. Uzupełnienie innych środków przeka-

zu. Relatywnie niewielki wydatek finan-
sowy na reklamę uliczną daje znaczny 
efekt we wzroście poziomu dotarcia do 
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odbiorcy. Na przykład reklama uliczna 
w połączeniu z telewizyjną zwiększa licz-
bę powtórzeń i równocześnie zmniejsza 
koszty dotarcia.
Podsumowując, do głównych zalet rekla-

my zewnętrznej należy zaliczyć to, że jest 
ona bezpłatna jeśli weźmiemy pod uwagę jej 
odbiorców. Ponadto nie jest nazbyt nachalna 
dla odbiorcy, jest powszechna i dostępna - nie 
trzeba włączać, przełączać kanału telewizyj-
nego, wertować stron gazety lub czasopisma 
- oraz elastyczność - agencje reklamowe mają 
do dyspozycji różnorodne typy i formaty no-
śników oraz czas ekspozycji.

Do głównych wad reklamy ulicznej można 
zaliczyć:
1. Ograniczenia twórcze i niski poziom 

przyciągania uwagi. Ponieważ odbiór 
reklamy ulicznej jest zarówno bezwolny, 
jak i krótkotrwały, jest on powierzchow-
ny, nawet wśród najbardziej lojalnych 
klientów danego produktu. Oblicza się, że 
większość ogłoszeń jest oglądana przez 
przeciętnego odbiorcę krócej niż 10 se-
kund. W dodatku przeciętny tekst reklamy 
ulicznej zawiera od siedmiu do dziesięciu 
słów.

2. Niewielka selektywność przy wyborze 

odbiorców. Na ogół nasz nośnik przekazu 
oferuje niewielką wybiórczość, jeśli chodzi 
o grupy demograficzne, i jest raczej niepre-
cyzyjny w dotarciu do klienta. Jednakże 
krajowi, regionalni i lokalni reklamodawcy 
mogą dopasować swoje przekazy tak, aby 
dotarły one do poszczególnych odbiorców, 
poprzez wyodrębnienie pewnych obsza-
rów lub ulic, które prowadzą, na przykład, 
na stadion sportowy czy na place zabaw.

3. Problemy z dostępnością. Popyt na ko-
rzystne miejsca umieszczania reklam ulicz-
nych powoduje, że w niektórych regionach 
trudno jest zapewnić firmom reklamują-
cym się miejsca zgodne z ich wyborem.

Pomimo tych wad odpowiednio wykorzysta-
na reklama uliczna może być niedrogim 
sposobem na dotarcie z produktem do 
odbiorcy.

V. RyNek Reklamy ZewNętRZNej 
w PolSce
 Liczba nośników reklamy zewnętrznej 

w Polsce

Analizując całkowitą liczbę nośników 
reklamy zewnętrznej w Polsce należy pod-
kreślić, że według stanu na dzień 31 grudnia 
2010 roku największą ich liczbą dysponuje 
firma AMS S.A. (45 994), następnie Stróer, 
który jesienią 2010 roku przejął firmę News 
Outdoor Poland (19 838), dalej Mini Media (8 
655) i Clear Channel Poland (8 141). Szcze-
gółowe dane na ten temat zaprezentowano 
w tabeli 2.

Standardowe nośniki reklamy outdoor 
typu frontlight 12 m2 pozostają obok nośni-
ków typu frontlight 18 m2 podstawowymi po-
wierzchniami ekspozycyjnymi w ogólnopol-
skich kampaniach promocyjnych. Pomimo, 
że ich liczba zmniejsza się w ostatnich trzech 
latach (w ubiegłym roku o niemal dwa tysią-
ce), to nadal są one ważnym medium infor-
mowania klientów o nowościach rynkowych. 
Główną rolę w kampaniach wizerunkowych 
przejęły nośniki w formacie 18 m2. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że optymalnie zlokalizo-
wana sieć nośników w formacie 12 m2 nadal 
znajduje wielu klientów, dla których liczy się 
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5 Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej prezentuje dane dotyczące ilości nośników reklamy w naszej branży według 
stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku. Zestawienie obejmuje firmy (ze wszystkimi podmiotami z grupy): AMS S.A., City-
board Media, Clear Channel Poland, Ströer Out of home Media. Raport zawiera także dane firm: euroAWK, BP Media 
(wraz z podmiotami z grupy), Business Consulting, Defi, Gigaboard Polska, Globart, Headz Marketing Partner, JETLine, 
Koneser, Mini Media, Outdoor3Miasto, Ruch S.A., Schulz Media, Supersigns i firmy Warexpo.

jej szeroki zasięg i korzystna cena wynajmu 
powierzchni reklamowej.

Ilość nośników reklamy zewnętrznej 
w Polsce wyniosła na dzień 30 czerwca 2011 
roku łącznie 93.990 sztuk, wliczając w to 
nośniki wszystkich formatów - od standar-
dowych, poprzez poszczególne rodzaje for-
matów w podziale na wielkość oraz tzw. kon-
strukcje nietypowe. Liczba ta zawiera także 
wykorzystywane wyłącznie czasowo kon-
strukcje na ścianach budynków5. 

 Tabela 1 pokazuje szczegółowe liczby 
nośników w poszczególnych kategoriach we-
dług stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku 
oraz 30 grudnia 2011 roku.

Jak pokazują dane w tabeli 2 najwięcej 
bo ponad 30 tys. nośników to nośniki małe-
go formatu, których liczba zmniejszyła się 
w przeciągu pół roku 2011 roku o nieco po-
nad 200 sztuk na rynku polskim. Na drugim 

miejscu uplasowały się nośniki standardowe 
12m2 których liczba zmniejszyła się w prze-
ciągu pół roku 2011 roku o równe 500 sztuk. 
Trzecie z kolei miejsce, bardzo zbliżone liczą 
do poprzedniego zajęły CLP, których liczba 
zmniejszyła się w przeciągu pół roku 2011 
roku o nieco ponad 200 sztuk. Wśród fron-
tlightów najwięcej na rynku jest tych w roz-
miarze 6x3 m, ponad 14 tys. i ich liczba jest 
najbardziej stabilna. 

Najwięcej nośników tradycyjnych posiada 
firma AMS, a jest to nieco ponad 33 tys. Firma 
STROER nieco ponad 18 tys. Te dwie firmy 
sporo odbiegają wynikami od pozostałych, 
gdyż firma zajmująca trzecią pozycję MINI 
MEDIA posiada „jedynie” niespełna 8 tys. no-
śników tradycyjnych.

 Jeżeli chodzi o nośniki podświetlane to 
również firma AMS przoduje w rankingach, 

Tabela 1. Porównanie ilości nośników reklamy zewnętrznej w czerwcu i grudniu 2011 roku 

w Polsce

Nośnik reklamy
ogólna liczba nośników stan na dzień 

30.06.2011
ogólna liczba nośników stan na dzień 

30.12.2011

Standardowe 12 m² 21.120 21.620
Frontlight 6 x 3 m 14.431 14.482
Frontlight 12 x 3 m 821 831
Frontlight 12 x 4 m 1.030 1.035
Nośniki małego formatu 32.700 33.483
Pozostałe nośniki 649 711
CLP 20.227 20.020
Backlight 6 x 3 m 951 959
Backlight 8 x 4 m 496 492
Backlight scroll 9 m² 1.406 1.571
Pozostałe nośniki podświetlane 159 162
łączna liczba nośników 93.990 95.366

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
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a liczba posiadanych nośników tego rodzaju 
w przypadku tej firmy to nieco ponad 14 tys. 
Drugą pozycję zajmuje firma Clear Chanel 
Poland z ilością prawie 5 tys. nosników pod-
świetlanych.

 Tabela 3 zawiera dane na temat ilości nośni-
ków podświetlanych firm wiodących w Polsce.

Dokonując analizy całkowitej liczby no-
śników reklamy zewnętrznej w Polsce należy 
zwrócić uwagę, że według stanu na dzień 31 
grudnia 2010 roku największą ich liczbą dys-
ponuje firma AMS S.A. (45 994), następnie 
Stroer, który jesienią 2010 roku przejął firmę 
News Outdoor Poland (19 838), dalej Mini Me-
dia (8 655) i Clear Channel Poland (8 141). 

Standardowe nośniki reklamy outdoor typu 
frontlight 12 m2 pozostają obok nośników typu 
frontlight 18 m2 podstawowymi powierzchniami 

ekspozycyjnymi w ogólnopolskich kampaniach 
promocyjnych. Pomimo, że ich liczba zmniejsza 
się w ostatnich trzech latach (w ubiegłym roku 
o niemal dwa tysiące), to nadal są one ważnym 
medium informowania klientów o nowościach 
rynkowych. Główną rolę w kampaniach wi-
zerunkowych przejęły nośniki w formacie 18 
m2. Nie zmienia to jednak faktu, że optymalnie 
zlokalizowana sieć nośników w formacie 12 m2 
nadal znajduje wielu klientów, dla których liczy 
się jej szeroki zasięg i korzystna cena wynajmu 
powierzchni reklamowej.

2.2 lIcZBa NośNIków 
Reklamy ZewNętRZNej 
w PoSZcZególNych mIaStach

Nie trudno się domyśleć, że najwięcej no-
śników reklamy zewnętrznej można napotkać 
w Warszawie. Stolica wyprzedza pozostałe duże 

Tabela 2. Nośniki tradycyjne w podziale na ilość posiadania przez poszczególne firmy wiodące

firma 12 m2
Duży format

mały format
6x3 12x3 12x4 pozostałe

amS 8 265 1 525 - 5 171 22 331
Bc 130 - - - - - 
BPmeDIa 308 15 - 28 146 232
ccP 33 1 921 - - 2 1 004
cItyBoaRD - 4 917 - 621 1 - 
DefI - - - - 1 - 
euRoawk 779 35 - - - 4
gIgaBoaRD - - - - 191 - 
gloBaRt 114 4 - - 25 - 
heaDZ - - 51 - - - 
jetlINe - - - 321 - - 
koNeSeR 37 - - -- - 195
mm - - - - - 7 848
outDooR 3 458 50 - - 63 238
Ruch - - - - -  -
SchulZ - 208 3 - 6  -
StRoeR 10 996 5 756 664 55 43 416
SuPeRSIgNS - - 103 - -  -
waReXPo - - - - - 432
Suma 21 120 14 431 821 1 030 649 32 700

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
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miasta Polski i aglomeracje znacznie i posiada aż 
50% udziału w rynku. Na drugim miejscu upla-
sował się dużo za Warszawą Górnośląski Okręg 

Przemysłowy, następnie Łódź i Trójmiasto. Szcze-
gółowy rozkład nośników w podziale na poszcze-
gólne rodzaje i miasta uwzględnia tabela 4.

Tabela 3. Nośniki podświetlane w podziale na ilość posiadania przez poszczególne firmy wiodące

firma
city light 
1,2x1,8m

Duży format
Suma

scroll 9m² 6x3 8x4 pozostałe

amS 12 179 592 932 306 34 14 043
Bc 867 - - - - 867
BPmeDIa 33 33
cleaR chaNel 
PolaND

4 906 83 9 4 998

cItyBoaRD 33 33
DefI 16 16
euRoawk 0
gIgaBoaRD 48 48
gloBaRt 12 2 45 2 12
heaDZ 49
jetlINe 0
koNeSeR 0
mINImeDIa 0
outDooR 9 9
Ruch 1784 1 784
SchulZ 6 6
StRoeR 446 814 8 14 59 1 341
SuPeRSIgNS 0
waReXPo 0
Suma 21 120 14 431 821 1 030 649 23 239

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej

Tabela 4. Nośniki tradycyjne w podziale na ilość posiadania przez poszczególne miasta  

i aglomeracje Polski

firma 12m2
Duży format

Suma
6x3 12x3 12x4 pozostałe

BIAŁYSTOK 320 123 1 3 11 201
BYDGOSZCZ 574 247 6 12 4 409
GOP 2 780 2 137 132 98 22 1 691
KIELCE 162 204 3 2 0 196
KRAKÓW 1 538 1 279 75 56 90 1 196
LUBLIN 364 233 9 13 2 389
ŁÓDŹ 1 242 1 015 55 60 18 1 057
OLSZTYN 173 106 2 8 3 213
OPOLE 179 90 1 2 0 121
POZNAŃ 1 284 1 149 47 73 45 842
RZESZÓW 120 89 1 1 1 86
SZCZECIN 938 748 38 37 66 527
TRÓJMIASTO 1 539 1 397 75 84 91 845
WARSZAWA 3 849 3 046 222 252 204 8 864
WROCŁAW 1 145 1 032 57 42 39 836
ZIELONA GÓRA 134 69 1 2 1 191

SUMA 16 341 12 964 725 745 597 17 664

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
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Biorąc pod uwagę łączną liczbę posiada-
nych nośników reklamy, największą ich liczbą 
dysponuje firma AMS S.A. (46.340 / 49,3%), da-
lej Ströer out of Home media (19.271 / 20,5%) 
oraz Clear Channel Poland (7.958 / 8,5%), Mini 
Media (7.848 / 8,3%) i Cityboard Media (5.572 
/ 5,9%). Dla takiej kolejności decydująca jest 
liczba nośników „małego formatu”.

 

oBRoty RyNku Reklamy 
ZewNętRZNej 

Wielkość sprzedaży branży outdoor w Pol-
sce wyniosła w czwartym kwartale 2010 roku 
170,4 mln zł wobec 159,0 mln zł w tym samym 
okresie roku poprzedniego. Była tym samym 
wyższa w stosunku do czwartego kwartału 
2009 roku o ponad 7,2%. W latach 2008-2010 
zanotowano spadek wielkości sprzedaży rekla-
my zewnętrznej (2008 - 707 mln zł, 2009 - 607 
mln zł i 2010 -603 mln zł. Wielkość sprzeda-
ży branży reklamy zewnętrznej w Polsce była 

w 2010 roku niższa o 0,7%, aniżeli w roku 2009 
i o 14,7% niższa niż w roku 2008. Spowolnie-
nie gospodarcze wymusiło na firmach większą 
dyscyplinę finansową i rezygnację z nierentow-
nych nośników reklam. 

Prognozy na rok 2012 są bardziej optymi-
styczne - wzrost obrotów o około 5% przy zało-
żeniu stabilnego rozwoju gospodarczego nasze-
go kraju. Głównymi reklamodawcami w 2010 
roku były sieci handlowe (16,3% zleceń), ope-
ratorzy telefonii komórkowej (15,4%), firmy 
odzieżowo-obuwnicze (5,3%), banki (3,3%) 
i podmioty finansujące kampanie wyborcze 
(4,5%). Reklama zewnętrzna stała się atrakcyj-
na także dla przedsiębiorstw funkcjonujących 
w tych sektorach, które jeszcze kilka lat temu 
korzystały z niej w niewielkim stopniu, kon-
centrując się głównie na reklamie telewizyjnej 
i prasowej - np. firmy oferujące „środki osobi-
stej pielęgnacji ciała”, „artykuły wyposażenia 
domu i biura” czy „usługi finansowe”.

Tabela 5. Nośniki podświetlane w podziale na ilość posiadania przez poszczególne miasta  

i aglomeracje Polski

firma
city light 
1,2x1,8m

Duży format
mały format

scroll 9m² 6x3 8x4 pozostałe
BIAŁYSTOK 102 0 7 0 0 109
BYDGOSZCZ 401 0 11 0 0 412
GOP 2 399 205 118 38 2 2 762
KIELCE 42 0 2 0 0 44
KRAKÓW 2 992 160 111 36 3 3 302
LUBLIN 240 0 10 0 0 250
ŁÓDŹ 1 866 69 47 16 0 1 998
OLSZTYN 0 0 3 0 0 3
OPOLE 118 0 2 0 0 120
POZNAŃ 1 910 183 118 41 11 2 263
RZESZÓW 45 0 7 0 0 52
SZCZECIN 816 81 32 5 21 955
TRÓJMIASTO 2 371 193 110 20 18 2 712
WARSZAWA 4 457 410 230 304 103 5 504
WROCŁAW 1 527 105 83 20 0 1 735
ZIELONA GÓRA 18 0 0 0 0 18

SUMA 19 304 1 406 891 480 158 22 239

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
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VI. PoDSumowaNIe
Doświadczenia rynkowe oraz eksper-

ci w dziedzinie mediów określają reklamę 
zewnętrzną mianem „medium następne-
go tysiąclecia”. Podczas, gdy docieranie do 
odbiorców rozmaitych przekazów, w tym 
społecznych, czy edukacyjnych poprzez te-
lewizję, radio lub Internet staje się coraz 
trudniejsze, outdoor zyskuje na znaczeniu 
jako medium, którego nie można wyłączyć 
czy przewinąć, a co najważniejsze podoba 
się ludziom. 

 Ta forma reklamy ma to do siebie, że 
korzysta z czasu niezagospodarowanego 
przez inne media i dlatego jego skuteczność 
jest naprawdę bardzo wysoka. Nośników 
reklamowych jest coraz więcej, ale ludzie 
nie mają po prostu czasu, a często ochoty 
na korzystanie ze wszystkich możliwości. 
Cały czas bowiem społeczeństwo spędza 

na prowadzeniu samochodów bądź prze-
mieszczaniu się pieszo i właśnie dlatego na 
pierwszy plan wysuwa się rynek reklamy 
zewnętrznej.

 Dlatego umiejętnie wykorzystana rekla-
ma zewnętrzna potrafi przynieść znakomi-
te rezultaty nie tylko w kampaniach komer-
cyjnych, ale również w projektach ważnych 
z punktu widzenia miast i regionów, organi-
zacji pożytku publicznego oraz społeczno-
ści lokalnych. 

 Kiedyś zostało wypowiedziane jedno 
znamienite zdanie: „Kto ma outdoor, ten ma 
władzę”. Te słowa wypowiedziane podczas 
kampanii wyborczej w roku 2005 doskona-
le określają możliwości reklamy zewnętrz-
nej. W ciągu 10 lat stała się ona w Polsce 
niezwykle istotnym elementem działań 
marketingowych.

Tabela 6. Dane  o wielkości sprzedaży branży reklamy zewnętrznej w Polsce w I i II kw. 2011 r. 

w podziale na  sektory
Sektor wielkość sprzedaży w zł

I kw. 2011 II kw. 2011
telekomunikacja 17 464 060 22 903 333
środki osobistej pielęgnacji ciała 1 818 344 8 851 099
produkty zdrowotne/leki 873 917 2 385 804
motoryzacja/transport 8 171 812 10 522 191
finanse/marketing 4 707 239 14 080 969
domowe środki czystości 1 617 547 889 859
bezpłatne i autopromocja 1 905 101 1 985 524
wyposażenie domu i biura 4 793 425 6 392 276
usługi 4 522 614 6 442 275
budownictwo 3 408 871 5 178 655
produkty dla dzieci 303 190 423 222
odzież/obuwie 6 704 044 9 392 522
produkty dla zwierząt 589 472 621 339
przemysł 177 971 47 043
rolnictwo/ogrodnictwo 43 180 664 472
kampanie polityczne 877 326 23 307
nieokreślony sektor 5 098 249 7 937 733
łącznie 115 510 981 172 381 344

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej
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Tabela 7. Dane  o wielkości sprzedaży branży reklamy zewnętrznej w Polsce w I i II kw. 2011 

r. ze względu na kategorie

kategorie
wielkość sprzedaży w zł

I kw.11 II kw.11
sieci handlowe/hipermarkety/galerie 23 954 533 26 964 042
pozostałe z sektora sprzedaż 2 138 599 4 396 906
piwo 1 657 603 9 031 614
napoje 2 355 450 4 366 231
pozostałe z sektora żywność 6 461 999 12 576 539
filmy kinowe 3 922 349 2 853 895
stacje telewizyjne 5 302 903 1 602 640
stacje radiowe 96 079 251 013
magazyny 612 833 451 576
gazety codzienne 437 755 64 442
edukacja 1 122 144 2 294 999
pozostałe z sektora rozrywka, kultura 4 372 374 8 785 822
Internet 839 358 185 845
systemy telefonii komórkowej 16 109 320 21 260 881
telefonia stacjonarna 18 588 565 209
pozostałe z sektora telekomunikacja 496 794 891 397
środki osobistej pielęgnacji ciała 1 818 344 8 851 099
produkty zdrowotne/leki 873 917 2 385 804
samochody 5 825 911 6 972 941
oleje/paliwa 243 930 912 736
stacje benzynowe 389 061 280 807
transport 343 964 1 000 871
pozostałe z sektora motoryzacja/ transport 1 368 947 1 354 836
banki 3 209 684 8 365 333
ubezpieczenia 36 599 1 072 851
pozostałe z sektora finanse/ marketing 1 460 955 4 642 786
proszki do prania 619 894 885 961
pozostałe z sektora domowe środki czystości 997 653 3 898
akcje społeczne non-profit 1 762 134 1 556 364
pozostałe z sektora bezpłatne i autopromocja 142 967 429 160
agD/RtV 2 989 004 2 464 965
pozostałe z sektora wyposażenie domu i biura 1 804 421 3 927 311
biura podróży 709 320 3 435 233
usługi medyczne 501 682 404 069
pozostałe z sektora usługi 3 311 612 2 602 973
budownictwo 3 408 871 5 178 655
produkty dla dzieci 303 190 423 222
odzież/obuwie 6 704 044 9 392 522
produkty dla zwierząt 589 472 621 339
przemysł 177 971 47 043
rolnictwo/ogrodnictwo 43 180 664 472
kampanie polityczne 877 326 23 307
nieokreślony sektor 5 098 249 7 937 733

łącZNIe 115 510 981 172 381 344

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Izby Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej



83artykuły ekonomiczne

Słowa klucZowe
reklama zewnętrzna, nośnik reklamy, za-

sięg, obroty.

StReSZcZeNIe
Reklama zewnętrzna zyskuje na sile i nie-

wątpliwie stanowi dowód na to, że ludzie ją 
lubią. To wydaje się dosyć nierealne, że rekla-
mę da się lubić, jednak ten rodzaj reklamy ma 
to do siebie, że dobrze zaprojektowany, może 
stanowić uzupełnienie nudnego dnia prze-
chodniów lub podróżujących osób. Dane sta-
tystyczne dowodzą również jak wielką skalę 
ma outdoor dzisiaj w Polsce i na świecie. Lu-
dzie lubią reklamę opartą na innowacyjności, 
nowoczesnej technologii, ruchu, ekranach 
LCD, bluetooth, czy ambient media. Zwykłe 
bilbordy już nie stanowią sensacji. Artykuł 
miał na celu wskazać główne obszary działań 
reklamy zewnętrznej oraz ukazać w liczbach 
to jakim zasięgiem objęła poszczególne bran-
że gospodarki.

keywoRDS
outdoor advertisement, advertising me-

dium, reach, turnovers.

SummaRy
The outdoor advertisement is making 

a profit on power and undoubtedly it is com-
manding that people like it. It seems quite 
unreal, that it will be possible to like the ad-
vertisement, however this kind of advertising 
has it to itself, that can supplements the boring 
day of passers-by or travelling persons. Statis-
tical data are also showing how a great scale 
outdoor has today in Poland and all over the 
world. People like the advertisement based 
on innovation, modern technology, move, LCD 
screens, bluetooth, whether ambient media. 
Ordinary billboards and posters don’t already 
constitute the sensation. The article was aimed 
indicating principal areas of effects of the out-
door and shows it in numbers with what reach 
included individual industries of the economy.
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I. wStęP 
Analiza funkcjonowania Internetu i tele-

fonu w ubezpieczeniach dostarcza odpowie-
dzi na pytania dotyczące pozycji direct, jako 
jednego z kanałów dystrybucji w świadcze-
niu usług ubezpieczeniowych. W tym celu 
niezbędne jest rozważenie następujących za-
gadnień:

Preferencje klientów przy wyborze kana-1. 
łu dystrybucji.
Oczekiwania klientów towarzystw ubezpie-2. 
czeniowych w stosunku do kanału direct.
Powiązania kanału direct z tradycyjnym 3. 
systemem zawierania umów ubezpiecze-
nia, jako standard rynku.
O tym jak powinna wyglądać skuteczna 

strategia towarzystw ubezpieczeniowych 
w nowej elektronicznej rzeczywistości decy-
duje wiele czynników, wśród których najważ-
niejszy jest klient. To on decyduje czy, i w jaki 
sposób nabędzie produkt oferowany przez 
zakłady ubezpieczeń. Tym samym, celem 
opracowania badanie uwarunkowań funkcjo-
nowania systemu dystrybucji usług w ubez-
pieczeniach direct i kierunku jego dalszego 
rozwoju.

II. haNDel elektRoNIcZNy
Coraz częściej firmy ubezpieczeniowe 

wykorzystują strony internetowe, jako spo-
sób dystrybucji ubezpieczeń. Aktualnie różne 
polisy można nabyć za pośrednictwem strony 
danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Rozwój handlu elektronicznego oraz go-
spodarki umożliwia wprowadzanie jedno-
czesnych innowacji w zakresie produktów 
i usług, modyfikowanie strategii kanałowej 
i wyszukiwania klienteli. Dostarcza skutecz-
nych metod docierania do nowych klientów 
i znajdowania nowych dostawców, ułatwia 
formowanie się aliansów o zasięgu europej-
skim, umożliwia racjonalizację kosztów. Jest 
narzędziem prawidłowego reagowania na 
wyzwania i imperatywy nowego, europej-
skiego środowiska gospodarczego, a z drugiej 
strony funkcjonuje na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego, czyli potęguje te wyzwania. 

1. miejsce direct w systemie dystry-
bucji usług ubezpieczeniowych

Działalność ubezpieczeniowa jest dzia-
łalnością usługową, a pośrednicy stanowią 
ogniwo pomiędzy podmiotami oferującymi 

jarosław w. Przybytniowski

Ubezpieczenia direct
 
na podstawie wyników badań

Direct insurance on the basis of test result
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usługę ubezpieczeniową, czyli zakładami 
ubezpieczeń, a jej adresatami, czyli ubez-
pieczającymi.

Dystrybucja oznacza zorientowaną na 
osiąganie zysku działalność obejmującą pla-
nowanie, organizowanie i kontrolowanie 
sposobu przemieszczania gotowych pro-
duktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc 
sprzedaży nabywcom finalnym1. Świadczenie 

usługi ubezpieczenia jest procesem obejmu-
jącym: dystrybucję bezpośrednią lub pośred-
nią, komunikację interpersonalną, masową, 
hipermedialną oraz informację bezpośrednią 
i pośrednią2.

Kanału świadczenia usług ubezpieczenio-
wych nie należy utożsamiać wyłącznie z ka-
nałem dystrybucji. Z kolei kanału dystrybucji 
nie należy utożsamiać z kanałem sprzedaży 
tychże usług. Kanał sprzedaży usług ubezpie-
czeniowych3 jest podsystemem kanału dys-
trybucji usług ubezpieczeniowych zarówno 
w ujęciu podmiotowym, funkcjonalnym, jak 
i systemowym. 

Usługodawca może wybierać pomiędzy 
dwoma kanałami świadczenia usług ubez-
pieczeniowych bezpośrednim i pośrednim. 
W systemie sprzedaży bezpośredniej wyróż-
nia się: telemarketing (sprzedaż bezpośrednia 
realizowana przez telefon), radio i telewizja, 
prasa, poczta, Internet4. Czubała A. do form 
dystrybucji bezpośredniej zalicza dystrybu-

cję stacjonarną i niestacjonarną oraz łącza 
telefoniczne, komputerowe, Internet i media. 
Dystrybucja stacjonarna5 jest wykonywana 
w siedzibie firmy lub jej oddziałach, placów-
kach świadczenia usług, własnych punktach 
sprzedaży usług lub automatach sprzedażo-
wych. Dystrybucja niestacjonarna6 jest wyko-
nywana w siedzibie klienta lub miejscu przez 
niego wskazanym w ruchomych punktach 
sprzedaży lub ruchomych punktach świad-
czenia usług. 

Kanał dystrybucji powinien być dosto-
sowany do: produktu, jego przeznaczenia  
i zastosowania, sposobu sprzedaży, rodzaju 
rynku i do końcowego nabywcy, który decy-
duje o prawidłowości jego wyboru i spraw-
ności funkcjonowania7.

Direct Insurance to termin oznaczający 
dystrybucję produktów ubezpieczeniowych 
przez media najczęściej przez telefon lub In-
ternet. Formy te mogą być wykorzystywane 
zarówno przez ubezpieczycieli jak i pośred-
ników ubezpieczeniowych. Powinny dostar-
czać informacji o nowych możliwościach 
sprzedaży np. w postaci referencji i kon-
taktów, wyników analizy danych. Mogą być 
także wykorzystywane do edukacji klientów 
i podnoszenia ich świadomości ubezpiecze-
niowej8. W praktyce direct oznacza wykorzy-
stywanie kanałów własnych w dystrybucji 
usług ubezpieczeniowych9. 
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Szansą rozwoju ubezpieczeń zawieranych 
za pomocą środków komunikacji jest:

zwiększenie liczby podmiotów świadczą-1) 
cych ten rodzaj działalności;
rozszerzenie oferty o ubezpieczenia inne 2) 
niż komunikacyjne – wyjście naprzeciw 
potrzebom klienta i uelastycznienie dzia-
łań;
posługiwanie się innymi instrumentami 3) 
marketingu niż atrybuty ceny;
rozwój świadomości ubezpieczeniowej 4) 
potencjalnych klientów.
Ważnym elementem w systemach wspie-

rających ubezpieczenia są mechanizmy umoż-
liwiające sprzedaż bezpośrednią (direct) 
przez różne kanały dystrybucji. Do sprzedaży 
bezpośredniej wykorzystuje się call centem, 
Internet, IVR, WAP, SMS10.

2. oferta ubezpieczeniowa dostępna 
w kanale direct

Oferta ubezpieczeniowa dostępna w ka-
nale direct obejmuje przede wszystkim ubez-
pieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe oraz 
podróżne. 

Aviva TU Ogólnych S.A., AXA TUiR S.A. 
oraz PZU SA oferują w kanale bezpośred-
nim wyłącznie ubezpieczenia komunika-
cyjne. Jeśli chcemy ubezpieczyć mieszka-
nie lub dom odpowiedniej oferty powin-
niśmy szukać w Allianz Polska S.A. (tylko 
mieszkania), Generali TU S.A., Liberty Di-
rect, Link4 TU S.A., mBanku, MTU S.A. oraz 
UNIQA TU S.A.. Ubezpieczenia podróżne 
znajdziemy w ofercie Allianz Polska S.A., 
Generali TU S.A., Link4 TU S.A., mBanku 
oraz UNIQA TU S.A.

Ubezpieczenia komunikacyjne sprze-
dawane w kanale bezpośrednim obejmu-
ją polisy Odpowiedzialności Cywilnej (OC) 
oraz Autocasco (AC). Klienci mogą wykupić 
ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków (NNW) oraz pakiet Assistance za-
pewniający dodatkową ochronę w przypadku 
awarii, kolizji lub wypadków losowych. Ubez-
pieczenia Assistance oferowane są w wielu 
wariantach różniących się zakresem ochrony. 
Wariant podstawowy jest zazwyczaj dołącza-
ny bez dodatkowych opłat do polis OC/AC, 
ochrona w szerszym zakresie wymaga uregu-
lowania dodatkowej składki.

Do polis OC towarzystwa dołączają Zielo-
ną Kartę uprawniającą do podróżowania do 
krajów, w których takie ubezpieczenie jest 
nadal wymagane. W większości krajów euro-
pejskich honorowane jest standardowe ubez-
pieczenie OC.

Ubezpieczenie szyb pozwalające zlikwi-
dować szkodę związaną z szybami w samo-
chodzie bez obawy o utratę zniżek z polisy AC 
dostępne jest w ofercie towarzystw Aviva TU 
Ogólnych S.A., AXA TUiR S.A., Liberty Direct, 
Link4 TU S.A., MTU S.A., PZU SA oraz UNIQA 
TU S.A., Allianz Polska S.A., Aviva TU Ogólnych 
S.A., Generali TU S.A., mBank i UNIQA TU S.A. 
mogą nas objąć ochroną prawną w zakresie 
informacji prawnej oraz pokrycia kosztów 
obsługi prawnej.

3. metody kontaktu
Standardową metodą kontaktu z towarzy-

stwem ubezpieczeniowym jest infolinia. Pod 
łatwym do zapamiętania numerem telefonu 
czuwa sztab konsultantów gotowych udzielić 
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odpowiedzi na temat oferty oraz warunków 
zakupu polisy. W wielu przypadkach możemy 
zostawić swój numer telefonu, a konsultant 
oddzwoni do nas we wskazanych godzinach 
kontaktu.

Obecni lub przyszli klienci Aviva TU Ogól-
nych S.A., AXA TUiR S.A., Liberty Direct, Link4 
TU S.A. oraz MTU S.A. mogą skontaktować się 
z operatorem infolinii przez Skype. Link4 TU 
S.A. oraz mBank udostępniły na swoich stro-
nach moduł czatu pozwalający przeprowadzić 
rozmowę tekstową z operatorem infolinii.

4. obsługa ubezpieczenia
Proces zakupu ubezpieczenia rozpoczy-

na się od wyliczenia składki. Wszystkie to-
warzystwa udostępniają na swoich stronach 
internetowych kalkulator składek, za pomo-
cą, którego wyliczymy, ile zapłacimy za ubez-
pieczenie. Składka może zostać rozłożona na 
raty. MTU S.A. pozwala wyliczyć składkę wy-
pełniając jedynie kilka najważniejszych pól. 
W pozostałych przypadkach będziemy zmu-
szeni podać zdecydowanie więcej danych, ale 
cała operacja nie powinna zająć więcej niż 
kilka minut.

Większość towarzystw umożliwia opła-
cenie składki kartą kredytową. To wygodny 
sposób regulowania rachunków, wybierając 
tę metodę płatności możemy także liczyć na 
dodatkowe upusty. Popularny jest także prze-
lew elektroniczny. Klienci Link4 TU S.A. mogą 
regulować rachunki i faktury także za po-
średnictwem usługi BILIX (płatność jednym 
kliknięciem), natomiast kupujący ubezpie-
czenie w mBanku zobowiązani są do założe-

nia eKonta, z którego pobierane będą składki. 
Aviva TU Ogólnych S.A., AXA TUiR S.A., Liberty 
Direct i Link4 TU S.A. umożliwiają opłacenie 
składki u listonosza w momencie dostarcze-
nia polisy.

Allianz Polska S.A., Generali TU S.A., i UNI-
QA TU S.A. wysyłają wersją elektroniczną po-
lisy na wskazany adres e-mail. Standardowo, 
polisa wysyłana jest do klienta pocztą lub 
rzadziej kurierem (niekiedy na koszt kupu-
jącego). W przypadku zaistnienia szkody lub 
wypadku losowego objętego umową ubezpie-
czenia, jej fakt musimy zgłosić: telefonicznie 
na infolinii, w placówce (Allianz Polska S.A., 
Generali TU S.A., PZU SA) lub przez formularz 
internetowy (Generali TU S.A., mBank, MTU 
S.A., PZU SA, UNIQA TU S.A.).

5. Prawne kwestie zawierania 
i rozwiązywania umów w systemie direct 

Podstawowe znaczenie w zakresie zawie-
rania umów przez konsumentów (umów na 
odległość) mają przepisy ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpo-
wiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny11.

Według art. 6 ust. 1 ustawy - umowy zawie-
rane z konsumentem bez jednoczesnej obec-
ności obu stron, przy wykorzystaniu środków 
porozumiewania się na odległość, w szcze-
gólności drukowanego lub elektronicznego 
formularza zamówienia, poczty elektronicz-
nej lub innych środków komunikacji elek-
tronicznej, są umowami na odległość, jeżeli 
kontrahentem konsumenta jest przedsiębior-
ca, który w taki sposób zorganizował swoją 
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działalność. Zgodnie z tą definicją przepisy 
ustawy będą mieć zastosowanie do nabywa-
nia przez konsumentów towarów i usług za 
pośrednictwem Internetu, w przypadku, gdy 
drugą stroną umowy będzie przedsiębiorca 
prowadzący działalność gospodarczą, (czyli 
np. oferujący towary lub usługi), także za po-
średnictwem Internetu. 

Jeżeli chodzi o czynności ubezpieczenio-
we, m.in. zawieranie umów ubezpieczenia, to 
w rozumieniu ustawy wchodzą one w zakres 
usług finansowych. 

6. obowiązki ubezpieczyciela wobec 
konsumenta przy zawieraniu umów 
na odległość

Ustawodawca nałożył na ubezpieczyciela 
szereg obowiązków w stosunku do ogólnych 
zasad dotyczących umów zawieranych na od-
ległość. W ich skład wchodzą obowiązki infor-
macyjne dotyczące zarówno ubezpieczyciela, 
jak też oferowanego produktu ubezpieczenio-
wego, jego ceny, zakresu zawieranej umowy 
i sposobu jej wypowiedzenia lub odstąpienia 
od umowy, sposobu składania reklamacji. Po-
nadto konsument ma prawo do potwierdze-
nia na piśmie warunków umowy.

III. uBeZPIecZeNIa DIRect. 
BaDaNIa właSNe
1. Sposób przeprowadzenia badań

Do analizy preferencji konsumentów 
związanych z zawieraniem i obsługi ubezpie-
czeń majątkowych w systemie direct12 (Inter-

net i telefon), wykorzystano badania ankieto-
we przeprowadzone w miesiącu lutym 2011 
roku, na terenie trzech województw: święto-
krzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego13. 
Do respondentów wysłano 300 ankiet, z któ-
rych powróciło 245 kwestionariuszy.

Badaniami została objęta grupa 245 re-
spondentów w tym 79 (32,2%) z wojewódz-
twa świętokrzyskiego, 81 (33,1%) z lubelskie-
go oraz 85 (34,7%) z podkarpackiego. Wśród 
ankietowanych było 129 (52,7%) kobiet oraz 
116 (47,3%) mężczyzn. Zróżnicowany był 
wiek ankietowanych 78 (31,8%) było w wie-
ku do 35 lat, 69 (28,2%) w wieku 36-45 lat 
oraz 98 (40%) w wieku powyżej 45 lat. 

Ankieta została podzielona na dwie czę-
ści, z których pierwsza obejmowała ogólne 
informacje związane z celem korzystania 
z Internetu, posiadaniem umowy ubezpiecze-
nia majątkowego, przyczyną wyboru Inter-
netu lub telefonu oraz sposobu dokonywania 
płatności za zawartą umowę ubezpieczenia. 
Druga część ankiety dotyczyła pośrednika, 
przy którego udziale została zawarta umo-
wa ubezpieczenia, czynników decydujących 
o wyborze pośrednika oraz preferencji spo-
sobu zgłaszania szkód i poszukiwania doku-
mentów zawiązanych z likwidacją szkód.

2. wykorzystanie Internetu przez 
badanych konsumentów

Konsumenci najczęściej korzystają w In-
ternecie z różnorodnych portali (w tym spo-
łecznościowych i informacyjnych). Spośród 
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ogółu ankietowanych 68,2% regularnie ko-
rzysta z portali internetowych, natomiast 
rzadko – 22,4%. Z bankowości elektronicznej 
– regularnie korzysta 67,8%, a rzadko 17,6%. 

Zaledwie 18,4% regularnie poszukuje 
informacji o usługach i produktach, a rzad-
ko – 50,2% ogółu ankietowanych. Także 22% 
regularnie dokonuje zakupu przez Internet, 
a rzadko 31%.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, 13,9 
% respondentów regularnie korzysta z In-
ternetu, w celu poszukiwania informacji 
o ubezpieczeniach. Natomiast 25,7%, ko-
rzysta czasami. Niestety dla zdecydowanej 
większości ankietowanych (60,4%) Internet 
nie jest źródłem poszukiwania informacji 
o ubezpieczeniach.

  Z powyższych danych wynika, że badani 
konsumenci potrafią korzystać z Internetu.

Można stwierdzić, że przed nabyciem 
umowy ubezpieczenia respondenci poszu-
kują w Internecie informacji o ubezpiecze-
niach, bez względu na kanał dystrybucji usług 
ubezpieczeniowych, aczkolwiek łączna liczba 
respondentów korzystających z tej formy wy-
nosi niespełna 40% ogółu badanych.

Respondenci chętniej szukają informacji 
na temat ubezpieczeń w Internecie (64,3% 
spośród tych, którzy poszukują) niż za pomo-
cą informacji telefonicznej (35,7% spośród 
tych, którzy poszukują). Przeważają wśród 
nich mężczyźni (51,7%). Natomiast kobiety 
częściej korzystają z informacji telefonicznej 
(21,3%). Wybór Internetu jest preferowany 
przez konsumentów we wszystkich woje-
wództwach, na terenie, których były prowa-
dzone badania. 

3. Preferencje konsumentów w wy-
borze kanału świadczenia usług 
ubezpieczeniowych 

Konsumenci wybierając kanał świadcze-
nia usług ubezpieczeniowych mogą wybierać 
pomiędzy kanałem bezpośrednim, (w którym 
umowa może być zawarta za pośrednictwem 
pracownika zakładu ubezpieczeń, telefonu 
i Internetu) a kanałem pośrednim (umowa 
może być zawarta za pośrednictwem agen-
ta lub brokera ubezpieczeniowego). Konsu-
menci najczęściej do zawarcia umowy ubez-
pieczenia korzystają z pośrednictwa agenta 
ubezpieczeniowego (57,6% ankietowanych) 
oraz brokera ubezpieczeniowego (18,0%). 
Wśród podmiotów wchodzących w skład ka-
nału bezpośredniego najczęściej wybierany 
jest pracownik zakładu ubezpieczeń (14,7%). 
W następnej kolejności klienci zawierają 
umowy ubezpieczenia za pośrednictwem In-
ternetu (6,1% ankietowanych) oraz telefonu 
(3,7% ankietowanych). Taka kolejność wy-
borów występuje we wszystkich kategoriach 
wiekowych na terenie objętych badaniami 
województw. Wyjątek stanowią jedynie pre-
ferencje kobiet, które częściej korzystają 
z usług pracownika zakładu ubezpieczeń 
(22,5%) niż brokera (16,3%).

Spośród respondentów, którzy udzielili 
odpowiedzi na pytanie dotyczące zawarcia 
umowy ubezpieczenia za pośrednictwem te-
lefonu lub Internetu, zaledwie 19,4% zawarło 
ubezpieczenie (w tym 14,5% ubezpieczenie 
obowiązkowe, 1,4 ubezpieczenie auto casco, 
a 0,9% ubezpieczenie mieszkania), z czego 
wszystkie umowy ubezpieczenia zostały za-
warte przez mężczyzn, w wieku 36-45 – 13,2%, 
a w wiek powyżej 45 roku życia – 6,2%.
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Od kanałów dystrybucji usług ubezpie-
czeniowych respondenci oczekują przede 
wszystkim „niskiej” ceny za umowę ubez-
pieczenia (23,8% z czego 56,4% kobiet 
i 43,6% mężczyzn), kontaktu ze sprawdzo-
nym pośrednikiem (19,6% - 65,4% mężczyzn 
i 34,6% kobiet) oraz wygody (19,4% - 59,4% 
mężczyzn i 40,6% kobiet). Najmniej prefero-
wanym czynnikiem jest dostępność do towa-
rzystwa ubezpieczeniowego (2,5%), jak i dys-
pozycyjność pośrednika (7,9%). 

Natomiast przy zapytaniu, czym będzie 
Pan/i kierował/a się przy wyborze pośredni-
ka dla kolejnego swojego ubezpieczenia – za 
ceną ubezpieczenia opowiedziało się 25,3%, 
z czego 62,4% kobiet i 37,6% mężczyzn. 
W dalszej kolejności, respondenci opowie-
dzieli się za wygodą (21,6% - 67,5% męż-
czyzn i 22,5% kobiet) i przyzwyczajeniem do 
pośrednika (18,5% - 57,8% kobiet i 42,2% 
mężczyzn). Zaledwie 9,1% osób ankietowa-
nych będzie brało pod uwagę przy zawiera-
niu kolejnego ubezpieczenia profesjonalizm 
i kompetencję pośrednika, 9% dyspozycyj-
ność i 1,4% dostępność do towarzystwa 
ubezpieczeniowego. 

Badanie preferencji klientów przy za-
wieraniu umowy ubezpieczenia za pomocą 
Internetu i telefonu wykazało, że pierwszo-
planowym czynnikiem decydującym o wybo-
rze jest w obu przypadkach wygoda (32,1% 
- wybierających Internet oraz 31,5% - wybie-
rających telefon). Kolejnym czynnikiem zgod-
nie wybranym przez zwolenników nowych 
technologii była cena polisy ubezpieczenio-
wej (26,5% wskazań wybierających Inter-
net oraz 27,4% wybierających telefon) oraz 
oszczędność czasu, którą wskazało 18,9% 

wybierających Internet oraz 15,0% wybiera-
jących telefon. Najmniej istotny dla wyborów 
respondentów był brak zaufania do agenta 
ubezpieczeniowego – wskazało go jedynie 
4,3% wybierających Internet oraz 2,3% wy-
bierających telefon.

Dokonując wyboru kanału świadcze-
nia usług ubezpieczeniowych do zgłaszania 
szkód ankietowani konsumenci (zarówno 
kobiety jak i mężczyźni) preferowali formy 
bezpośrednie- Internet 43,3% oraz telefon 
24,9%. Wyboru agenta ubezpieczeniowe-
go dokonało 18,8% respondentów, a 9,4% 
wybrało brokera ubezpieczeniowego. Z naj-
mniejszym zainteresowaniem spotkało się 
zgłaszanie szkód bezpośrednio w zakładzie 
ubezpieczeń. Takiego wyboru dokonało jedy-
nie 3,7% ankietowanych. Internet jest pod-
stawowym preferowanym kanałem zgłasza-
nia szkód w województwie świętokrzyskim 
i podkarpackim. Natomiast w województwie 
lubelskim palmę pierszeństwa w tym zakre-
sie zajmuje telefon. 

4. Przyczyny niechęci do korzystania 
z kanału direct

Wśród przyczyn niechęci respondentów 
do korzystania z kanału direct najważniej-
szym jest przyzwyczajenie do pośrednika, 
z którym klient aktualnie współpracuje. Taką 
przyczynę, jako najważniejszą podaje 24,1% 
kobiet oraz 18,8% mężczyzn. Kolejną przyczy-
ną zdaniem 16,4% mężczyzn jest brak moż-
liwości dostępu do kanału a dla 12,1% brak 
korzystnej oferty. Natomiast u 14,1% kobiet 
kolejną przyczyną niechęci do korzystania 
z kanału direct jest brak zaufania do tej formy 
świadczenia usług ubezpieczeniowych.
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IV. wNIoSkI 
Produktami ubezpieczeniowymi oferowa-1. 
nymi za pośrednictwem kanału direct są 
standardowe produkty ubezpieczeniowe, 
w których proces negocjacji jest ograni-
czony do minimum;
Wygoda klienta i cena ubezpieczenia to 2. 
najczęściej wskazywane czynniki, jakie 
preferują konsumenci przy wyborze ka-
nału direct do oferowania i dystrybucji 
umów ubezpieczenia;
Ograniczenia w wyborze kanału direct 3. 
związane jest głównie z barierami w za-
kresie zmian technologicznych i organiza-
cyjnych towarzystw ubezpieczeniowych 
oraz ze świadomością konsumentów;
Brak zaufania, przyzwyczajenie do trady-4. 
cyjnych form (agenta ubezpieczeniowego) 
i korzystnych ofert ubezpieczeniowych 
stanowi przyczynę niechęci do zawierania 
umów ubezpieczenia za pośrednictwem 
kanału direct;
Na dzień dzisiejszy i prawdopodobnie na naj-

bliższe lata, rynek polski nadal będzie obsługiwa-
ny przez tradycyjny kanał dystrybucji – agentów 
ubezpieczeniowych coraz częściej wykorzystują-
cych Internetu i telefonu jako środek komunika-
cji i marketingu w obsłudze swoich klientów. 

klucZowe Słowa
direct, zakład ubezpieczeń. Internet, tele-Internet, tele-

fon, kanał dystrybucji; 

StReSZcZeNIe
Istotą opracowania było badanie uwa-

runkowań funkcjonowania Internetu i te-
lefonu w ubezpieczeniach direct i odpo-
wiedzi na pytanie związane z kierunkiem 
jego dalszego rozwoju. Na dzień dzisiejszy 
i prawdopodobnie na najbliższe lata, ry-
nek polski nadal będzie obsługiwany przez 
tradycyjny kanał dystrybucji – agentów 
ubezpieczeniowych coraz częściej wyko-
rzystujących Internetu i telefonu jako śro-
dek komunikacji i marketingu w obsłudze 
swoich klientów. 

keywoRDS
direct, the insurance. Internet, telephone, 

channel of distribution

SummaRy
The essence of study was to study the 

determinants of the functioning the Inter-
net and telephone in direct insurances and 
to response for a question about the direc-
tion of its further development. For today 
and probably for the next few years, the 
polish market will continue to be supported 
by the traditional distribution channel – the 
insurance agents which are increasingly use 
the Internet and telephone as a way to com-
munication with their clients. 
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I. wStęP
Rosja jest najważniejszym eksporterem 

gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Eksper-
ci przewidują, że uzależnienie od rosyjskiego 
gazu w krajach europejskich może wzrosnąć 
do 70 procent w ciągu najbliższych 30 latach. 
Unia Europejska stara się wpływać i przeko-
nać rząd rosyjski do liberalizacji i otwarcia ro-
syjskiego rynku gazu dla firm zagranicznych, 
co może w znaczący sposób przyczynić sie  
wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw gazu do 
europejskich odbiorców. W dobie zmian i re-
form rosyjskiego systemu prawnego w sferze 
gazu naturalnego warto podjąć sie bardziej 
dokładnej analizy tego zagadnienia. Artykuł 
obejmuje krytyczna i kompleksowa analizie 
systemu regulującego rynek gazu ziemnego 
w Federacji Rosyjskiej. 

W pierwszej części artykułu, zamieszczo-
nego w numerze 15 kwartalnika znajduje sie 
analiza głównych źródeł prawa dotyczących 
gazu, instytucji państwowych zajmujących 
sie problematyka gazowa. Następnie zosta-
ły opisane procedury przyznawania licencji 

uprawniających do wydobycia i eksploatacji 
gazu, upoważnienia rządowe uprawniające 
do gospodarowania gazem ziemnym. 

Druga cześć artykułu, prezentowana po-
niżej,  zawiera analizę ram prawnych doty-
czących dystrybucji gazu, handlu gazem, roz-
wój rynku gazu płynnego w Rosji. Kolejnymi 
aspektami wpływającymi na funkcjonowanie 
rynku gazu w Rosji jest prawo konkurencji, 
zakres otwarcia na inwestycje zagraniczne 
a także system sadowy i arbitrażowy rozwią-
zywania sporów. 

II. PRZekaZ / DyStRyBucja 
Ustawa o Dostawie Gazu1 odróżnia system 

dystrybucji gazu od UGSS i od regionalnych 
systemów dostawy gazu. Ten pierwszy defi-
niowany jest jako “zespół własności przemy-

słowej, składający się z organizacyjnie i ekono-

micznie połączonych zakładów przeznaczonych 

do przekazywania i dostawy gazu bezpośrednio 

do jego odbiorców”. Lokalny system dystrybu-
cji gazu jest niezależny od systemów dosta-
wy gazu, a jego właścicielem ma być rosyjska 
spółka ściśle nadzorowana przez Rząd – firma 

lucyna olejarz

Trzeci Pakiet Energetyczny - szansa na 
uniknięcie kolejnego kryzysu gazowego?

Third Energy Package- chance to avoid next energy crisis?

1 Федеральный закон от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗО газоснабжении в Российской Федерации
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2 Law of the Russian Federation No. 147-Fz (I) on natural monopolies, http://www.fas.gov.ru/english/legislation/5414.
shtml accessed on 15 January 2010

zajmująca się dystrybucją gazu. Jeżeli chodzi 
o krajowe systemy transportu gazu,  systemy 
dystrybucji gazu w całej Rosji są prawie cał-
kowicie pod kontrolą Gazpromu. Gazprom  
ma kontrolę nad udziałami w giełdzie i ryn-
ku w 148 firmach zajmujących się regionalną 
dystrybucją gazu oraz w trzech spółkach zaan-
gażowanych w obsługę systemów dystrybucji 
gazu (Gazpromregiongas OJSC, Zapsibgazprom 
OJSC, Tattransgas OJSC). Firmy te obsługują 
463,400 km (75%)  rosyjskich sieci dystrybu-
cji gazu i dostarczają gaz do 75% miejscowości 
objętych dystrybucją gazu. Objętość gazu prze-
kazywanego rocznie rosyjskim odbiorcom 
końcowym przekracza 200 bcm.

Gazprom wciąż konsoliduje rynek dystry-
bucji gazu, dążąc do, jak stwierdzono na jego 
oficjalnej stronie internetowej, “ujednolicenia 

polityki taryfowej, stworzenia źródeł inwestycji 

dla objęcia dostawą gazu regionów Rosji, a także 

stworzenia warunków do  liberalizacji wewnętrz-

nego rynku gazowego, by umożliwić równy dostęp 

do odbiorców wszystkim producentom gazu”.
Plan  objęcia dostawami gazu regionów 

Rosji, który Gazprom przeprowadza od roku  
2001 został uznany za projekt narodowy przez 
Rząd rosyjski, zaś Dimitrij Miedwiediew, obec-
ny Prezydent Rosji, zań odpowiadał, jako Wice-
premier. Nie ma zatem wątpliwości, że ekspan-
sja Gazpromu, dokonująca się zgodnie z tym 
planem, potrwa jeszcze przez pewien czas. 
Podstawy regulacji dystrybucji gazu określone 
są w Ustawie o Dostawie Gazu. Zależności po-
między firmami zajmującymi się dystrybucją 
gazu, dostawcami i odbiorcami gazu podlegają 
też Regulacji Rządowej „O Zapewnieniu Spół-
kom Dostępu do Lokalnych Sieci Dystrybucji 

Gazu ”, z dnia 24 listopada 1998 roku, a także 
licznym standardom technicznym i standar-
dom bezpieczeństwa, pochodzącym od władz 
wykonawczych. Skoro regulacja tej sfery prze-
mysłu Konstytucja Rosji przekazuje łącznym 
kompetencjom  Rządu Federalnego, częściom 
składowym Federacji Rosyjskiej oraz władzom 
miejskim, stosuje się tu również ustawodaw-
stwo regionalne i lokalne.

Dostęp do sieci  dystrybucji  
gazu ziemnego 

Ustawa o Monopolach Naturalnych2 zali-
cza dystrybucję gazu do kategorii działalności 
uważanych za monopole naturalne. Dlatego 
firma zajmująca się dystrybucją gazu nie ma 
prawa odrzucić oferty zawarcia umowy ze 
strony  producenta (dostawcy) lub odbiorcy 
(nabywcy) gazu, chyba, że nie ma technicznej 
możliwości jej zawarcia. Regulacja Rządowa 
“O Zatwierdzeniu Wytycznych Dotyczących 
Dostępu Spółek do Lokalnych sieci Dystrybu-
cji Gazu”, z dnia 24 listopada 1998 roku, która 
jednak ustanawia cztery warunki wykonania 
umowy o przekazywanie gazu przez rurociąg 
dystrybucyjny: a) sieć ma pewną wolną prze-
pustowość, wystarczającą do umieszczenia 
wchodzącego gazu b) istnieją rurociągi wlo-
towe i odgałęzione, prowadzące do nabywcy 
gazu; c) jakość i charakterystyka dostarcza-
nego gazu spełniają istniejące wymogi nor-
matywne i techniczne oraz d) odbiorca gazu 
posiada zezwolenie na używanie go jako pali-
wa. Jeśli warunki te zostaną spełnione, produ-
cent (dostawca) lub odbiorca (nabywca) gazu 
może wysłać zgłoszenie do zawarcia umowy 
o transport gazu przez rurociąg dystrybucyj-
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3 Гражданский кодекс Российской Федерации http://corpgov.ru/bd/db.php3?db_id=118&base_id=1

ny, wraz z dołączoną kopią umowy o dosta-
wę gazu do firmy zajmującej się dystrybucją 
gazu. W przypadku niewystarczającej prze-
pustowości, oferenci zaangażowani w dosta-
wę gazu na potrzeby życia codziennego mają 
pierwszeństwo przed innymi. Ci, którzy mają 
umowy długoterminowe, są w drugiej kolej-
ności. Ponadto spółki mające ważne umowy 
mają prawo pierwszeństwa w ich przedłu-
żaniu. Z uwagi na fakt, że we wszystkich in-
nych aspektach panuje równość, firmy mają 
proporcjonalny dostęp do sieci dystrybucyj-
nej. Firma zajmująca się dystrybucją gazu 
rozważa aplikację w ciągu trzech dni. Jeśli 
zostanie wyrażona zgoda na aplikację, firma 
wysyła projekt umowy o przekazywanie gazu 
do starającego się. Umowa zostanie wykona-
na w ciągu miesiąca od dnia otrzymania jej 
projektu przez kandydata. Firmy zajmujące 
się dystrybucją gazu mają jedynie obowiązek  
poinformować FTS, na jej żądanie, o wolnej 
przepustowości pewnych odcinków lokalnej 
sieci w określonym czasie. Rząd zamierza 
zwiększyć sieci dystrybucyjne przez Gaz-
prom. Co roku FTS ustala taryfy dla poszcze-
gólnych regionów lub poszczególnych firm 
zajmujących się dystrybucją gazu. Stawki róż-
nią się w zależności od kategorii odbiorców 
końcowych (obywateli lub osób prawnych) 
i ilości gazu zużytego na rok. Obecnie FTS wy-
daje kilkadziesiąt zarządzeń, wskazujących 
taryfy, które weszły w życie w dniu 1stycz-
nia 2008 r. Na przykład, dla jednostkowego 
przedsiębiorstwa federalnego Mosgaz, firmy 
dystrybucyjnej, działającej w Moskwie, taryfa 
za transport gazu do obywateli ustalona jest 
na  629.33 rubli rocznie.

Ustawa o Dostawie Gazu stanowi, że nie 
więcej niż 20% udziałów we wspólnych ak-
cjach firmy zajmującej się dystrybucją gazu 
może być własnością zagranicznych obywate-
li i/lub spółek. W konsekwencji jakiekolwiek 
transakcje, prowadzące do przekroczenia 
tego progu w firmach zajmujących się dys-
trybucją gazu są zabronione. Ponadto, we-
dług Ustawy o Monopolach Naturalnych, FTS 
kontroluje transakcje, w tym, choć nie tylko, 
sprzedaż i leasing, na środkach trwałych, na-
leżących do spółki zajmującej się dystrybucją 
gazu i używanych do jego dystrybucji, jeżeli 
ich wartość księgowa przekracza 10% kapi-
tału posiadanego przez spółkę.

handel gazem ziemnym
Biorąc pod uwagę fizyczne cechy charak-

terystyczne gazu ziemnego, nie można han-
dlować nim w taki sam sposób, jak innymi 
towarami. Artykuł  539 Kodeksu Cywilnego 
FR3  stanowi o specjalnego typu umowie kup-
na-sprzedaży, takiej jak Kontrakt o Dostawę 
Energii, który reguluje również kwestie do-
stawy gazu. Zgodnie z tym kontraktem or-
ganizacja dostawy energii zobowiązana jest 
zapewniać energię (gaz ziemny) odbiorcy 
przez połączoną sieć. Należy zwrócić uwa-
gę, że zgodnie z tą umową odbiorca zyskuje 
prawo do otrzymywania i używania określo-
nej objętości gazu, lecz nie prawo własności 
w stosunku do tejże objętości gazu. Umowa 
o Dostawę Gazu jest umową publiczną  (Ar-
tykuł 426 Kodeksu Cywilnego FR). Oznacza 
to, że cena i inne warunki takiego kontraktu 
zostaną ustalone identycznie dla wszystkich 
odbiorców. Dostawca gazu jest zobowiązany 
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4 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ Об экспорте газа

do zawarcia Umowy o Dostawę Energii z każ-
dym  odbiorcą, jeśli pozwala mu na to jego 
przepustowość. Według Artykułu 18 Ustawy 
o Dostarczaniu Gazu, prawo pierwszeństwa 
do zawierania takich umów należy do od-
biorców używających gazu ziemnego dla po-
trzeb państwa i miasta, potrzeb domowych 
i socjalnych obywateli itp. Jak stanowi Regu-
lacja Rządowa  “O Państwowej Regulacji Cen 
Gazu oraz Taryf na Transport Gazu na Teryto-
rium Federacji Rosyjskiej”, z dnia  29 grudnia 
2000 r., FTS  ustala hurtowe ceny gazu, taryfy 
rurociągowe i inne ceny usług związanych 
z gazem. Detaliczne ceny gazu wewnątrz 
kraju oparte są o ceny hurtowe i od nich za-
leżą. Ustawa Federalna “O Eksporcie Gazu”4, 
z dnia 18 lipca 2006 r., nadała Gazpromowi 
wyłączne prawo do eksportu gazu. Gazprom 
eksportuje gaz głównie na podstawie długo-
terminowych, 25 letnich umów, zazwyczaj 
opartych o traktaty międzyrządowe. Krajowy 
handel gazem ziemnym odbywa się w dwóch 
sektorach: regulowanym (na użytek domowy, 
zakłady użyteczności publicznej, sektory pu-
bliczne) oraz nieregulowany (sektor przemy-
słowy). Gazprom  jest jedynym dostarczycie-
lem gazu ziemnego do sektora regulowanego. 
We współpracy z władzami państwowymi 
Gazprom wspiera stopniową redukcję sekto-
ra regulowanego i ekspansję sektora nieure-
gulowanego. FTS corocznie podwyższa regu-
lowane hurtowe ceny gazu ziemnego: o 15%  
od roku  2007, o 25% od roku 2008, o 13% 
od roku 2009.Są one jednak wciąż poniżej 
poziomu, który zapewniłby korzystną sprze-
daż gazu na rynku krajowym. W przypadku 
sektora nieuregulowanego , niezależne spółki 

(nie związane z Gazpromem) mogą dostar-
czać gaz ziemny po cenach wolnorynkowych. 
Ceny takie są jednak wyższe o  10-30% niż 
uregulowane ceny hurtowe w odpowiednich 
regionach Rosji. Nieuregulowany sektor rów-
nież funkcjonuje w ramach elektronicznej 
platformy handlowej (Mezhregiongaz). 

Gazem ziemnym jako towarem nie moż-
na handlować bez “związanych” produktów, 
takich jak jego dystrybucja. Nie jest możliwe 
używanie/kupowanie/sprzedawanie gazu 
ziemnego bez powiązania z systemem trans-
portu gazu. Jednak można jedynie korzystać 
z systemu obsługi transportu gazu gdy jest 
się niezależnym producentem gazu (nie zwią-
zanym z Gazpromem). W ramach ekspery-
mentalnej sprzedaży gazu na elektronicznej 
platformie handlowej (Mezhregiongaz), co 
się tyczy Regulacji Rządowej “O Przeprowa-
dzaniu Eksperymentu Realizacji Gazu przez 
Elektroniczne Platformy Handlowe, z dnia 2 
września  2006 r., Gazprom, wraz z niezależ-
nymi dostawcami gazu, sprzedają gaz ziemny 
po cenach wolnorynkowych. W roku 2007 
została sprzedana  całkowita ilość 7.04 bcm 
gazu ziemnego, w tym  2.78 gazu oferowa-
nego przez niezależnych dostawców i 4.26 
bcm  gazu dostarczonego przez Gazprom. 
Wskaźniki cen dotyczące sprzedaży na elek-
tronicznej platformie handlowej przekroczy-
ły regulowane ceny hurtowe średnio o 37% 
w tym okresie. W dniu 10  grudnia 2007 r. 
Rząd przyjął Regulację “O Kontynuacji Eks-
perymentu Sprzedaży Gazu na Elektronicznej 
Platformie Handlowej w roku 2008”, przewi-
dującą wzrost objętości gazu sprzedanego 
przez Gazprom do 7.5 bcm.
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5 FAS http://www.fas.gov.ru/english/
6 Федеральный закон Российской Федерации от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ О защите конкуренции 
7 Law of the Russian Federation No. 147-Fz (I) on natural monopolies, 

Płynny gaz ziemny
Obecnie produkcja PGZ w Rosji nie rozwi-

ja się. Niemniej jednak rozwój zakładów PGZ 
jest jednym z głównych celów strategicznych 
Gazpromu, związanych ze zróżnicowaniem 
geograficznym zaopatrzenia w gaz. Wkrótce 
ma się zakończyć budowa pierwszego zakła-
du produkującego LGZ w Rosji. Planuje się 
również organizację produkcji PGZ zgodnie 
z projektem terenowym  Shtokman, który sta-
nie się obiecującą bazą dostaw PGZ do krajów 
Basenu Atlantyckiego, w tym  USA i krajów 
europejskich. Dostawy PGZ mają się rozpo-
cząć w roku 2014. Obecnie Gazprom dokonuje 
transakcji wymiany gazu z rurociągu na PGZ. 
Od września 2005, firma zależna od Gazpro-
mu dostarcza PGZ do USA, Wielkiej Brytanii, 
Korei Południowej , Japonii, Indii i Meksyku 
za sumę 0.75 miliona ton. Rosja jeszcze nie 
produkuje  PGZ. Dlatego nie ma specjalnej 
polityki publicznej, dotyczącej PGZ. Jednak 
pierwszy zakład PGZ w Rosji mial rozpocząć 
produkcję PGZ w roku 2009. Należy jednak-
że wspomnieć, że FTS ustala warunki cen 
i obsługi płynnego gazu węglowodorowego 
(“LHG”). Tymczasem wiele rosyjskich aktów, 
dotyczących LHG zawiera jedynie termin  “gaz 
płynny” . Może to, oczywiście, powodować 
nieporozumienia, gdyż na pierwszy rzut oka 
nie jest jasne, że „gaz płynny” oznacza LHG.

III. koNkuReNcja
Aspekty związane z konkurencją w regu-

lacji sektora gazu ziemnego są opracowywa-
ne, a praktyki przeciw konkurencji są kontro-
lowane przez FAS5. Regulacja i kontrola cen 

w obszarze działania monopoli naturalnych 
podlegają kompetencji FTS, podległej Rzą-
dowi rosyjskiemu. Kryteria postępowania 
przeciw konkurencji ustalone są w Ustawie 
o Ochronie Konkurencji6 i w Ustawie o mono-
polach Naturalnych7. Ta ostatnia stosowana 
jest, ponieważ transport przez rurociąg jest 
monopolem naturalnym. Jednostki zajmujące 
pozycję dominującą na rynku produktu nie 
mogą wyłączyć, ograniczyć lub wyeliminować 
konkurencji i/lub naruszyć interesów innych 
osób lub jednostek, w tym bez ograniczeń:
(i) ustalać I utrzymywać monopolistycznie 

wysokich (lub niskich) cen;
(ii) wycofywać produktów z obiegu, co powo-

duje wzrost ich ceny;
(iii) wymuszać na drugiej stronie warunków 

kontraktowych, które są dla niej nieko-
rzystne lub nie są związane z tematem 
umowy (nieuzasadniony wymóg przeka-
zania funduszy, majątku, praw własno-
ściowych, zgoda na zawarcie umowy tylko 
pod warunkiem zawarcia w niej posta-
nowień dotyczących produktów, którymi 
druga strona nie jest zainteresowana i in-
nych wymogów);

(iv) nie umotywowane zmniejszenie lub 
przerwanie zdolności wytwarzania pro-
duktów, na które jest popyt lub zgłaszane 
są żądania , pomimo, że istnieje nie zagro-
żona stratą możliwość ich wytwarzania;

(v) nie umotywowana odmowa zawarcia umo-
wy z jednostkowymi nabywcami (odbiorca-
mi) pomimo istnienia możliwości wytwa-
rzania lub dostarczania danego produktu, 
wykonywania prac lub świadczenia usług ;
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(vi) ustalanie zróżnicowanych cen (taryf) dla 
różnych osób nabywających jeden i ten 
sam produkt bez ważnych powodów eko-
nomicznych, technicznych lub innych 

(vii) tworzenie warunków do dyskryminacji i
(viii) tworzenie barier dla wejścia innych jed-

nostek ekonomicznych na rynek (usuwa-
nie z rynku).
Wspomniane działania (lub zaniechanie 

działań) mogą być uznane za dozwolone, jeżeli 
zainteresowane jednostki udowodnią sądowi 
lub władzom antymonopolowym, że są one 
lub mogą być korzystne dla interesów publicz-
nych. Ustalenie cen gazu i taryf za usługi trans-
portowe musi być zgodne z Regulacją Rządu 
rosyjskiego “O Państwowej Regulacji Cen Gazu  
i Taryf na Transport Gazu na Terytorium Fe-
deracji Rosyjskiej” z dnia  29 grudnia 2000 
roku. Porozumienia lub uzgodnione działania 
pomiędzy jednostkami ekonomicznymi dzia-
łającymi na rynku tych samych produktów są 
zabronione, jeżeli prowadzą lub mogą prowa-
dzić do wstrzymania konkurencji. 

FAS jest uprawniona przede wszystkim do:
1) wszczynania postępowania i rozpatrywania 

spraw o naruszenie prawa konkurencji;
2) zmuszania firm do wstrzymania działań 

naruszających prawo konkurencji, sta-
nowiących nadużycie dominującej po-
zycji i dyskryminujących w dostępie do 
produktów oraz wyeliminowania konse-
kwencji naruszenia prawa konkurencji;

3) unieważniania porozumień lub zmiany 
ich postanowień w celu zapewnienia in-
nym osobom ich uprawnień;

4) zmuszania do odpowiedzialności jedno-
stek naruszających prawo konkurencji 
i ich urzędników, jak to przewiduje rosyj-
skie prawo oraz 

5) przedstawiania spraw sądowi aby za-
kwestionować porozumienia i  działania 
naruszające prawo konkurencji, zmusić 
do zawarcia umów, wykonać swe decy-
zje i zlikwidować osoby prawne, gdy tak 
przewiduje prawo. 
Ponadto FAS upoważniona jest, zwłaszcza 

w sferze działania monopoli naturalnych, do:
(i) podejmowania decyzji wiążących jednostki 

stanowiące monopole naturalne, związanych 
z wprowadzaniem, rewidowaniem lub odwo-
ływaniem regulacji lub stosowaniem metod 
regulacyjnych, z wyjątkiem ustalania taryf;

(ii) badania spraw dotyczących naruszania 
Ustawy o Monopolach Naturalnych;

(iii) przedstawiania jednostkom stanowią-
cym monopole naturalne nakazowych 
zarządzeń, aby przestały naruszać Usta-
wę o Monopolach Naturalnych, a także 
nakazowe zarządzenia, aby naprawiły 
konsekwencje tych naruszeń, zawarły 
umowę z odbiorcą lub zmieniły już istnie-
jącą umowę oraz przekazały do budżetu 
federalnego zyski czerpane z naruszania 
Ustawy o Monopolach Naturalnych; 

(iv) podejmowania decyzji w sprawie włącza-
nia i wyłączania jednostek z rejestru mo-
nopoli naturalnych ;

(v) przedstawiania władzom wykonawczym 
i agendom samorządu lokalnego obo-
wiązkowych zarządzeń o odwołaniu lub 
zmianie aktów przez nie przyjętych, które 
nie są zgodne z tą ustawą i (lub) obowiąz-
kowych zarządzeń, aby zaprzestały naru-
szeń Ustawy o Monopolach Naturalnych;

(vi) podejmowania decyzji o nakładaniu kar 
na jednostki monopoli naturalnych;

(vii) stosowania odpowiedzialności admini-
stracyjnej w formie ostrzeżenia lub kary 
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na dyrektorów jednostek monopoli natu-
ralnych lub  urzędników władz wykonaw-
czych oraz agend samorządów lokalnych, 
a także 

(viii) odwoływania się lub wszczynania po-
stępowania przed sądem i uczestniczenia 
w postępowaniu sądowym.
FTS upoważniona jest do ustalania reguł 

określania taryf na produkty monopoli natu-
ralnych. Jednostki zaangażowane w fuzję lub 
akwizycję muszą otrzymać wstępną zgodę 
FAS w przypadkach pozyskiwania blokujące-
go pakietu udziałów(25%), kontrolnego pa-
kietu udziałów (50%) lub pakietu udziałów 
wykluczającego możliwość blokowania decy-
zji udziałowca przez strony trzecie  (75%), je-
śli całkowita wartość aktywów jednostek za-
angażowanych (wraz ze spółkami od nich za-
leżnymi), zgodnie z ich ostatnimi arkuszami 
bilansowymi przekracza 3 miliardy rubli lub 
suma ich dochodów za ostatni rok kalenda-
rzowy przekracza 6 miliardów rubli, podczas, 
gdy wartość aktywów jednostki, której udzia-
ły są nabywane przekracza 150 milionów 
rubli, albo jeżeli jedna z zaangażowanych jed-
nostek należy do państwowego rejestru wiel-
kich uczestników rynku. Ponadto aprobata 
FAS jest niezbędna do nabycia aktywów prze-
kraczających 20% wartości księgowej spółki, 
o ile spełniane są te same progi. W celu uzy-
skania zgody na wyżej wymienione transak-
cje, koniecznie należy złożyć w FAS podanie 
i podać odpowiednie informacje. Podanie to 
może zostać odrzucone jeśli transakcje te 
spowodować mogą negatywne konsekwen-
cje lub zawarte w nim informacje, istotne dla 
podjęcia uchwały, są fałszywe.

FAS musi podjąć dobrze uzasadnioną de-
cyzję w ciągu 30 dni od otrzymania petycji. 

Gdyby do podjęcia uchwały wymagane były 
jakiekolwiek dodatkowe informacje, FAS 
może zażądać od kandydata, by podał te in-
formacje i przedłużyć termin rozpatrzenia 
petycji o 30 dni. Jeżeli w ciągu 15 dni od upły-
nięcia terminu rozpatrzenia petycji nie nadej-
dzie odpowiedź od FAS lub jeżeli FAS odmówi 
udzielenia zgody na podstawie uznanej przez 
kandydata za niezgodną z prawem, kandydat 
może odwołać się do sądu by chronić swoje 
prawa. Poza tym pewne transakcje nie pod-
legające zatwierdzeniu przez FAS, wymagają 
także powiadomienia o nich FAS.

IV. INweStycje ZagRaNIcZNe 
I ZoBowIąZaNIa 
mIęDZyNaRoDowe

Udziały Gazpromu mogą nabywać zarów-
no rosyjskie, jak i zagraniczne osoby prawne 
i fizyczne. Można nimi również handlować 
na giełdzie. Jednak nowa Ustawa Federal-
na „O Procedurze Dokonywania Inwestycji 
Zagranicznych w Jednostkach Biznesowych 
o Znaczeniu Strategicznym dla Obrony Na-
rodowej i Bezpieczeństwa Państwa” z dnia 
29 kwietnia 2008 r., stanowi, że nabywanie 
przez inwestora zagranicznego (grupę in-
westorów) prawa do determinowania lub 
blokowania decyzji osób prawnych ze strate-
gicznych spółek podlega wstępnemu zatwier-
dzeniu przez Rząd. Uzyskanie przez obcego 
inwestora (lub grupę inwestorów) udziałów 
w spółce strategicznej, odkrywającej i/lub 
poszukującej zasobów podglebia oraz wydo-
bywa zasoby mineralne na działce podglebia 
o znaczeniu federalnym, jeżeli obcy inwestor 
kontroluje co najmniej 10% udziałów takiej 
spółki, podlega zatwierdzeniu przez Rządową 
Komisję Kontroli Realizacji Inwestycji Zagra-
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nicznych w FR. Zatwierdzenie to jest również 
wymagane dla uzyskania bezpośredniej bądź 
pośredniej kontroli nad ponad 5% udziałów 
w takiej spółce dla państw obcych, organizacji 
międzynarodowych lub jakichkolwiek jedno-
stek będących pod ich kontrolą. Ponadto ist-
nieje ograniczenie dla spółek zagranicznych 
jeśli chodzi o posiadanie udziałów właścicieli 
w regionalnym systemie dostarczania i dys-
trybucji gazu. Na mocy Ustawy o Dostarczaniu 
Gazu, uczestnictwo osób fizycznych lub praw-
nych z zagranicy w takich spółkach nie może 
przekraczać 20% całkowitej liczby wspólnych 
udziałów wydanych przez te ostatnie. Prawa 
do użytkowania zloza mogą być nabywane 
przez zagranicznych obywateli i osoby praw-
ne, chociaż Rząd rosyjski może ustanowić 
ograniczenie udziału zagranicznego w au-
kcjach lub przetargach o prawa użytkowania 
podglebia, aby zapewnić państwu obronę 
i bezpieczeństwo. Rosja jest stroną około 100 
międzynarodowych porozumień i ustaleń 
w sferze eksploatacji i transportu gazu oraz 
współpracy w przemyśle gazowym, w więk-
szości dwustronnych. Jednakże wspomniane 
dokumenty międzynarodowe w niewielkim 
stopniu wpływają na politykę regulacyjną 
Rosji odnośnie sektora gazu ziemnego. Rosja 
podpisała, lecz nigdy nie ratyfikowała Trak-
tatu o Karcie Energytcznej z roku 1994. Nie 
uzgodnionym punktem jest Protokół o Tran-
zycie, którego obecna wersja uznawana jest 
za niekorzystną przez rosyjskie władze. Rosja 
tymczasowo stosuje Traktat w rozumieniu 
Artykułu 25 Konwencji Wiedeńskiej o Pra-
wie Traktatów Międzynarodowych, w takim 
stopniu, w jakim nie przeczy on przepisom 
rosyjskiego prawa. W listopadzie 2008 roku 
stały przedstawiciel Rosji w Unii Europejskiej 

oznajmił, że ratyfikacja Traktatu przez Rosję 
w najbliższym czasie jest wątpliwa. Również 
w roku 2008, Rosja postanowiła nie być stro-
ną Porozumienia w Sprawie Skoordynowanej 
Polityki Dotyczącej Przewozu Gazu Ziemne-
go, zawartego wewnątrz wspólnoty Niepod-
ległych Państw w roku 1995.

V. RoZStRZygaNIe SPoRów
Rosyjski system sądowniczy składa się 

z sądów federalnych i sądów okręgowych 
w jednostkach składowych Federacji Rosyj-
skiej. Do sądów federalnych należą: Trybunał 
Konstytucyjny, sady o jurysdykcji ogólnej oraz 
sądy wojskowe, kierowane przez Sąd Naj-
wyższy i „sądy arbitrażowe”, kierowane przez 
Wysoki Trybunał Arbitrażowy FR. Kompeten-
cja w sferze rozstrzygania sporów gospodar-
czych, w tym sporów w sektorze gazowym, 
nadana została „sądom arbitrażowym” oraz 
sądom o jurysdykcji ogólnej. Stosuje się to do 
sporów pomiędzy władzami państwowymi 
a jednostkami prywatnymi, zaangażowany-
mi w gospodarowanie gazem ziemnym, jego 
transport, przetwarzanie lub magazynowa-
nie, dystrybucję i funkcjonowanie sektora ga-
zowego. Sądy arbitrażowe zostały utworzone 
w roku 1992 i rozwiązują one spory handlowe 
i inne spory na tle gospodarczym pomiędzy 
osobami prawnymi, tam, gdzie osoby fizycz-
ne nie są zaangażowane, chyba, że mają sta-
tus przedsiębiorcy. Inne spory rozstrzygane 
są przez sądy o jurysdykcji ogólnej. Rosyjska 
procedura rozstrzygania sporów w sądach 
arbitrażowych rozpoczyna się od zbadania 
sprawy przez sąd pierwszej instancji. Jego 
wyrok może zostać zakwestionowany w są-
dzie apelacyjnym, który ponownie rozważy 
sprawę pod względem merytorycznym. Na-
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stępny etap to rozpatrzenie sprawy w sądzie 
kasacyjnym, którego funkcją jest rewizja za-
stosowania przepisów prawa. Ostatecznie, 
wspomniane akty sądów niższej instancji 
mogą być zakwestionowane w Wysokim Try-
bunale Arbitrażowym FR, który odrzuca akty 
sądownicze sporządzone w sprawie jedynie 
wtedy, gdy stwierdzi, że są one sprzeczne 
z jednolitym stosowaniem prawa, naruszają 
prawa człowieka lub interesy publiczne. Jest 
również wiele pozasądowych (administracyj-
nych) obowiązkowych procedur rozwiązywa-
nia sporów pomiędzy władzami państwowy-
mi a jednostkami prywatnymi.

Ponadto wiele sporów można rozwiązać 
w drodze arbitrażu. Arbitraż jest obowiązko-
wy jeśli strony zawarły pisemne porozumienie 
arbitrażowe lub jeśli wyraźnie stanowi o tym 
prawo albo międzynarodowy traktat, którego 
stroną jest Rosja. Wiele rosyjskich dwustron-
nych traktatów inwestycyjnych stanowi, że 
nierozwiązane spory mają być rozwiązane 
w drodze arbitrażu w międzynarodowej insty-
tucji arbitrażowej lub ad hoc, z zastosowaniem 
Przepisów Arbitrażowych  UNCITRAL.

Rosja, jako prawny następca ZSRR, jest 
stroną Konwencji Nowojorskiej o Uznawaniu 
i Wykonywaniu Zagranicznych Wyroków Ar-
bitrażowych. Rada Najwyższa ZSRR zgodnie 
z prawem ratyfikowała ją swym dekretem 
z dnia 10 sierpnia 1960 r. ZSRR zrobił zastrze-
żenie, że, w związku z wyrokami wykonywany-
mi na terytoriach państw nie będących jej stro-
nami, będzie stosował Konwencję tylko w ta-
kim stopniu, w jakim państwa te zagwarantują 
traktowanie wzajemne. Rosja podpisała Kon-
wencję o Rozstrzyganiu sporów Inwestycyj-
nych pomiędzy Państwami i Obywatelami In-
nych Państw w dniu 16 czerwca 1992 r., ale nie 

ratyfikowała tej konwencji. Rosja jednak jest 
stroną ponad 50 bilateralnych traktatów in-
westycyjnych, które stanowią o rozstrzyganiu 
sporów inwestycyjnych przez arbitraż w sta-
łym ośrodku arbitrażowym lub przez arbitraż   
ad hoc zgodnie z przepisami UNCITRAL z 1976 
r. Rosja przyjęła również Ustawę Federalną 
“O Międzynarodowym Arbitrażu Handlowym”, 
z dnia 7 lipca 1993 r., zasadniczo odtwarzającą 
Ustawę Wzorcową  UNCITRAL. Ustawa ta wy-
znacza wyłączną listę gruntów dla których od-
mawia się wykonywania wyroków wydanych 
przez międzynarodowe handlowe trybunały 
arbitrażowe i arbitrów wyłącznych. Prawnie 
nie istnieje specjalna trudność w wystąpieniu 
przeciwko rosyjskim władzom państwowym. 
Zatem, zgodnie z Artykułem 124  rosyjskiego 
Kodeksu Cywilnego, FR, jednostki wchodzą-
ce w jej skład i władze miejskie, uczestniczą 
w relacjach cywilno-prawnych na równych 
zasadach z osobami prawnymi i fizycznymi. 
Ponadto ważność aktów wydanych przez ta-
kie władze może zostać zakwestionowana 
w sądzie. Jednak w praktyce niekiedy trudno 
jest osiągnąć powodzenie w sporze z organem 
państwowym lub osobą prawną, kontrolowa-
ną przez państwo, z powodu nacisku wywie-
ranego przez nie lub powiązane z nimi osoby, 
na sędziów. Generalnie, postępowanie egze-
kucyjne wykonywane jest przez Państwową 
Służbę Komorniczą, zgodnie z Ustawą Fede-
ralną “O Postępowaniu Egzekucyjnym”, z dnia 
2 października 2008 r.. Jednak wykonywanie 
wyroków przeciwko Rosji, jednostek wcho-
dzących w jej skład lub okręgów miejskich 
przeprowadza Ministerstwo Finansów FR i/
lub władze finansowe odpowiedniego szcze-
bla. Jeżeli chodzi o egzekucję orzeczeń arbitra-
żowych lub wyroków zagranicznych przeciw 



przegląd prawno-ekonomiczny 16 (3/2011)102

8 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

9 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

10 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

rosyjskim władzom państwowym, istnieje do-
datkowa trudność, wynikająca z immunitetu 
sądowniczego państwa. Należy wspomnieć, że 
w Rosji nie istnieje jednolite, prawne pojęcie 
immunitetu sądowniczego państwa. Sądy ar-
bitrażowe oraz sądy o jurysdykcji ogólnej mają 
w tej sprawie różne opinie. Chociaż pojęcie to 
stosuje się jedynie tam, gdzie państwo działa 
jako suwerenna władza, nie zaś zaledwie jako 
uczestnik powiązań prawa cywilnego, sądy 
szeroko interpretują pojęcie “działania jako 
suwerenna władza, a zatem nabycie pewnych 
dostaw towarów i usług na potrzeby państwa 
może być interpretowane jako “działanie jako 
suwerenna władza”. Wykonanie orzeczenia 
lub wyroku zagranicznego wobec państwa jest 
zależne od formalnego zrzeczenia się przez 
państwo swojego immunitetu wobec wnosze-
nia skarg do sądu i wykonania wynikającego 
z nich orzeczenia lub wyroku. Ponadto zaleca 
się uzyskanie formalnego zrzeczenia się przez 
państwo immunitetu wobec przejęcia własno-
ści państwowej i podjęcie kroków bezpieczeń-
stwa. Dodatkowo, jak wyjaśnił Wysoki Trybu-
nał Arbitrażowy FR, osoba podpisująca taką 
umowę w imieniu państwa musi posiadać od-
powiednie uprawnienia, wyraźnie jej nadane.

VI.wNIoSkI 
Nowy model kapitalistycznego państwa 

rosyjskiego ma zarówno pozytywne jak 
i negatywne cechy. Jego główna pozytywna 
cecha jest urynkowienie. Ponieważ kapitaliści 
dbaja o zyski i ceny akcji, to powoduje wyższe 

ceny i lepsze gospodarowanie zasobami gazu 
w Rosji. Kapitaliści także przyczyniają sie do 
dywersyfikacji szlaków eksportowych gazu.

Niestety, negatywne aspekty przeważa-
ją. Dominacja państwa wzrasta. W związ-
ku z coraz bardziej dominującą własnością 
państwa, wprowadzenie nowych technolo-
gii a takze zwiększenia wydobycia jest mało 
prawdopodobne. Rząd rosyjski zbyt mało 
inwestuje w sektor energetyczny. Dopóki 
cena krajowa gazu ziemnego nie będzie zli-
beralizowana, Gazprom ma niewielki lub ża-
den interes w obniżeniu kosztów produkcji.  

Słowa klucZowe
gaz ziemny, Rosja, dystubucja, konkuren-

cja, rynek gazu

StReSZcZeNIe
Gaz ziemny jest jednym z kluczowych źró-

deł energii w krajach Unii Europejskiej. Miesz-
kańcy Unii są zależni w około 70% od gazu 
importowanego z krajów trzecich. Dlatego tak 
ważna jest wspólna polityka bezpieczeństwa 
gazowego w Europie. Wnioski wyciągnięte 
z kryzysu gazowego na początku 2009 roku 
przyspieszyły prace nad wprowadzeniem 
Trzeciego Pakietu Liberalizacyjnego. W tej 
pracy autor skupia się na krytycznej analizie 
Rozporządzenia 713/20098 ustanawiającego 
Agencję ds. Spraw Współpracy Regulacji Ener-
getyki, Rozporządzenia 715/20099 w sprawie 
warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego a także Dyrektywy 2009/7310 doty-
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czącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
gazu ziemnego na tle nowych regulacji Trak-
tatu Lizbońskiego wprowadzających europej-
ską solidarność energetyczną. Autorka oceniła 
w jakiej mierze nowe regulacje wzmocnią bez-
pieczeństwo gazowe w Europie. 

keywoRDS
natural gas, Russia, distribution, competi-

tion, gas market

SummaRy
Natural gas is one of the key sources of 

energy in the European Union. The citizens of 
the EU are dependent on about 70% of natural 

gas imported from third countries. Therefore, 
the common security of gas in Europe is very 
important. Lessons learned from the gas cri-
sis in early 2009, accelerated the work on the 
introduction of the Third Liberalisation Pac-
kage. In this paper, the author focuses on the 
critical analysis of the Regulation 713/2009 
establishing the Agency for Cooperation of 
Energy Regulators, Regulation 715/2009 on 
conditions for access to natural gas transmis-
sion networks as well as Directive 2009/73 
concerning common rules for the internal 
market in natural gas. The author assesses, in 
what extent the new regulations enhance the 
security of gas in Europe.
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Outsourcing jest jedną z najczęściej prak-
tykowanych obecnie strategii optymalizacji 
kosztów własnych wokół kluczowych kompe-
tencji. Sama idea nie jest zupełnie nowa. Już 
Henry Ford (1923) twierdził, że: „Jeśli jest coś, 
czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej 
i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy 
to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania 
tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”.

Nowoczesne trendy w ekonomii i zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem zalecają zlecanie 
wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrz-
nym zadań nie stanowiących statutowej 
działalności firmy. Wydzielenie funkcji nie 
mieszczących się w formule działalności 
przedsiębiorstwa to ważny etap na drodze 
do koncentracji zasobów i środków wokół 
tego co przynosi rzeczywistą wartość doda-
ną. Obecnie bardzo często outsource’owane 
są usługi związane z utrzymaniem czystości, 
ochroniarskie, prawnicze, księgowe, rekruta-
cyjne, wynajem pracowników (outsourcing 
personalny), informatyczne itd. 

O ile zagadnienie outsourcingu, w odnie-
sieniu do jego ogólnej formy organizacyjnej 
jest tematem podejmowanym w polskiej lite-
raturze, o tyle tematyka outsourcingu infor-

matycznego stała się przedmiotem zaintere-
sowania naukowców stosunkowo niedawno. 
Tym bardziej cenna i unikalna wydaje się 
być książka pt. „Outsourcing informatycz-
ny w teorii i praktyce zarządzania”, wydana 
przez Uniwersytet Gdański, autorstwa Jerze-
go Auksztola, pracownika Katedry Informaty-
ki Ekonomicznej.

Autor swoimi zainteresowaniami nauko-
wymi wpisuje się w nurt bardzo aktualnych 
dyskusji naukowych i badań prowadzonych 
w ośrodkach światowych i polskich. Interesu-
je go przede wszystkim problematyka reali-
zacji zadań informatycznych w organizacjach, 
w szczególności zaś zagadnienie określane 
w literaturze terminem outsourcing informa-
tyczny lub terminem outsourcing usług infor-
matycznych.

Trafność wyboru tematyki badawczej, le-
żącej u podstaw omawianej pozycji książko-
wej jest niewątpliwa. W wielu badaniach i pu-
blikacjach poświęconych problematyce out-
sourcingu informatycznego zwracano uwagę, 
iż pomimo intensywnego rozwoju koncepcji 
w literaturze przedmiotu, w praktyce wystę-
puje wysoki wskaźnik niepowodzeń. Autor 
podziela te poglądy, a dodatkowo zauważa, 

Beata Piasny

„Outsourcing informatyczny  
w teorii i praktyce zarządzania”
Recenzja książki Jerzego Auksztola  
wydanej przez Uniwersytet Gdański.
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że u podstaw owych niepowodzeń leży zbyt 
uproszczony pogląd na istotę zjawiska outso-
urcingu informatycznego prezentowany w li-
teraturze naukowej oraz poważne niedostat-
ki metodologiczne związane z tworzonymi 
modelami.

Autor postawił dwa problemy badawcze. 
Pierwszy w formie pytania: „jakie czynniki 
sprawiają, że przedsięwzięcie outsourcingu 
informatycznego w dużej skali jest realizowa-
ne z powodzeniem, pomimo pojawiających 
się licznych zagrożeń i zniekształceń począt-
kowych założeń?” oraz drugi, mający cha-
rakter teoretyczno-metodologiczny, tj. ocena 
kompletności i spójności aktualnie wyko-
rzystywanych teorii naukowych w procesie 
wyjaśniania zidentyfikowanych czynników. 
Zestawienie tych dwóch problemów badaw-
czych umożliwiło Autorowi sformułowanie 
celu publikacji, którym jest „wzbogacenie do-
robku nauk o zarządzaniu, opisującego outso-
urcing informatyczny poprzez uwzględnienie 
dodatkowych, niepodejmowanych dotychczas 
w badaniach nad tym zjawiskiem, teorii na-
ukowych”. Celem uzupełniającym jest opraco-
wanie modelu koncepcyjnego, dzięki któremu 
praktycy zarządzania będą mogli kształtować 
w sposób efektywny i skuteczny relacje out-
sourcingu informatycznego. Zarówno główny 
cel pracy, jak i cel uzupełniający należy uznać 
za ważne.  

Na tle sformułowanych celów Autor sta-
wia hipotezę główną i związaną z nią hipo-
tezę uzupełniającą. Hipoteza główna brzmi: 
„modele i koncepcje opisujące outsourcing 
informatyczny kształtują ogląd tego zjawiska 
w sposób nieodpowiadający potrzebom i wy-
maganiom stawianym przez współczesne 

organizacje, co wymaga ich dalszego rozwo-
ju i doskonalenia”, zaś hipoteza uzupełniają-
ca to: „przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi 
w niepełnym wykorzystaniu ram teoretycz-
no-metodologicznych badań outsourcingu 
informatycznego”. Treść sformułowanych hi-
potez badawczych niewątpliwie trafna, warta 
weryfikacji naukowymi sposobami.

Dokonując wyboru orientacji badawczej 
Autor przyjął paradygmat interpretatywny, 
opierający się na założeniu, że ludzie tworzą 
i przypisują własne, subiektywne znaczenia 
obserwowanym zjawiskom w wyniku inte-
rakcji z otaczającym  ich światem. Celem te-
goż paradygmatu jest ukazanie interpretacji 
dokonywanej przez pracowników oraz kie-
rowników i na tej podstawie ponowne zde-
finiowanie systematyki, przy wykorzystaniu 
podejścia indukcji analitycznej. 

Opierając się na założeniach paradygma-
tu interpretatywnego, Autor wybrał herme-
neutyczną metodę badawczą uzupełnioną 
o podejście indukcji analitycznej. W prowa-
dzonych przez Autora badaniach nad outso-
urcingiem informatycznym, metoda kręgu 
hermeneutycznego stanowi spoiwo łączące 
inne metody badawcze o charakterze ilościo-
wym i jakościowym. Wśród metod jakościo-
wych wykorzystanych przez Autora w pracy 
znalazły się: 

analiza i krytyka piśmiennictwa, za pomo-•	

cą której został zidentyfikowany aktualny 
stan wiedzy na temat outsourcingu infor-
matycznego oraz dokonany przegląd teo-
rii i metod stosowanych w badaniach nad 
tym zjawiskiem,
hermeneutyka, przy zastosowaniu której •	

zostały połączone wszystkie pozostałe 
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metody badawcze, tworząc spójną kon-
cepcję kręgu hermeneutycznego,
wywiad, który został wykorzystany do •	

zbierania materiałów z badań empirycz-
nych, dzięki którym poprzez indukcję 
analityczną uzupełniono model koncep-
cyjny outsourcingu informatycznego,
studium przypadku, które zostało wyko-•	

rzystane do analizy danych empirycznych 
zebranych za pomocą wywiadu,
teoria ugruntowana – metoda budowania •	

modelu koncepcyjnego na podstawie da-
nych zbieranych w wywiadach w oparciu 
o podejście indukcji analitycznej,
studium dialektyczne – krytyczna analiza •	

obserwowanego zjawiska, zrealizowana 
w niniejszej pracy poprzez porównanie 
dwóch skrajnych opinii na temat outso-
urcingu informatycznego, formułowanych 
przez pracowników i osoby na kierowni-
czych stanowiskach,
indukcja analityczna – podejście, w któ-•	

rym na podstawie danych empirycz-
nych  wyciągano wnioski uogólniające 
odnoszące się do outsourcingu infor-
matycznego. 
Na etapie zbierania i dokonywania oceny 

artykułów publikowanych na temat outso-
urcingu informatycznego, Autor posłużył się 
analizą ilościową publikacji opisujących stu-
diowane zjawisko.

Ukazując miejsce informatyki ekonomicz-
nej w rodzinie dziedzin naukowych Autor 
przyjął założenie, że dziedzina naukowa in-
formatyki ekonomicznej, stanowi subdyscy-
plinę nauk o zarządzaniu, która z kolei jest 
częścią nauk społecznych. Założenie to wy-
nika z klasyfikacji dokonanej przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów

Praca o objętości 199 stron, składa się ze 
wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, 
spisu rysunków (13) i tablic (14), bogatej 
i aktualnej bibliografii (zawiera 286 pozycji 
cytowanych źródeł zagranicznych i polskich, 
w postaci książek i artykułów), glosariusza, 
słowników (angielsko-polskiego i łacińsko-
polskiego) oraz jednego załącznika – publika-
cji na temat outsourcingu informatycznego. 
Bibliografię, zwłaszcza zagranicznych źródeł 
naukowych (228 pozycji) należy uznać za 
wartościową. Świadczy o przeprowadzonych 
przez Autora głębokich badaniach literaturo-
wych. Cytowana literatura polska (57 pozycji) 
jest znacznie uboższa, ale może to wynikać 
z faktu, że w polskiej literaturze tematyka 
outsourcingu informatycznego nie jest ujmo-
wana jako wydzielona tematyka badawcza. 
Wśród polskojęzycznych publikacji zwartych, 
wykorzystanych przez Autora, są głównie te, 
które odnoszą się do ogólnej formy organiza-
cyjnej outsourcingu. Poza tym Autor sięgnął 
po jeden akt prawny tj. Ustawę z dnia 15 wrze-
śnia 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych.   

Treścią kolejnych rozdziałów pracy jest 
przedstawienie i analiza takich zagadnień jak: 

Podstawy teoretyczne badań outsourcin-1. 
gu informatycznego,
Systematyka outsourcingu informatycz-2. 
nego,
Empiryczne badanie rynku outsourcin-3. 
gowego,
Model obsługi informatycznej łączący 4. 
koncepcje outsourcingu i intsourcingu.
W rozdziale pierwszym Autor przeprowa-

dził analizę teoretyczno-metodologiczną ba-
dań outsourcingu informatycznego. W proce-
sie od ogółu do szczegółu dokonał identyfikacji 
podstawowych pojęć badawczych w kontek-
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ście filozofii nauk i w dalszej kolejności nauk 
o zarządzaniu oraz informatyki ekonomicz-
nej. Umożliwiło to zaprezentowanie założeń 
i ram badawczych stosowanych w studiach 
nad outsourcingiem informatycznym. Ponad-
to Autor wskazał na te obszary teoretyczno-
metodologiczne, które w niewielkim zakresie 
były podejmowane przez badaczy, w efekcie 
czego pełne wyjaśnienie zjawisk określanych 
mianem outsourcingu informatycznego było 
utrudnione. Autor, w efekcie przeprowadzo-
nej w tym rozdziale analizy teoriopoznaw-
czej outsourcingu informatycznego wskazał 
trzy najczęściej wykorzystywane przez ba-
daczy metody, tj. studium przypadku wspie-
rane przez wywiad, ankietę oraz obserwację. 
Wśród teorii wykorzystywanych w badaniach 
tego zjawiska do najpopularniejszych zaliczył 
teorię kosztów transakcyjnych, grupę teorii 
alokacji zasobów oraz zarządzania strategicz-
nego. Na podstawie analizy założeń epistemo-
logicznych, aplikowanych teorii naukowych 
oraz stosowanych metod badawczych Autor 
sformułował wnioski odnoszące się do zakre-
su teoretycznego i metodologicznego, umożli-
wiającego usystematyzowanie dziedziny po-
jęciowej  outsourcingu informatycznego oraz 
przeprowadzenie badań empirycznych, co 
zrealizował w dwóch następnych rozdziałach.

I tak w rozdziale drugim Autor przedsta-
wił systematykę zjawiska wykorzystując do 
tego materiał badawczy zawarty w 106 ar-
tykułach opublikowanych w czasopismach 
umieszczonych w indeksie Instytutu Infor-
macji Naukowej. Zaprezentował ewolucję 
koncepcji, wyjaśnił podstawowe pojęcia, 
przybliżył zagadnienie klasyfikacji opisywa-
nego zjawiska oraz determinanty jego roz-
woju. W efekcie, na podstawie uzyskanych 

wyników badań literaturowych rozdziału 
pierwszego i drugiego, Autor potwierdził hi-
potezę o niepełnym wykorzystaniu ram teo-
retyczno-metodologicznych w badaniach nad 
outsourcingiem informatycznym. Dotyczy to 
w szczególności wykorzystania w ograniczo-
nym zakresie teorii opisujących hybrydowe 
formy organizacyjne i teorii społecznych jak 
również teorii kontraktualnej.

Rozdział trzeci zawiera omówienie wyni-
ków badań empirycznych, których przedmio-
tem były umowy outsourcingowe o świadcze-
nie usług informatycznych. Autor w prowa-
dzonych przez siebie badaniach posłużył się 
techniką wielokrotnego studium przypadku. 
Narzędziem zbierania informacji o opiniach 
i oczekiwaniach respondentów był wywiad 
standaryzowany. Dokonując doboru próby 
badawczej Autor zastosował dobór celowy, 
szczegółowo określając kryteria wyboru. Jest 
to dobrze przygotowana i wkomponowana 
w całość rozważań analiza siedmiu (interesu-
jących i wartościowych) przypadków przed-
sięwzięć dużej skali, gdzie były realizowane 
świadczenia usług informatycznych w formie 
outsourcingu. Można jednak zadać pytanie, 
czy część empiryczna pracy (38 stron), skąd-
inąd bardzo ciekawa, nie jest zbyt skromna 
w stosunku do całości (199 stron)?   

Interpretacji uzyskanych danych Autor 
dokonał wykorzystując pojęcia i teorie wpro-
wadzone podczas prezentacji systematyki 
zjawiska oraz w trakcie analizy teoretyczno-
metodologicznej. Wnioski z analizy studiów 
przypadków uzasadniły prawdziwość posta-
wionej w pracy hipotezy. Dlatego – zdaniem 
Autora – wyjaśnienie i interpretacja zjawiska 
outsourcingu informatycznego mogą być do-
konywane jedynie poprzez wzbogacenie za-
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kresu teoretyczno-metodologicznego. Wnio-
ski te stanowią podstawę do rozszerzenia 
systematyki outsourcingu informatycznego 
i stworzenia modelu obsługi informatycznej, 
co zostało przez Autora dokonane w rozdzia-
le czwartym.    

Rozdział czwarty stanowi zwieńczenie pro-
wadzonych w książce rozważań. Autor zawarł 
w nim opis modelu obsługi informatycznej, 
będącego syntezą badań empirycznych, syste-
matyki outsourcingu oraz zbioru teorii nowej 
ekonomii instytucjonalnej, sourcingu techno-
logicznego i cosourcingu. Autor skoncentro-
wał się na postrzeganiu zjawiska obsługi infor-
matycznej jako porozumienia kontraktowego 
umieszczonego w wiązce umów konstytuują-
cych przedsiębiorstwo. W modelu przedsta-
wionym przez Autora, będące dotąd poza ob-
szarem zainteresowania czynniki społeczne, 
takie jak oportunizm stron oraz ograniczona 
racjonalność, uzyskały równe prawa w stosun-
ku do czynników deterministycznych. 

Praca stanowi spójną, logiczną koncep-
cję. Układ rozdziałów jest oparty na zasadzie 
wynikania. Konstrukcja rozdziałów odzwier-
ciedla zasadniczy tok wywodu, a wewnętrz-
na konstrukcja rozdziałów szczegółowy tok 
(szczegółową argumentację). Lektura pozycji  
znakomicie wzbogaca i poszerza wiedzę  na 
temat outsourcingu informatycznego. Należy 
zaznaczyć, że Autor pracy ma znaczący do-
robek z zakresu teorii zarządzania zasobem 
informacyjnym, a także doświadczenie prak-
tyczne. Recenzowana praca stanowi efekt 
wieloletnich badań i dociekań w zakresie 
strategii informatyzacji, własności intelektu-
alnej, kształtowania struktur organizacyjnych 
na potrzeby zarządzania zasobem informa-
cyjnym, wzajemnego przenikania technologii 

i systemów informacyjnych oraz rozwiązań 
gospodarki elektronicznej nazywanej często 
w skrócie e-biznesem. Przytoczone kierunki 
badań naukowych ukształtowały spojrzenie 
Autora na proces badawczy, w wyniku czego 
powstała niniejsza książka obejmująca swym 
zakresem zagadnienia teoretyczno-metodo-
logiczne, jak i aplikacyjne w odniesieniu do 
jednego z wycinków obszaru zarządzania 
zasobem informacyjnym, jakim jest outso-
urcing informatyczny. W omawianej pracy 
bogate, kompetentne rozważania teoretycz-
no-metodologiczne są wzbogacone analizą 
wybranych przypadków zjawiska outsour-
cingu w Polsce, co czyni książkę bardziej 
przystępną i zrozumiałą. Niewątpliwą i bodaj 
największą zaletą pracy jest syntetyczne za-
prezentowanie problematyki outsourcingu 
informatycznego jako przedmiotu badań 
oraz wypracowanie modelu teoretycznego 
tego wielowymiarowego zjawiska. Autor jako 
badacz wykazał skromność, rozsądek i po-
czucie odpowiedzialności za formułowanie 
sądów. Ma świadomość, że osiągnięte rezul-
taty teoriopoznawcze potwierdzają koniecz-
ność stałego doskonalenia ram teoretyczno 
(teorii wykorzystywanych do opisu świata 
rzeczywistego)-metodologicznych (orienta-
cji badawczej, doboru przypadków i próby, 
metody gromadzenia danych, jak również 
sposobu ich analizy). Podkreśla, że decyzje 
o wyborze organizacyjnej formy świadczenia 
usług informatycznych w formie insourcingu 
i outsourcingu powinny być podejmowane 
w zależności od przyjętej strategii ogólnej, 
którą należy dopasowywać do zmieniających 
się dynamicznie warunków otoczenia.    

Pomimo tego, że podjęta w rozprawie 
problematyka nie jest zupełnie nowa, uzy-
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skane przez Autora wyniki badań literatu-
rowych i empirycznych dowodzą, jak wie-
le jeszcze można do niej wnieść nowego 
i z tego powodu praca może stanowić przy-
czynek do dalszych dyskusji i analiz doty-
czących realizacji zadań informatycznych 
w organizacjach, w szczególności zjawiska 
outsourcingu informatycznego. Recenzo-
wana praca znakomicie wychodzi naprze-
ciw potrzebom praktyki i może być cennym 
źródłem wiedzy i inspiracji dla zarządów 

przedsiębiorstw i innych praktyków gospo-
darczych przy podejmowaniu decyzji o wy-
borze organizacyjnej formy świadczenia 
usług informatycznych oraz przy formuło-
waniu kontraktów decydujących o powo-
dzeniu przedsięwzięcia. 

Biorąc pod uwagę całość pracy pt. „Outso-
urcing informatyczny w teorii i praktyce za-
rządzania”, jej ideę, konstrukcję, podejście ba-
dawcze i treść z przekonaniem stwierdzam, 
że zasługuje ona na pełne uznanie. 

Nota o autoRZe
Dr Beata Piasny - Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-

go im. Jana Pawła II w Stalowej Woli
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Badacze historii prawa słusznie podkre-
ślają, że prawo dzisiejsze stanowi tylko kolej-
ny etap rozwoju prawa między dniem wczo-
rajszym a jutrzejszym. W procesie tworzenia 
i stosowania prawa istnieje pewna ciągłość; 
nowe uregulowania powstają na fundamen-
cie dawniejszych. Instytucje, które powstały 
w odległych czasach, stają się niejednokrot-
nie wzorem dla późniejszych uregulowań. 
Dawniej głównym celem nauk historyczno-
prawnych było opisywanie i analiza instytu-
cji i norm prawnych przeszłości. Następnie 
przedstawiano organiczną więź ustroju spo-
łecznego z państwowym i konfrontując nor-
my prawne z praktyką w minionych czasach. 
Obecnie wiedza o dziejach instytucji praw-
nych wiąże się z analizą i syntezą przeszłych 
ustrojów społecznych związanych ze stosun-
kami gospodarczymi. 

Prezentowany podręcznik akademicki 
pt. Historia państwa i prawa polskiego, został 
przygotowany przez prof. dr hab. Wacława 
Uruszczaka – kierownika Katedry Historii 
Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. We wprowadzeniu do recenzowanej pra-
cy (s. 15) autor zaznacza, iż „zaprezentowano 
w niej nowe ujęcie, oparte na własnych prze-

myśleniach i badaniach autora, zarówno co 
do podziału na okresy dziejowe, czyli perio-
dyzacji, jak i w przedmiocie zakresu rzeczo-
wego omawianej problematyki. Opracowanie 
to różni się istotnie od dotychczas dostęp-
nych na rynku czytelniczym podręczników 
akademickich do historii państwa (ustroju) 
i prawa polskiego. W szczególności dotyczy 
to ustroju politycznego, który przedstawiony 
został w oparciu o rekonstrukcję zasad ustro-
jowych dawnego państwa polskiego. Ujęcie 
to pozwoliło na wykazanie istotnej ciągłości 
w rozwoju polskiej państwowości. (…) Zawar-
ty w niniejszej książce obraz instytucji ustro-
jowych i prawnych przedrozbiorowej Polski 
pokazany został – zgodnie z przekonaniem 
autora – rzetelnie i bez uprzedzeń charakte-
rystycznych dla opracowań pisanych zgodnie 
z założeniami metodologii marksistowskiej, 
które do niedawna dominowały i nadal są 
obecne na polskim rynku czytelniczym”. 

Publikacja została podzielona na pięć roz-
działów. Rozdział I „Zagadnienia wstępne” 
stanowi: 1. Przedmiot historii państwa i pra-
wa polskiego; 2. Historia dyscypliny; 3. Poję-
cie państwa i prawa; 4. Periodyzacja historii 
państwa i prawa polskiego. Rozdział II zatytu-

artur lis

„Historia państwa i prawa polskiego”
Wacław Uruszczak. Tom I: (966-1975), Wolters Kluwer 
Polska Sp. z o. o., Warszawa 2010, ss. 436.
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łowany „Monarchia Piastowska (966-1370)” 
tworzy: 1. Geneza polskiej państwowości; 2. 
Charakterystyka ogólna; 3. Zasady ustrojowe; 
4. Źródła prawa w monarchii piastowskiej; 
5. Prawo sądowe. Rozdział III „Monarchia 
Andegawenów i Jagiellonów (1370-1572)” 
zawiera: 1. Charakterystykę epoki; 2. Zasa-
dy ustrojowe monarchii Andegawenów i Ja-
giellonów; 3. Źródła prawa. Rozdział  IV pod 
tytułem „Rzeczypospolita Obojga Narodów 
(1569/1572-1795)” tworzą: 1. Powstanie 
Rzeczypospolitej – Unia Korony Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w 1569 r.; 2. Charakterystyka ogólna; 3. Zasa-
dy ustrojowe; 4. Źródła prawa. Ostatni V  roz-
dział „Sądownictwo i prawo sądowe w mo-
narchii Andegawenów i Jagiellonów oraz 
w I Rzeczypospolitej (1370-1795)”  - składa 
się z części: 1. Sądownictwa; 2. Organizacji są-
dów XIV-XVIII w.; 3. Postępowanie sądowe; 4. 
Prawo prywatne; 5. Prawo karne. Publikację 
kończy epilog „Rozbiory I Rzeczypospolitej. 
Przyczyny i skutki”. Przytoczone tytuły poka-
zują, że zawarta w Księdze problematyka jest 
różnorodna i bogata w swej treści. Poszcze-
gólne rozdziały pracy są ze sobą logicznie 
powiązane a ich zawartość jest uzasadniona. 
Wydaje się, że Wacław Uruszczak, metodolo-
gicznie próbował odwołać się do reguł dzie-
więtnastowiecznej historycznej szkoły pru-
skiej wiązanej powszechnie z Leopoldem von 
Ranke. Do dziś nie jesteśmy skłonni wyzwolić 
się z jej wpływu mimo kilku rewolucji na-
ukowych: francuskiej szkoły „Annales” (Marc 
Bloch i Lucien Febvre), przez postmodernizm, 
na eko- i technonauce kończąc. 

Na szczególną uwagę czytelnika zasłu-
guje szereg zasad ustrojowych, jakie autor 
podręcznika wyabstrahował i które stanowią 

kręgosłup jego własnej wizji ustroju i prawa 
w I Rzeczypospolitej. W monarchii piastow-
skiej badacz ten wyróżnia: 1. Zasada monar-
chicznej formy rządu; 2. Zasada suwerenno-
ści państwa polskiego; 3. Zasada stratyfikacji 
społeczeństwa; 4. Zasada powiązania państwa 
i Kościoła katolickiego; 5. Zasada koncentracji 
władzy w osobie władcy; 6. Zasada persona-
lizacji władzy państwowej; 7. Zasada hierar-
chicznej struktury urzędów państwowych; 
8. Zasada rozporządzalności terytorium pań-
stwa przez władcę; 9. Zasada dziedziczności 
tronu; 10. Zasada ponoszenia ciężarów osobi-
stych i majątkowych na rzecz państwa przez 
jego mieszkańców. Po śmierci Kazimierza 
Wielkiego w okresie monarchii Andegawenów 
i Jagiellonów uczony ten wymienia: 1. Zasada 
stanowo-korporacyjnego podziału społeczeń-
stwa; 2. Zasada powiązania państwa i Kościo-
ła katolickiego; 3. Zasada tolerancji religijnej; 
4. Zasada suwerenności Korony Królestwa; 
5. Zasada monarchiczno-arystokratycznej 
formy rządu; 6. Zasada ustroju parlamentar-
nego; 7. Zasada elekcyjności tronu; 8. Zasada 
nadrzędności prawa; 9. Zasada integralności 
terytorialnej Królestwa Polskiego; 10. Zasady 
podziału władzy państwowej i hierarchicznej 
struktury urzędów (król – urzędy – sejm); 11. 
Zasada zróżnicowanych obowiązków ludności 
w zakresie obronności i skarbowości; 12. Zasa-
da samorządności. Periodyzację zamykają za-
sady ustrojowe Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów (1569/1572-1795) tj. 1. Zasada podziału 
stanowego społeczeństwa; 2. Zasada wolności 
obywatelskich szlachty;  3. Zasada równości 
szlachty; 4. Zasada upośledzenia prawnego 
mieszczaństwa; 5. Zasada poddaństwa chło-
pów; 6. Zasada powiązania państwa i Kościo-
ła katolickiego; 7. Zasada tolerancji religijnej 
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(pokoju religijnego); 8. Zasada poszanowania 
praw mniejszości etnicznych; 9. Zasada suwe-
renności (samowładności i niepodległości) 
Rzeczypospolitej; 10. Zasada suwerenności 
narodu szlacheckiego; 11. Zasada mieszanej 
(monarchiczno-republikańskiej) formy rządu; 
12. Zasada jedności Rzeczypospolitej; 13. Za-
sada podziału władzy; 14. Zasada ustroju par-
lamentarnego; 15. Zasada elekcyjności tronu; 
16. Zasada nadrzędności prawa (zasada pra-
worządności); 17. Zasada poszanowania par-
tykularnych odrębności prawnych prowincji 
i ziem; 18. Zasada odpowiedzialności głowy 
państwa (króla); 19. Zasady dożywotniości 
i niepołączalności urzędów; 20. Zasada sa-
morządności; 21. Zasada jednomyślności; 22. 
Prawo wolnego głosu i wolnego sprzeciwu (li-

berum veto); 23. Zasada wyboru sędziów.  Wy-
daje się, iż przedmiotem debaty specjalistów 
powinny być reguły doboru i formułowania 
zasad, ich opis i ocena – co powtórzmy stano-
wi nowatorską koncepcję prof. Uruszczaka. 
Czy autor nie poszedł zbyt daleko ustalając 
zasady ustrojowe dla monarchii piastowskiej, 
o których wiadomo, że ówcześni ich nie znali 
i nimi się nie posługiwali?

Wypada stwierdzić, że Autor dokonał du-
żego wysiłku badawczego, biorąc na warsztat 
znaczną ilość materiału. Wydobył z nich wie-
le interesujących informacji, które uporząd-
kował i skomentował w pełni kompetentnie. 
W rezultacie recenzowana książka jest w do-
robku literatury historyczno-prawnej pozycją 
cenną. Ogromną zaletą recenzowanej książki 
jest umiejętność prezentowania wiadomości 
w sposób, który pobudza czytelnika do samo-
dzielnego analizowania jej fragmentów.

Należy w tym miejscu przyznać, iż niniej-
sza nota nie jest pierwszą prezentacją książki 

profesora W. Uruszczaka. Wspomnieć należy 
o krytycznej recenzji Jacka Matuszewskiego 
i Wojciecha Witkowskiego na łamach „Czaso-
pisma Prawno-Historycznego” pt. „Podręcz-
nik Profesora Wacława Uruszczaka, Historia 

państwa i prawa polskiego. Tom I (966-1795), 
Warszawa 2010. Koncepcja i realizacja” (Tom 
LXIII – 2011 – Zeszyt 1). Uczeni ci już na wstę-
pie swej recenzji wysoko ocenili omawiany 
podręcznik: „Podejmując się przedstawienia 
i oceny podręcznika prof. Uruszczaka nie 
mamy najmniejszej wątpliwości, że dzieło 
przezeń przedstawione: Historia państwa 

i prawa polskiego zasługuje na baczną uwa-
gę ze strony nie tylko historyków prawa. Za-
wiera bowiem całkowicie oryginalne ujęcie 
i łączy ogromne doświadczenie dydaktyczne 
Autora z ambicjami przedstawienia własnej 
wizji historii ustroju i prawa polskiego. Jeśli 
do tego dodamy żywą narrację, znakomity 
styl, staranne, a do tego tak potrzebne wyja-
śnienia używanej bogato terminologii, brak 
mentorskiego traktowania czytelnika, to sta-
je się oczywiste, że publikację tę można zali-
czyć do znaczących osiągnięć prof. Wacława 
Uruszczaka”. 

W czasie czytania książki zauważyć można 
fragmenty, w których czuje się niedosyt (np. za-

sada dziedziczności tronu). Niestety nie zawsze 
oddane czytelnikom pojęcia stanowią zaktuali-
zowany stan badań np. zasada rozporządzal-

ności terytorium państwa przez władcę „blado” 
wypada w zestawieniu z artykułem Janusza 
Bieniaka pt. Powstanie księstwa opolsko-raci-

borskiego jako wyraz przekształcania się Polski 

w dzielnicową poliarchię (w: Sacra Silentii pro-

vincia: 800 lat powstania dziedzicznego księstwa 

opolskiego (1202-2002), pod red. Anny Pobóg-
Lenartowicz, Opole 2003, s. 37-81). 
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Pomimo drobnych potknięć (błędy literowe, 
omyłki w datacji np. zajęcia Pomorza Gdańskie-
go przez Krzyżaków s. 38, czy powstania stycz-
niowego s. 396) - publikacja charakteryzuje się 
dużą dozą edytorskiego profesjonalizmu. Na 
pozytywne podkreślenie zasługuje fakt posłu-
giwania się w pracy bogatym i dobrze opano-
wanym warsztatem przypisów, cytatów i not 
wyjaśniających trudniejsze kwestie.

Zapewne wiele interesujących informacji 
znajdą tu również studenci wyższych uczelni, 
do których podręcznik ten jest adresowany, 
zwłaszcza dla studentów kierunków prawa 
i administracji, ale też historii ogólnej i polito-
logii. Jest to opracowanie obok którego osoby 
zajmujące się wspomnianymi zagadnieniami 
nie mogą przejść obojętnie. 

Nota o autoRZe 
mgr Artur Lis, asystent w Katedrze Historii Prawa Instytutu Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa 

i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Zainteresowania naukowe: prawo administracyjne, historia pra-

wa, informatyka.
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Oddany do  rąk czytelnika siódmy tom se-
rii Świętość kanonizowana zawiera materiały 
z IV Ogólnopolskiego kursu dla postulatorów 

i ich współpracowników w sprawach kanoniza-

cyjnych, który odbył się w Krakowie w dniach 
9-10 listopada 2010 roku. Przedmiotem kursu 
były Sprawy dawne – Causae historicae. Należy 
zaznaczyć, iż w wyżej wymienionej serii pod 
redakcją o. Szczepana T. Praśkiewicza OCD 
(konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyj-
nych)  ukazały się następujące tomy: 1. Postę-

powanie kanonizacyjne (Kraków 2008, ss. 200); 
2. Procedury kanonizacyjne do pontyfikatu Jana 

Pawła II (Kraków 2008, ss. 114); 3. Postępowa-

nie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót 
(Kraków 2009, ss. 112); 4. Przedziwny Bóg 

w świętych swoich. O świętych i o świętości z o. 

Szczepanem T. Praśkiewiczem rozmawia Ka-

jetan Rajski (wyd. II, Kraków 2011, ss. 328); 
5. Zagadnienie cudu w postępowaniu kanoni-

zacyjnym na szczeblu diecezjalnym (Kraków 
2010, ss. 114); 6. Święty proklamuje świętych. 

Krakowscy święci i błogosławieni wyniesieni 

do chwały ołtarzy przez papieża Jana Pawła II 
(Kraków 2010, ss. 190).

W procedurze kanonizacyjnej od zarania 
dziejów kanonizacji, istotnym problemem 
były sprawy dawne, gdzie od śmierci kandy-

data na ołtarze do chwili rozpoczęcia proce-
su minęło tak dużo czasu, że nie można było 
zebrać dowodów na temat życia, cnót, kultu 
starożytnego, gdyż świadkowie wymarli. Do-
piero wielki kodyfikator - papież Urban VIII 
(1623–1644) stworzył jasną i ściśle określo-
ną procedurę kanonizacyjną. 13 marca 1625 
r. został wydany Dekret Kongregacji Inkwizy-

cji, 12 marca 1631 r. encyklika skierowana 
do patriarchów, arcybiskupów i biskupów De 

processibus rite conficiendis (określenie prze-
biegu procesu kanonizacyjnego w diecezji), 
oraz 5 lipca 1634 r. konstytucja apostolska 
Caelestis Hierusalem cives. Otóż według usta-
wodawstwa Urbana VIII należało przeprowa-
dzić następujące procesy zwyczajne: 1) na te-
renie diecezji – proces ten miał dotyczyć opi-
nii świętości życia i cnót heroicznych, 2) pro-
ces dotyczący zachowania dekretów Urbana 
VIII, 3) proces apostolski z delegacji Stolicy 
Apostolskiej, a dotyczący heroiczności cnót 
i cudów. Należy powiedzieć, że papież swoimi 
epokowymi dekretami odwrócił dotychczaso-
wą praktykę postępowania kanonizacyjnego. 
Dotychczas największe szanse powodzenia 
miała sprawa, w której istniał kult publiczny 
– droga kultu (via cultus), rzadko kiedy prze-
prowadzano sprawy w których sługa Boży 

artur lis

Na marginesie książki „Sprawy dawne”
siódmego tomu serii „Świętość kanonizowana”  
pod redakcją Szczepana Praśkiewicza.
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nie cieszył się kultem publicznym – droga 
braku kultu (via non cultus). Papież Urban 
VIII wprowadził postępowanie odwrotne, od 
tej pory droga braku kultu stała się zwyczaj-
ną drogą postępowania (via ordinaria), zaś 
droga kultu postępowaniem nadzwyczajnym 
(via extraordinaria). Dla dobra spraw prowa-
dzonych drogą kultu, które z pewnością były 
sprawami dawnymi, Urban VIII uczynił wyją-
tek w swoich dekretach – zwany wypadkiem 

wyjętym (casus exceptus). Wypadek wyjęty 
obejmował pozostawienie kultu publicznego 
w odniesieniu do tych zmarłych, którzy: 1) 

odbierali go od niepamiętnych czasów (per 

immemorabilem temporis cursum) lub 2) na 
podstawie ogólnej zgody Kościoła (per com-

munem Ecclesiae consensum), albo 3) kult 
ich wynikał z pism Ojców Kościoła i pisarzy 
świętych (per patrum virorumque sanctorum 

scripta), 4) bądź też byli czczeni za wiedzą 
i tolerancją Stolicy Apostolskiej lub 5) ordy-
nariuszy (scientia ac tolerantia Sedis Aposto-

licae vel ordinarii). Czas powstania kultu mu-
siał sięgać swoim początkiem przynajmniej 
100 lat przed wydaniem konstytucji Caelestis 

Hierusalem cives, czyli przed rok 15341.

1 literatura: A. A m o re , Culto e canonizzazione dei santi nell’antichità cristiana, „Antonianum” 52(1977), s. 49-56; tenże, 
La canonizzazione vescovile, „Antonianum” 52(1977), s. 231-266; tenże, Le cause dei santi. Proposte per un aggiorna-
mento, „Antonianum” 55(1980), s. 425-438; J. R. B a r, Uwagi na temat procesu beatyfikacyjnego, „Ateneum Kapłań-
skie” 54(1957), s. 293-299; J. B e n ke  , Proces kanonizacyjny w rozwoju historycznym do czasów obecnych, Lublin 1957 
(mps Archiwum Uniwersyteckie KUL); J. B i a ł o b o k , Heroiczność cnót w aspekcie prawa kanonicznego, „Prawo Kano-
niczne” 19(1976), nr 3-4, s. 327-336; J. B ro s c h , Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938; A. C a s i e r i , 
Attuale prassi procedurale da seguirsi nelle diocese per le cause di beatificazione e canonizzazione, „Monitor Ecclesi-
asticus” 100(1975), s. 169-182; L. C a s t e l l i n u s , Elucidarium theologicum de certitudine gloriae Sanctorum canoniza-
torum, Romae 1628; tenże, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lugduni 1634; A. C r n i c a , De canoniza-
tione aequipollenti, „Monitor Ecclesiasticus” 86(1961), s. 258-280; G. D a l l a  To r re , Santità e diritto. Sondaggi della 
storia del diritto canonico, Torino 1999; P. D av i d , Les sources de l’histoire de Pologne à l’époque de Piasts, Paris 1934, 
s. 59-72; A. E s ze r,  La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento della procedura, [w:] La Curia Ro-
mana nella Cost. Ap. „Pastor Bonus”, [Studi Giuridici- 21], red. P.  A .  B o n n e t ,  C .  G u l l o , s. 309-329; tenże, Pojęcie 
cnoty heroicznej w przekroju historycznym, [w:] Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa 
Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum  Prawa Kanonizacyjnego, KUL, Lublin 24-26 IX 1992, red. H . 
M i s z ta l , Lublin 1993, s. 101-112; N. Fe r ra ro, Postulazione e Postulatore, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. IX, Città del 
Vaticano 1952, kol. 1843-1847; A. G. F i l i p a z z i , La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle 
Causae dei Santi, Roma 1992; R. F i s i c h e l l a , Il martirio come testimonianza:  contribute per una riflessione sulla 
definizione di martire, [w:] Portare Cristo all’ uomo. Congresso del Ventennio dal Concilio Vaticano II (18-21 Febbrario 
1985), t. II: Testimonianza, [Studia Urbaniana- 23], Roma 1985, s. 747-767; L. F l i s i ko w s k i , Problem pewności moral-
nej w sprawach kanonizacyjnych, [w:] Elementy prawne świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła 
II, Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24-26. IX. 1992, red. H .  M i s z ta l , 
Lublin 1993, s. 57-69; H. Fo kc i ń s k i ,  Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania „Index 
ac Status Causarum”, [w:] Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. prof. Henryka Misztala, 
Lublin 2001, s. 465-479; tenże, Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w: 
Religioni et scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. P.  S ta n i s z , 
Lublin 2001, s. 95-103; A. F r u ta z , La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti, Ed. 2. Città del Vaticano 1964; 
tenże, Storia e legenda, valore dogmatico e significato spirituale del culto dei santi, [w:] Testi e documenti di vita 
sacerdotale  di arte pastorale, t. XVI, Roma 1970, s. 401-410; F. G a g n a , De processu canonizationes a primis Ecclesiae 
saeculis usque ad Codicem Iuris Canonici, Romae 1940; B. G a n g o i t i , Il processo apostolico di beatificazione, Scientia 
Catholica, Roma 1945; tenże, De Processu historico et de M.P. „Sanctitas clarior”, „Angelicum”  58(1981), s. 210-240; 
T. G i e ra ł t o w s k i ,  Znaczenie kultu prywatnego w sprawach kanonizacyjnych, Lublin 2004 (mps Archiwum Uniwersy-
teckie KUL); J. L. G u t i é r re z , Elementos procesales de una Causa de canonización. I. Consideraciones preliminaries,[w:] 
Las causas de canonización hoy. Teologia y Derecho, [Temas perennes- 7], red. R .  Q u i n ta n a  B e s c ó s , Barcelona 
2003, s. 13-38; tenże, Il carattere processuale dell’istruttoria diocesana nelle cause di canonizzazione, [w:] Religioni et 
scientiae. Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin 25 kwietnia 2001 r.), red. P.  S ta n i s z , Lublin 2001, 
s. 55-73; tenże, Index ac status causarum, Congregatio per le Cause dei Santi, ed. Peculiaris cura P. Galavotti IV° exeunte 
saeculo ipsius Congregationis, Citta del Vaticano 1999; tenże, La normativa  actual sobre las causas de canonización, 
„Ius Canonicum” 32(1992), s. 39-65; tenże, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero 
Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV), [w:] Ius Ecclesiae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia 
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Università della Santa Croce, Giuffrè Editore, Vol. X – Num. 5(1993), s. 545-594; tenże, L’istruttoria diocesiana nelle 
cause di canonizzazione, [w:] Congregatio de Causis Sanctorum. Studium. Corso formative per istruire le Cause dei 
Santi, t. I: Parte Teologica, dispensae ad usum privatum auditorium, Cittá del Vaticano 2004, s. 183-261; L. H e r t l i n g , 
Materiali per la storia del processo di canonizzazione, „Gregorianum” 16(1935), s. 170-195; J. L i s o w s k i , Kanonizacja 
świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła dzisiaj i dawniej, Rzym 1953; G. L ö w, La beatificazi-
one nella storia, [w:] Enciclopiedia Cattolica, t. II, Città del Vaticano 1949, kol. 1096- 1100; tenże,  La canonizzazione 
nella storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569- 607; H. M i s z ta l , Causae historicae 
w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, Lublin 1981; tenże, Dokument jako środek dowodowy w historycz-
nych sprawach beatyfikacyjnych, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 5(1977), s. 213-237; tenże, Drogi rozwoju po-
stępowaniu kanonizacyjnego,„Częstochowskie Studia Teologiczne” 11(1983), s. 175-262; tenże, Duc in altum. Sprawy 
kanonizacyjne. Wybór pism, red. L .  F i e j d a s z , Lublin 2009; tenże, Kodyfikacje prawa kanonizacyjnego, [w:] Plenitudo 
legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. bab. W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 
2000, s. 463-484; tenże, Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2005; tenże, Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), Lublin 1981, 
s. 145-157; tenże; Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, wyd. II, Lublin 2003; 
W. Pa d a c z , Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze kanonicznej, „Polonia Sacra” (Kwartalnik teologiczny) 
9(1956), s. 165-172; tenże, Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 
8(1965), nr 1-2, s. 91-100: M. C. Pé re z  Te j e ra , Elementos constitutivos del concepto teologio-canonico del martirio, 
Roma 1993; A. Pe t ra n i , W sprawie dekretu Aleksandra III Audivimus, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 16(1969), z. 
5, s. 5-10; E. P i a c e n t i n i , Il martirio nelle causae dei Santi. Concetto teologio-giuridico. Morte psicologica e martirio 
blanco. Procedura antica a moderna. Riforma paolina. Fermenti per ulteriori aggiornamenti, Roma 1979; R. Ro d r i g o , 
Manuale delle  cause di beatificazione e canonizzazione, Roma 2004; tenże, Manuale per istrire i processi di canoniz-
zazione, Institutum Historicum Augustianorum Recollectorum, Roma 1991; S. Ry ł ko , Historia praktyki kanonizacji 
i beatyfikacji kultu świętych i błogosławionych, [w:] Postępowanie kanonizacyjne, t. 1: Świętość kanonizowana, red. S z . 
T.  P ra ś k i e w i c z , Kraków 2008, s. 63-71; F. Ve ra j a , Alcune proposte per il rinnovamento delle Cause dei Santi, 
„Monitor Ecclesiasticus“ 105(1980), s. 305-322; tenże, Commento alla nuova legislazione per le Cause dei Santi. Sus-
sidi per lo studio delle Cause dei Santi, Roma 1983; tenże, La beatificazione. Storia, problem, prospettive, Roma 1983; 
tenże, La canonizzazione eqipollente e la questione dei miracoli nelle cause canonizzazione, „Apollinaris” 48(1975), s. 
222-245, 475-500; tenże, Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione e guida practica, Cittá del 
Vaticano 1992.

2 Zob. A .  L i s , Społeczno-prawna specyfika kanonizacji równoznacznej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” Rok 3 (2009), nr 
7,  wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, 
s. 55-64; tenże, Sprawy dawne w postępowaniu kanonizacyjnym, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”  Rok 3 (2009), nr 
6, s. 73-80; tenże, Kodyfikacja prawa kanonizacyjnego Urbana VIII (1623-1644) [w:] Prawo w Europie średniowiecznej 
i nowożytnej, Lublin 2011, s. 119-133.

3 Ostatnio szeroki wykaz źródeł i literatury dotyczący prawa kanonizacyjnego zob. Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. 
Aktualny stan prawny, red. W.  B a r,  L .  F i e j d a s z , Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 201-219.

Wielkie dzieło reformy Urbana VIII kon-
tynuował i rozwijał późniejszy jego następca 
papież Benedykt XIV (1740-1758). Prosper 
Lambertini jeszcze przed wyborem na papie-
ża, stworzył swoje wielkie dzieło De Servorum 

Dei beatificatione et Beatorum canonizatione 

– które stało się podręcznikiem do procesu 
kanonizacyjnego.

Pojęcie spraw dawnych od Piusa XI (Già 

da qualche tempo) zwanych historyczny-
mi, a od Jana Pawła II (Divinus perfectionis 

Magister) na nowo dawnymi, od momentu 
pojawienia się ich w postępowaniu kanoni-
zacyjnym, podlegało pewnym ewolucjom2. 
Obecnie w Instrukcji Kongregacji Spraw Ka-

nonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia 

diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach 

kanonizacyjnych „Sanctorum Mater” – art. 30 
§ 1. stanowi „Sprawa jest dawna, gdy dowo-
dy dotyczące cnót in specie lub męczeństwa 
sługi Bożego są oparte wyłącznie na źródłach 
pisanych, kiedy brakuje świadków naocznych 
na temat heroiczności cnót lub męczeństwa 
sługi Bożego”3. 

W myśl starożytnej paremi nemo iudex 

idoneus in propria causa  – celem niniejszego 
szkicu jest prezentacja a nie krytyczna recen-
zja publikacji. 

Program pierwszego dnia kursu obejmował 
następujące referaty: Kształtowanie się pojęcia 
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spraw dawnych do Piusa XI (1930) (ks. prof. dr 
hab. Henryk Misztal), Sprawy dawne w obowią-

zującym prawie kanonizacyjnym (ks. prof. dr 
hab. Henryk Misztal), Obowiązująca procedura 

w sprawach dawnych (ks. prof. dr hab. Hen-
ryk Misztal), Kilka uwag o polskich procesach 

prowadzonych drogą kultu (dr Lidia Fiejdasz). 
W drugim dniu sesji zostały przedstawione 
opracowania: Wykorzystanie dowodu z doku-

mentów na przykładzie bł. Wincentego Kadłub-

ka (mgr Artur Lis), Dowodzenie dawnego cudu 

w procesie kanonizacji na przykładzie świętego 

Stanisława Kazimierczyka (ks. prof. dr hab. Ka-
zimierz Łatak CRL). Materiały z konferencji są 
publikowane według kolejności, w jakiej refera-
ty zostały wygłoszone. W niniejszym tomie, po-
zostając wiernym metodzie przyjętej na począt-
ku wydawania serii, przekazano: List zwołujący 
kurs dla postulatorów i ich współpracowników, 
Słowo powitania przez ks. dr Andrzeja Scąbra 
- kierow nika Referatu Spraw Kanonizacyjnych 
w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

Opracowanie stanowi cenny wkład w roz-
wój badań w zakresie prawa kanonizacyjnego. 
Prezentacji treści rozprawy dokonano przy 
pomocy logicznie przeprowadzonych wy-
wodów, z zastosowaniem metod właściwych 
dla badań historyczno-prawnych. General-
nie opracowanie ma charakter bardzo prze-
krojowy. Trzon omawianego tomu tworzą 
teksty wybitnego profesora prawa Henryka 
Misztala, twórcy i długoletniego kierownika 
Katedry Prawa Kanonizacyjnego na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
Jego najważniejszą zaletą jest przejrzystość 
i zwięzłość komentarza oraz umiejętna pre-
zentacja poszczególnych problemów związa-
nych z procedurą spraw dawnych.  

Książka stanowi cenny zbiór, którego lek-
tura pozwala na szersze spojrzenie na wiele 
istotnych kwestii „świętości kanonizowanej”. 
Pogłębiona, naukowa dyskusja na te tematy 
jest w związku z tym szczególnie pożądana.


