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mamy przyjemność przedstawić Państwu 
28 numer kwartalnika Przegląd Prawno-Eko-
nomiczny, który zawiera omówienie aktual-
nych zagadnień z zakresu takich dyscyplin 
jak teoria prawa, nauka administracji, prawo 
administracyjne, prawo karne, ekonomia i za-
rządzanie.

Prezentowany numer kwartalnika rozpo-
czyna napisany w języku angielskim artykuł 
Artura Lisa, w którym autor przybliża treść 
wywodzącej się z idei państwa prawnego 
zasady dobrej administracji, będącej stan-
dardem w państwach Unii Europejskiej. W 
kolejnym artykule Ilona Resztak dokonuje 
analizy pojęcia państwa prawnego, przybli-
żając materialne i formalne jego ujęcie oraz 
podkreślając rolę prawa w samoograniczeniu 
władzy państwowej. 

Osoby zainteresowane dziedziną prawa 
karnego zapraszamy do lektury artykułu au-
torstwa Macieja Miszczyka, który podejmuje 
zagadnienie karnoprawnej oceny metody te-
stowania bezpieczeństwa komputerowego, 
znanej jako test penetracyjny, w świetle prze-
pisu art. 169b kodeksu karnego. W kolejnym 
artykule Filip Ciepły wraca do wątków histo-

rycznych prawa karnego, opisując społecz-
no-ideowe uwarunkowania leżące u podstaw 
wprowadzenia do europejskich kodyfikacji 
karnych instytucji nieleczniczych środków 
zabezpieczających.

Aneta Chajnowska omawia najbardziej ra-
dykalną konsekwencję ograniczenia władzy 
rodzicielskiej, jaką jest umieszczenie dziecka 
w pieczy zastępczej. Autorka przybliża dwie 
formy pieczy: instytucjonalną i rodzinną, 
wskazując przy tym na nowe instytucje praw-
ne, takie jak asystent rodziny czy rodzinne 
domy dziecka. Oksana Girnyk analizuje usta-
wodawstwo Ukrainy dotyczące usług społecz-
nych, ukazując możliwe formy skomasowania 
i systematyzacji przepisów w tej dziedzinie, 
takie jak inkorporacja, konsolidacja czy kody-
fikacja. Galyna Chernyavska, w opracowaniu 
przedstawionym w języku angielskim, pod-
daje analizie normy systemu prawnego Ukra-
iny określające procedurę realizacji prawa do 
opieki społecznej, koncentrując się na okre-
ślonych środkach prawnych oraz sposobach 
realizacji prawa do opieki społecznej.

W części ekonomicznej kwartalnika Szy-
mon Okoń, biorąc pod uwagę konsekwencje 

Szanowni Państwo,
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ostatniego kryzysu finansowego, podejmuje 
refleksję nad odpowiednimi mechanizmami 
ograniczania ryzyka działalności firm inwe-
stycyjnych. Autor koncentruje się na nowych 
zasadach ostrożnościowych Unii Europejskiej 
dotyczących polityki wynagrodzeń firm in-
westycyjnych. Patrycja Prusaczyk rozwija za-
gadnienie funkcjonowania przedsiębiorstw 
typu spin, akcentując znaczenie zarządzania 

wiedzą w tworzeniu i powiększaniu kapitału 
intelektualnego tego rodzaju podmiotów. 

Niniejszy numer zamyka sprawozdanie 
Artura Lisa z seminarium poświęconego oce-
nie, indeksowaniu i rozwojowi czasopism na-
ukowych. 

Redakcja Przeglądu Prawno-Ekonomicz-
nego życzy Państwu miłej i owocnej lektury. 
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The right to good administration is one of 
the fundamental citizen’s rights. The principle 
of good administration is a general principle 
derived from the idea of a legal state, common 
to the tradition of constitutional EU Member 
States. However, one can notice that this 
principle is not a specific, procedural and 
homogeneous principle of legal effects, but a 
collection of particular rights of individuals 
and duties of the EU administration. The right 
to good administration itself is not the basis for 
the rights of an individual, but it acts through 
its elements which, in fact, are the general 
rules of the EU law. Among others, it includes 
the duty to review a case in reasonable time, 
the duty to justify decisions, the right to being 
heard and the right of access to case files.

In the extensive literature dealing with 
the right to good administration, there were 
answers considered to questions concerning 
the content and scope of the validity of this 
principle and which particular principles 
constitute this quite wide a definition. Is 
the content of this law to include efficient, 
procedurally correct settlement of an 

individual case or something more? Will the 
right to good administration be consumed if a 
citizen is served in the way determined by law, 
or until after the citizen receives, irrespective 
of the procedurally correct administrative 
performance, what he is guaranteed by the 
principles of material law and, moreover, by 
the clearly indicated body which excludes 
probable  jurisdictional disputes? Should the 
right to good administration be considered 
in terms of procedural law, in particular, 
or equally in terms of material law or 
constitutional law?

Here, it is impossible to list all the 
important publications devoted to these 
problems, nevertheless, particularly relevant 
are research results collected in post-
conference materials, such as Prawo do dobrej 
administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr 
Prawa i Postępowania Administracyjnego 
[The Right to Good Administration. Materials 
from the Conference of Departments of 
Law and Administrative Proceedings]  
(Warszawa-Dębe 23-25 IX 2002), edited 
by Zygmunt Niewiadomski and Zbigniew 

Artur Lis

The Right to Good Administration – 
Outline

Prawo do dobrej administracji – zarys zagadnienia
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1 Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Warszawa-
Dębe 23-25 IX 2002 r., eds. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.

2 W poszukiwaniu dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Warszawa, 29-30.11.2007 r.), eds. H. Izdebski, H. Ma-
chińska, Warszawa 2007.

3 Z. Niewiadomski, Kodeks Dobrej Administracji a polska procedura administracyjna, in Jakość administracji publicznej. 
Księga pamiątkowa ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26 IX 2004 r.), ed. 
J. Łukasiewicz, Rzeszów 2004, 294-301; Z. Niewiadomski, Prawo do dobrej administracji - prawo podmiotowe czy 
deklaracja polityczna? in Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały 
konferencyjne (Niepołomice, 2009.01.14-17.), ed. K. Sieniawska, Warszawa 2009, 173-177; Z. Niewiadomski, Prawo 
obywatela do dobrej administracji, in Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojcie-
chowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, eds. J. Wroceński, J. Krajczyński, Vol. 2, Warszawa 2009, 
1217-1223.

4 E. Bojanowski, Prawo do dobrej administracji (kilka refleksji), „Gdańskie Studia Prawnicze” 13(2005), 161-169; E. Boja-
nowski, Zasada dobrej administracji - prawo do dobrej administracji: odniesienia polskie (kilka uwag), in Współczesne 
zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Lan-
gowi, eds. M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska, Warszawa 2009, 37-40; E. Bojanowski, Zasada 
dobrej administracji (kilka refleksji), in Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa 
dedykowana prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl-Rzeszów 2011, 77-82.

5 I. Lipowicz, Prawo obywatela do dobrej administracji, in Państwo w służbie obywateli. Księga jubileuszowa Jerzego 
Świątkiewicza, Łódź 2005, 111-130.

6 A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji a art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, in Człowiek a tożsamość 
w procesie integracji Europy. III Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka (Olsztyn, 29-30 V 2003 r.), eds. B. Sitek 
i in., Olsztyn 2004, 561-567; A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
w latach 2004-2007, in Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana 
Grzybowskiego, ed. J. Czajowski, Kraków 2007, 115-126; A. Jackiewicz, Prawo do dobrej administracji w świetle Karty 
Praw Podstawowych, „Państwo i Prawo”, 7(2003), 67-77.

7 D. Tyrawa, Dobra administracja a jej kontrola, in Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, 
eds. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2010, 44-69; D. Tyrawa, E-administracja w kontekście prawa do dobrej admini-
stracji, in Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, eds. J. Misztal-Konecka, 
G. Tylec, Lublin 2012, 201-221.

Cieślak (Warszawa 2003, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pp. 687)1 
and W poszukiwaniu dobrej administracji. 
Materiały konferencyjne [The Quest for 
Good Administration. Conference Materials] 
(Warszawa, 29-30.11.2007), edited by Hubert 
Izdebski and Hanna Machińska (Warszawa 
2007, Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 148)2. 
Further, it is important to mention the works 
of Zygmunt Niewiadomski3, Eugeniusz 
Bojanowski4, Irena Lipowicz5, Andrzej 
Jackiewicz6, and recently Dominik Tyrawa7.

The concept of good administration 
is very wide and includes in itself various 
requirements addressed to modern public 
administration. These requirements have, 
first of all, a legal dimension which relates 
to the rule of law, as well as an economic 

dimension relating to effectiveness and 
efficiency. The position of the right is proven 
by its guarantee in the Charter of Fundamental 
Rights – a document whose aim is to protect 
fundamental human in the case of actions 
undertaken by the institutions of the European 
Union and by EU Member States under the 
EU treaties. It is necessary to observe that 
the Charter of Fundamental Rights of the EU 
collected in one text citizen’s rights, political, 
economic and social rights. The inclusion 
of the right to good administration in the 
Charter of Fundamental Rights means its 
recognition as a fundamental right to which 
every EU citizen is entitled.

The acts of EU law are the documents 
of international and union law in which 
we find the problems of the right to good 
administration, and they include:
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8 Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.U. UE C z dnia 14 grudnia 2007 r. Nr 303, poz.1).

1) The Treaty on the functioning of the 
EU – initially the Treaty establishing the 
European Economic Community of 25 
March 1957, known in Poland as the 
Treaty of Rome, modified by the Treaty on 
the European Union (Maastricht Treaty) 
of 7 February 1992, further amended 
during the conference in Amsterdam 
(Treaty of Amsterdam of 2 October 1997), 
in Nice (Treaty of Nice of 26 February 
2001) and in Lisbon (Treaty of Lisbon of 
13 December 2007);

2) The Treaty on the European Union of 7 
February 1992, referred to as Maastricht 
Treaty,  further amended  by the Treaty of 
Amsterdam of 2 October 1997, the Treaty 
of Nice of 26 February 2001 and the Treaty 
of Lisbon of 13December 2007;

3) The Charter of Fundamental Rights of the EU 
proclaimed in Nice on 8 December 2000;

4) The European Code of Good Administrative 
Behaviour of   6  September   2001 and 
other legal acts legislated by the Council 
of Europe:
A) The Convention for the Protection 

of Human Rights and Fundamental 
Freedoms drafted in Rome on 4 
November 1950, ratified by the 
Republic of Poland in 1993;

B) Recommendations of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe 
adopted since 1977.

Let us characterize the fundamental 
regulation of the Charter included in the 
Treaty draft.  Article II - 41 says under the 
headline  “Right to Good Administration” 
(Official Journal of the European Communities 

of 14 December 2007):
1. “Every person has the right to have his 

or her affairs handled impartially, fairly 
and within a reasonable time by the 
institutions and bodies of the Union.

2. This right includes:
- the right of every person to be heard 

before any individual measure which 
would affect him or her adversely is 
taken;

- the right of every person to have access 
to his or her file, while respecting the 
legitimate interests of confidentiality 
and of professional or business 
secrecy;

- the obligation of the administration to 
give reasons for its decisions.

3. Every person has the right to have the 
Community make good any damage caused 
by its institutions or by its servants in the 
performance of their duties in accordance 
with the general principles common to 
the laws of the member States.

4. Every person may write to the institutions 
of the Union in one of the languages of the 
Treaties and must have an answer in the 
same language”8.
As Irena Lipowicz rightly indicates, good 

administration - reliable, efficient and effective, 
acting in accordance with the applicable legal 
ground and in the forms provided by law, 
observing administrative procedures while, 
at the same time, flexible and streamlined, 
is a certain, imaginable for citizens ideal of 
this branch of the executive power. Whereas 
Zygmunt Niewiadomski assumes that adopting 
good administration as a legal concept causes 
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9 I. Lipowicz, Prawo do dobrej administracji, text available on the website:  http://bip.nik.gov.pl

a crucial qualitative change in terms of Polish 
law. In administrative law it means a transfer 
to protection by the administration and not 
against the administration, as well as an 
effective requirement from the state not only 
to construct and apply a legal norm but also to 
make the administration “good”. One can pose 
a question whether it is possible to assume 
that the principle of good administration 
has already acquired the character of a 
public legal right. Since both the law and the 
Code of Good Administration (exactly: the 
Code of Good Administrative Behaviour), 
intended by its makers to specify the right 
to good administration,  refers mainly to 
procedures and complies with the Polish 
principles of administrative proceedings. In 
the studies of administrative law, efficient, 
fast and clear proceeding rousing trust 
towards the state and its administration, 
assuring the possibility of appeal and court 
control, has been the aim formed years ago. 
Such narrow understanding of the right to 
good administration would not be a real 
breakthrough, would not require redefining 
the existing view on administration. However, 
if we accept the mixed character of this law, 
differentiating between the regulation of 
Article 41 of the Chart and the procedural 
“Code” as a code of good administrative 
behavior, we can talk about the breakthrough. 
It would mean imposing the obligation of 
being “active and effective” on administration, 
while for a citizen, the claim that the acts of 
law be effectively applied onto him or her 
by active administration. The right to good 
administration was placed in Chapter V of the 

Charter of Fundamental Rights under the title 
“Citizens’ Rights”. From this systematics one 
can make far-reaching conclusions: it must 
be the civil and political right going beyond 
procedural aspects. Placing it among civil 
rights is addressed to everybody9. 

In the Polish legal system regulations 
concerning the right to good administration 
can be found in the Constitution of the 
Republic of Poland of 2 April 1997. Such a 
right can be derived clearly from a number of 
its provisions which are the consequence and 
the development of the prime, constitutional 
principle of a democratic legal state (Article 
2). It applies to every body of public authority, 
so to administrative bodies, as well. Let us 
consider the following regulations: 

Protection of human dignity (Article 30), 1) 
which is evidently violated every time 
public administration acts against the 
provisions of law; 
Functioning on the basis of the law (Article 2) 
7) and, by creating a closed system of the 
sources of law (Article 87-94 and others), 
subjecting this activities not only to the 
direct application of the Constitution itself, 
which arises from Article 8, sec. 2 of the 
statute, but also to the international law; 
Ensuring professional, diligent, impartial 3) 
and politically neutral discharge of public 
obligations (indirectly derived from 
Article 153); 
Internal normative acts shall not serve as 4) 
the basis for decisions taken in respect of 
citizens, legal persons and other subjects, 
organizationally not subordinate to the organ 
which issues such act. (Article 93, sec. 2);
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10 A. Lis, Prawo do dobrej administracji podstawą praworządności, in Praworządność w dobie kryzysu, eds. J. Luty, R. 
Piestrak, Stalowa Wola 2013, 31-54; A. Lis, Zasady postępowania administracyjnego a prawo do dobrej administracji, 
in Korzenie i ewolucja instytucji prawa sądowego, ed. D. Gil, Lublin 2013, 357-369.

11 Dauter-Kozłowska, Prawo do dobrej administracji w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i w świetle Europej-
skiego Kodeksu Dobrej Administracji, in Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej, eds. C. Mik, K. Gałka, 
Toruń 2009, 337-365.

Actions of administrative bodies under the 5) 
instance control before its bodies (Article 
78), as well as external control exercised 
by other organs, including administrative 
courts (Article 184) and the Commissioner 
for Citizens’ Rights (Article 80, 208); 
The right to compensation for any harm  6) 
done by any action of administration 
(Article 77, sec. 1);
The right to demand information on the 7) 
activities of public services (Article 61);
Prohibition of acquiring, collecting and 8) 
making accessible information about 
citizens other than that which is necessary 
in a democratic state ruled by law (Article 
51, sec. 2);
Everyone’s right of access to official 9) 
documents and data collections 
concerning himself or herself, limitation 
of which may be established only by an 
act of law, as well as the right to demand 
correction or deletion of untrue or 
incomplete information, or information 
acquired by means contrary to statute 
(Article 51, sec. 3 and 4)10.
The elements of the right to good 

administration in administrative procedure 
were expressed in the Code of Administrative 
Procedure of 14 June 1960 in the form 
of general principles of administrative 
procedure: the principle of the rule of law, 
the principle of considering the interest of 
citizens ex officio, the principle of increasing 
citizens’ trust to state institutions, citizens’ 

awareness and legal culture, the principle of 
informing parties, the principle of ensuring a 
party active participation in proceedings, the 
principle of convincing a party to the validity 
of the solution made, the principle of speed 
and simplicity of procedure, the principle 
of persuading a party to reach agreement, 
the principle of actions of administration 
in writing, the principle of two instances in 
administrative procedure, the principle of 
firmness of final decisions and the principle 
of court control over administrative decisions, 
assisted also by other mechanisms11. 

Going further, in the subject literature 
there are several meanings of the concept 
of the right to good administration. It is 
indicated that the term discussed can be 
understood as:
1) citizen’s power,
2) public legal right,
3) paralegal category,
4) extralegal category.

The right to good administration 
understood as the power  can be studied 
as a legal design specified locally and 
individualised in the binding system of law, 
described by the content of the obligation 
correlated with it. In its next meaning this 
concept is a real or at least required legal 
institution whose distinguishing element 
is a legally effective claim against the public 
administrative bodies the realisation of which 
should be guaranteed by procedures and legal 
solutions of a law-abiding state. The right to 



11artykuły prawnicze

12 Kawka, Zasada dobrej administracji w prawie wspólnotowym, in Zasady ogólne prawa wspólnotowego. Materiały 
konferencyjne (Białobrzegi, 2006.10.19-20), ed. C. Mik, Toruń 2007, 189-224.

13 H. Izdebski, Zasada dobrej administracji i prawo do dobrej administracji w świetle standardów Rady Europy, in Sześć-
dziesiąt [60] lat Rady Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych, ed. H. Machińska, Warszawa 2009, 321-
334; J. Oniszczuk, Prawo jednostki do dobrej administracji publicznej, in  Administracja publiczna na progu XXI wieku. 
Wyzwania i oczekiwania, ed. J. Osiński, Warszawa 2011,  129-147.

14 M. Granat, Prawo do dobrej administracji w Unii Europejskiej, in Jakość administracji publicznej. Księga pamiątkowa 
ku czci Profesora Marcina Jełowickiego. Konferencja naukowa (Cedzyna, 24-26 IX 2004 r.), ed. J. Łukasiewicz, Rzeszów 
2004, 150-156.

good administration as a paralegal category 
may mean a non-binding legal principle, a 
specific synthesis of detailed legal solutions in 
the area of public authorities versus a citizen. 
The right to good administration treated as 
an extralegal category is a multi-aspect social 
phenomenon manifested in political relations, 
in various social contexts, in psychological 
relations and in ethical evaluations12. 

In terms of timeliness in the right to 
good administration and in the Code of Good 
Administration compared to Polish regulations, 
the following elements are included:
1) In the Code of Administrative Procedure the 

time of handling the problems „promptly”  
includes one month, and in particularly 
complicated cases – two months, while in 
the Code of Good Administration the time 
principally means two months (except the 
issues handled instantly);

2) The unusually wide range of the Code 
of Good Administration causes that the 
requirement of timeliness extends to any 
contacts of administration with a citizen;

3) The element which significantly improves 
the citizen’s sense of safety is the 
obligation to acknowledge the receipt 
of every letter within two weeks. The 
progress in computerisation makes this 
requirement real in our country. The 
obligation to acknowledge the receipt of 
letters is now realised upon the request of 

a party, however it is not a routine duty of 
an organ. 
How will the right to good administration 

change the perception of public administration 
in the studies of administrative law? The 
hierarchy and the information advantage of 
administration is becoming more flexible, 
while its appreciation is decreasing. On the 
other hand, while saying “a citizen” or “an 
individual” we often mean, in fact, a more 
and more powerful business entity which is 
the addressee of a decision.  The demand for 
good administration means the realization of 
the demand for ensuring safety against not 
only the abuse of authority but also “external” 
safety. It is an evolution in the approach to 
administration to some extent accompanying 
a citizen, while not being a strict supervisor 
and examiner remaining isolated and, in 
terms of a specific clerk, anonymous13.

 The right to good administration on 
the side of public administrative bodies 
raises a number of obligations correlated 
with the rights of individuals. To conclude, 
the individuals to whom the right to good 
administration is addressed may demand 
resolving their affairs in accordance with the 
content of the right to good administration, 
whereas the public administrative bodies 
are also obliged to resolve the problems of 
individuals in accordance with the right to 
good administration14.  
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15 System Prawa Administracyjnego, Vol. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. 
Wróbel, Warszawa 2014, 337-370. 

16 K. Milecka, Dobra administracja - prawo, zasada, standard, in Europeizacja prawa administracyjnego, ed. I. Rzucidło, 
Lublin 2011, 47-61; K. Milecka, Zasada dobrej administracji w orzecznictwie sądów unijnych. Vol. 1-2. „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2(2012), 33-38 and 3(2012) 28-32.

The principle of good administration is 
a collection of specific rights of individuals 
and duties of EU administration. It is a 
general principle of the EU law including, 
among others, the duty to examine all the 
circumstance of the case diligently and 
impartially, the duty to consider the case 
in reasonable time, the duty to justify the 
decision, the right to be heard and the right of 
access to files15.

Summarising, it can be observed that 
good administration is an unsatisfied longing 
of citizens, as well as respective ruling parties 
and the public administration itself. There 
is probably no state whose citizens would 
be fully satisfied with their government 
and self-government administration, and 
whose politicians and public administration 
officials would not see the need for improving 
administration. Good administration should 
be an issue in political programs and reform 
projects of consecutive ruling parties. The 
concept of good administration is wide and 
includes varied requirements oriented at 
modern public administration. From the point 
of view of the evolution of administrative law, 
the concept described is connected with the 
demand for protecting a citizen treated as a 
subject of administration. The right to good 
administration is a determinant of public 
administration behaviour in Poland16.

SŁOWA KLUCZOWE
prawo administracyjne, dobra admini-

stracja, państwo prawa
STRESZCZENIE

Standardem europejskim jest zasada 
dobrej administracji wywodzącą się z idei 
państwa prawnego, wspólną dla tradycji 
konstytucyjnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Obejmuje ona miedzy innymi 
obowiązek starannego i bezstronnego zbadania 
relewantnych okoliczności sprawy, obowiązek 
rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, 
obowiązek uzasadnienia decyzji, prawo do 
bycia wysłuchanym i dostępu do akt.

KEYWORDS 
administration law, good administration, 

rule of law

SUMMARY
European standard is the principle of 

good administration derived from the idea of   
the rule of law, the constitutional traditions 
common to the Member States of the European 
Union. It includes, inter alia, the obligation to 
examine carefully and impartially of relevant 
circumstances of the case, the obligation to 
hear the case within a reasonable time, the 
obligation to give reasons for decisions, the 
right to be heard and access to the file.
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1. WSTęp
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej sta-

nowi, że Polska jest demokratycznym pań-
stwem prawnym1. Reguła ta ma fundamental-
ne znaczenie gdyż stanowi wyraz demokracji 
ustroju naszego państwa. Zasada demokra-
tycznego państwa prawnego była jedną z naj-
pierwszych zasad ustrojowych, a w drodze 
transformacji ustrojowej stanowiła jedną 
z podstaw przebudowy państwa.

 Na wstępie rozważań zostanie scharakte-
ryzowane pojęcie państwa prawa, koncepcja 
państwa prawnego, koncepcja formalnego 
państwa prawnego oraz koncepcja material-
nego państwa prawnego.

2. pOjęCIE pAńSTWA pRAWA
Pojęciu państwa nadawano różne znacze-

nie w przeszłości i różnorodnie określa się go 
dzisiaj. W starożytności uważano, że państwo 
jest wynikiem umowy społecznej, efektem 
podziału pracy bądź tworem ludzi (koncep-
cja Platona). Arystoteles podkreślał natural-
ny charakter państwa oraz jego cel w postaci 
eudajmonii. W późniejszym czasie uważno, 

że państwo to twór Boży, który powstał do 
poskromienia egoizmu i karania za grzechy. 
Sądzono także, że państwo jest miejscem naj-
pełniejszej idei suwerenności ludu, bądź też 
własnością suwerena. Twierdzono iż państwo 
to najważniejszy ideał etyczny lub narzędzie 
panowania klasowego. Uważano, że jest to or-
ganizm łączący społeczeństwo i petryfikujący 
zastane podziały społeczne2.

Współcześnie wyróżnia się trzy podstawo-
we znaczenia terminu państwo. Identyfikuje 
się je z suwerenną władzą wykonywaną na 
określonym terytorium, ze zorganizowanym 
aparatem państwowym oraz z globalną orga-
nizacją społeczeństwa. Terytorium państwa 
wyznaczone jest przez granice, linie oddzie-
lające terytoria sąsiadujących państw. Pań-
stwo sprawuje zwierzchnictwo terytorialne 
czyli najwyższą władzę, pełną i wyłączną nad 
danym obszarem oraz zamieszkującą go lud-
nością. Zarówno obywatele jak i cudzoziemcy 
podlegają władzy i prawu tego państwa3.

Państwo jako szczególny rodzaj organi-
zacji społeczeństwa globalnego, oparty na 
sformalizowanym członkostwie skupia swym 

Ilona Resztak

Istota państwa prawa

The essence of the rule of law

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 78,  poz. 483, art. 2.
2 L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Zakamycze 2002, s. 140.
3 E. Kustra, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Toruń 2000, s. 35.
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zasięgiem wszystkie klasy społeczne a przy-
należność członka społeczeństwa do państwa 
przesądzona jest zazwyczaj przez fakt uro-
dzenia. Cała zbiorowość ludzka należąca do 
państwa to zbiorowość państwa stanowiąca 
jego nieodłączny składnik4. Przynależne do 
państwa jednostki są czynnikiem kreującym 
organizację państwową, a także zbiorowością 
żyjącą w państwie, stanowiącą obiekt działań  
państwa5.

Państwo jednoczy ludzi ze względu na 
cele, które samo określa i władczo realizuje. 
Cele te to solidarny interes ludzi tworzących 
grupę terytorialną zorganizowaną w pań-
stwo. Grupa terytorialna zorganizowana 
w państwo stanowi najwyższą organizację 
suwerenną6. Historyczne rozumowanie kon-
cepcji suwerenności ludu traktuje suwerena 
jako podmiot ukonstytuowany z wszystkich 
obywateli. Tak rozumiany lud jest nie tylko 
podmiotem abstrakcyjnym. Może bezpośred-
nio przejawiać swoją wolę (w referendum) 
a nie tylko przez swoich przedstawicieli7.

Państwo jest organizacją suwerenną. Jest 
to konieczna i niezbędna cecha każdego pań-
stwa. Suwerenność przejawia się w dwóch 
różnych płaszczyznach: wewnętrznej i ze-
wnętrznej- międzynarodowej8. Suwerenność 
oznacza, że władza państwowa jest władzą 
zwierzchnią na danym obszarze i sama de-
cyduje o swoim zakresie działania9. J. Kuciń-
ski natomiast uważał, że suwerenność we-

wnętrzna na danym terytorium nie ma żad-
nej innej władzy, która byłaby równorzędna 
lub wyższa od władzy państwowej. Tylko 
władza państwowa może legalnie stosować 
przymus. Sytuacja, w której rządzi partia 
a nie organy państwa oznacza, iż państwo 
nie jest suwerenne wewnętrznie. Wszyst-
kie podmioty znajdujące się na terytorium 
danego państwa muszą się podporządko-
wać decyzjom i działaniom podejmowanym 
przez władzę państwową. Ma więc ona we-
wnątrz terytorium organizacji państwowej 
charakter władzy najwyższej10.

Suwerenność zewnętrzna przejawia się 
w stosunkach, w jakie wchodzi dane pań-
stwo z innymi państwami. Stosunki te po-
winny być kształtowane na zasadzie rów-
ności i wolności11. Pojęcie suwerenności 
zewnętrznej postrzegane jest także w taki 
sposób, iż dane państwo na arenie między-
narodowej jest niezależne od innych państw 
oraz instytucji i organizacji międzynarodo-
wych. We współczesnym świecie nie istnie-
je całkowita suwerenność zewnętrzna, gdyż 
bardzo silne są powiązania i zależności mię-
dzy państwami. Państwo suwerenne to pań-
stwo dysponujące wyłącznością w kierowa-
niu i integrowaniu rozwojem społeczeństwa 
na danym terytorium, a grupa państwowa 
w państwie posiada wyłączność tak w two-
rzeniu jak i wymuszaniu przestrzegania 
prawa12.

4 J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, s. 7.
5 G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003, s. 48.
6 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1980, s. 61.
7 A. Jamróz, Demokracja, Białystok 1999, s. 9.
8 J. Kuciński, Podstawy wiedzy…, s. 9.
9 K.A. Wojtaszczyk, Kompendium władzy o państwie współczesnym, Warszawa 2000, s. 76.
10 J. Kuciński, Podstawy wiedzy…, s. 9.
11 J. Kowalski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1977, s. 76.
12 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa, 1992, s. 40.
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3. KONCEpCjA pAńSTWA pRAWNEGO
Państwo prawne pojawiło się jako idea 

osiemnastowiecznego konstytucjonalizmu, 
a jej zarodki w myśli politycznej tkwiły 
już w starożytności. Państwo prawne było 
przeciwieństwem państwa absolutnego, 
państwa rządzonego przez siłę i samowo-
lę, państwa, które ingerowało we wszystkie 
dziedziny życia zbiorowego i jednostkowe-
go. Koncepcja państwa prawnego była od-
zwierciedleniem interesów i aspiracji mło-
dej burżuazji, która swoje wartości takie 
jak: wolność, równość i własność chciała 
utrwalić przepisami, a na ich straży posta-
wić różnorodne gwarancje13.

Przyjętą w konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej zasadę demokratycznego państwa 
ustawodawca konstytucyjny dopuszcza 
w praktyce elastyczność tej zasady przez 
klauzule generalne oraz orzecznictwo Trybu-
nału Konstytucyjnego. Uzupełnia tradycyjne 
treści pojęcia państwa prawnego wartości 
demokratycznej14. Konstytucja w artykule 
2 ustanawia zasadę demokratycznego pań-
stwa jako podstawową zasadę ustroju po-
litycznego. Przepis „Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym 
urzeczywistniającym zasady sprawiedli-
wości społecznej”, wprowadzony został do 
polskiego porządku prawnego na podstawie 
nowelizacji Konstytucji PRL z 29 grudnia 
1989 roku. Artykuł ten zawiera w swojej tre-
ści trzy pojęcia: „państwo demokratyczne”, 
„państwa prawnego” oraz „zasad sprawie-
dliwości społecznej”. Ustawodawca przyj-

mując koncepcję demokratycznego państwa 
prawnego stwarza wytyczne kierunki roz-
woju państwa. Zasada ta jako ważny po-
stulat ustrojowy zawiera określone nakazy 
działania dla parlamentu i innych organów 
państwa, które prawo stanowią, interpretują 
i stosują. Wprowadzenie tej zasady oznacza, 
że państwo chce być rządzone prawem, chce 
zapewnić rządy prawa i stawia prawo ponad 
państwem15.

Koncepcja demokratycznego państwa pra-
wa zawiera pewien ideał ułożenia relacji wła-
dza publiczna a jednostka. Ideał ten nie może 
być realizowany bez normatywnego umoco-
wania w konstytucji, dlatego ideał państwa 
prawnego konstytuowany jest przez ustawę 
zasadniczą. Konstytucja jest gwarantem tego, 
że ideał ten będzie realizowany16.

Konstytucja to najważniejsze prawo 
w państwie demokratycznym, stanowi pod-
stawę konstrukcji demokratycznego państwa 
prawnego. Określa kompetencje i tryb funk-
cjonowania najwyższych organów państwo-
wych. Ustala sposób tworzenia i wykonywa-
nia prawa, tworzy ramy prawne i ustanawia 
wytyczne dla działalności zróżnicowanego 
zespołu organów państwowych. Określa le-
galne sposoby przejmowania władzy w pań-
stwie, a także wyznacza granice ingerencji 
państwa w prawa wolności jednostki17.

Artykuł 2 Konstytucji RP wskazuję bez-
pośrednio zasadę „demokratyczne państwo 
prawne”, a więc określa ustrój państwa i pod-
stawowe instytucje charakterystyczne dla 
tego ustroju. W Polsce tymi instytucjami są: 

13 M. Pietrzak, Demokratyczne świeckie państwo prawa, Warszawa 1999, s. 27.
14 L. Dubel, A. Korybski, Z. Markwart, Wprowadzenie…, s. 157.
15 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Zakamycze 2000, s. 62.
16 S. Wronkowska, Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, Warszawa 2006, s. 49.
17 M. Pietrzak, Demokratyczne…, s. 33.
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Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelny Sąd 
Administracyjny18.

4. KONCEpCjA FORMALNEGO 
pAńSTWA pRAWNEGO

Państwo prawne uważane jest za pań-
stwo oparte na zasadach takich jak podział 
władz, legalność czyli związanie wymiaru 
sprawiedliwości i administracji ustawami, 
dopuszczalność ingerencji państwa w sferę 
wolności własności obywateli tylko na pod-
stawie upoważnienia ustawowego, sądowa 
kontrola działań władzy wykonawczej oraz 
działalność odszkodowawcza. Formalne ele-
menty prawa organizują życie państwowe 
i społeczne. Jedynie formalne jest to państwo, 
które przestrzega tych formalnych elemen-
tów w sferze techniki prawnej, nie respektu-
jąc systemu norm wyższego rzędu. Cel i isto-
ta formalnego państwa prawnego polega na 
stworzeniu organizacyjnych i proceduralnych 
przesłanek utrudniających nadużywanie 
władzy wobec obywateli. Nadużywanie wła-
dzy staje się w wyniku obowiązywania tych 
reguł organizacyjnie i proceduralnie mniej 
prawdopodobne. Zasada praworządności 
formalnej zakłada, że organy władzy publicz-
nej przestrzegają prawa a prawo przez nich 
realizowane charakteryzują określone cechy 
formalne, których dany system normatywny 
w ogóle pozbawiony byłby podstaw do kwali-
fikowania jako prawny19.

W formalnym znaczeniu państwo prawne, 
to państwo rządzone przez prawo, w którym 

prawo stoi ponad państwem, a podstawą 
metodą władczą są rządy prawa a nie ludu. 
W państwie tym władza jest zobowiązana re-
spektować prawo, które sama ustanowiła, za-
równo w sferze stanowienia jak i stosowania. 
Związania państwa prawem wiąże się z za-
sadą praworządności formalnej zawierającej 
w sobie ideę legalizmu. Zgodnie z tą zasadą 
wszystkie organy w państwie zobowiązane 
są do wykazania się legitymacją prawną przy 
wykonywaniu wszelkiej władzy w związku 
z czym organizowanie, właściwości funkcjo-
nowania oraz wszelka działalność organów 
powinna być oparta na prawie i prawnie uza-
sadniona. Prowadzi to do obowiązywania za-
sady w myśl, której organy państwowe mogą 
czynić tylko to, co jest im przepisami prawa 
dozwolone, zaś obywatele wszystko to, co 
nie jest im zakazane. W formie koncepcji 
państwa każde działanie państwa musi mieć 
podstawę w konstytucji lub obowiązującej 
ustawie, która jest punktem odniesienia dla 
wszystkich przejawów wykonywania władzy 
w państwie20.

5. KONCEpCjA MATERIALNEGO 
pAńSTWA pRAWNEGO

Koncepcja materialnego państwa pra-
wa stanowi wzbogacenie i rozwinięcie 
dotychczasowej formalnej zasady o nowe 
elementy dotyczące treści prawa21. Funda-
mentem i zasadniczym uwarunkowaniem 
materialnego państwa prawnego jest szereg 
formalnych elementów. Konieczne jest ich 
połączenie z elementami, do których należą: 

18 S. Wronkowska, Zasada…, s. 109.
19 S. Wronowska, Zasada…, s. 145.
20 J. Nowicki, Studia z teorii prawa, Zakamycze 2003, s. 21.
21 J. Kuciński, Podstawy wiedzy…, s. 135.
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wolność oparta na prawach zasadniczych; 
demokratyzm oparty na kreowaniu władzy 
w okresowo przeprowadzonych wyborach 
powszechnych; aspekt socjalny, oparty na 
zasadzie państwa socjalnego; aspekt sądo-
wy umocniony poprzez władzę sądowniczą, 
która kontroluję władzę także w zakresie 
zgodności z konstytucją. 

Materialne państwo prawne realizuje 
określone wymagania ze sfery swej treści 
i gwarantuje je w szczególności poprzez zwią-
zanie ustawodawcy normami konstytucyjny-
mi, regulacją praw i wolności obywatelskich22. 
Do materialnego rozumienia państwa praw-
nego zalicza się następujące zasady prawno-
ustrojowe: gwarantowanie przez państwo 
praw i wolności obywatelskich; prymat pra-
wa stanowionego nad innymi porządkami 
normatywnymi; prymat konstytucji i ustaw 
w systemie źródeł prawa danego państwa; 
instytucjonalne i proceduralne gwarancje 
praw podmiotowych obywateli. Materialna 
koncepcja prawa stanowi szereg material-
nych i jakościowych wymogów odnoszących 
się do treści działań państwa. Określa sytu-
ację prawną obywatela wobec państwa oraz 
poszerza system instytucjonalnych gwarancji 
podmiotowych praw obywateli23.

Koncepcja praworządności materialnej 
kładzie nacisk na treść prawa i uzależnia 
praworządność nie tylko od przestrzegania 
prawa i spełniania warunków formalnych, ale 
także od włączania określonych wartości do 
obowiązujących przepisów. Przestrzeganie 
prawa jest nieodłącznym elementem każdego 
rozumienia państwa prawnego, formalnego 
i materialnego.

4. ZAKOńCZENIE
Podsumowując powyższe rozważania na-

leży stwierdzić, iż państwo prawne to funda-
ment współczesnej demokracji. Określa, jaką 
rolę odgrywa prawo normujące działalność 
państwa, którego działalność nie może być 
dowolna. Normy prawa w generalny sposób 
wskazują, jak ta działalność powinna wyglą-
dać. Określają także granice działalności pań-
stwa. Prawo, pomimo tego, że jest ustalane 
przez państwo, jest także jego samoograni-
czeniem. Prawo takie rządzi państwem.

STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł przedstawia charakte-

rystykę pojęcia państwa prawnego, a także 
koncepcję materialnego oraz formalnego 
państwa prawnego. Normy prawa w general-
ny sposób wskazują, jak powinna wyglądać 
działalność państwa. Stanowią także granice 
działalności państwa. Prawo pomimo tego, że 
jest ustalane przez państwo, jest także jego 
samoograniczeniem, prawo takie rządzi pań-
stwem.

SŁOWA KLUCZOWE
Państwo prawne, koncepcja materialnego 

państwa prawnego, koncepcja formalnego 
państwa prawnego

SUMMARY
This article presents the characteristics 

of the concept of the rule of law and the con-
cept of the material and the formal rule of law. 
General rule of the law shows how state’s ac-
tions should look. The rule of law also points 
out limits of state’s actions. The law, despite 

22 G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie…, s. 107.
23 Tamże, s. 109.
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the fact that it is determined by the state, is 
also the self-limitation of the state, law gov-
erns in the state.

KEYWORDS
The rule of law, the concept of substantive 

rule of law, the concept of a formal rule of law.
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I. ZAGADNIENIA WpROWADZAjąCE
Celem niniejszego artykułu jest zbada-

nie art. 269b Kodeksu karnego pod kątem 
jego wpływu na legalność testów pene-
tracyjnych i wyciągnięcie ewentualnych 
wniosków de lege ferenda zmierzających 
do umożliwienia skutecznego i zgodnego 
z prawem testowania bezpieczeństwa sys-
temów komputerowych.

Art. 269b wprowadzono do Kodeksu kar-
nego nowelizacją z dnia 18 marca 2004r.1 
Jego wprowadzenie wiązało się z przystoso-
waniem prawa polskiego do zapisów Kon-
wencji Rady Europy o cyberprzestępczości2. 
Omawiany artykuł penalizuje przestępstwo 
przeciw ochronie informacji. Chroni on za-
gwarantowane w art. 51 Konstytucji3 pra-
wo do ochrony informacji osobistych w jego 
najszerszym rozumieniu: ochronie podlega 
„każda informacja, którą dana osoba uzna za 
prywatną lub intymną (…) zarówno przed 

działaniami organów władzy publicznej, jak 
i innych podmiotów”4.

II. pOjęCIE TESTU pENETRACYjNEGO
„Test penetracyjny” to specjalistyczny 

termin z zakresu informatyki (ściślej: bez-
pieczeństwa informatycznego), nieposia-
dający swojej definicji legalnej na gruncie 
polskiego systemu prawa. Na potrzeby po-
niższych rozważań należy więc przyjąć jed-
ną z definicji funkcjonujących w obszarze tej 
dziedziny nauki.

P. Engebretson test penetracyjny opisuje 
jako „legalną i autoryzowaną próbę wejścia 
do systemu komputerowego oraz wykorzysta-
nia luk w jego zabezpieczeniach w celu uczy-
nienia go bezpieczniejszym”, wymieniając też 
funkcjonujące w praktyce synonimy: „pen te-
sting, PT, hacking, etyczny hacking, white hat 
hacking”5. Dalej zwraca on uwagę, że „etyczny 
haker wykonuje wiele takich samych opera-

1 Dz. U. Nr 69, poz. 626.
2 Por. A. Adamski, Rządowy projekt dostosowania polskiego kodeksu karnego do Konwencji Rady Europy o cyberprze-

stępczości [w:] Secure 2003. Materiały konferencyjne, Warszawa 2003.
3 Dz. U. Nr 78, poz. 483. 
4 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008, s. 120.
5 P. Engebretson, Hacking i testy penetracyjne. Podstawy, Gliwice 2013, s. 17.

Maciej Miszczyk

Legalność testów penetracyjnych w świetle 
art. 269b Kodeksu karnego 

Legality of penetration testing under art. 269b of Polish Penal 
Code
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6 Tamże, s. 19.
7 K. Liderman, Czy „audyt bezpieczeństwa informatycznego” jest tym samym co „audyt informatyczny”?, „Biuletyn In-

stytutu Automatyki i Robotyki” 2004, nr 21, s. 97-98.
8 Penetration testing - A live test of the effectiveness of security defenses through mimicking the actions of real-

life attackers, ISACA, Glossary of terms, http://www.isaca.org/Pages/Glossary.aspx?tid=651&char=P (stan na: 25 
listopada 2013).

9 Por. M.E. Fagan, Design and code inspections to reduce errors in program development, „IBM Systems Journal” 1976, 
nr 3, s. 182-211.

10 „The fact remains that all techniques should probably  be used to ensure that all areas that need to be tested are tested. 
What is clear, however, is that there is no single technique that effectively covers all security testing that must be per-
formed to ensure that all issues have been addressed”. OWASP Testing guide v3, red. M. Meucci, Bel Air 2008, s. 23.

cji jak złośliwy atakujący i korzysta przy tym 
z tych samych narzędzi. (…) Im bardziej test 
penetracyjny będzie przypominał rzeczywisty 
atak, tym większą ma wartość dla klienta który 
zapłaci za ten test”6.  Podobnie (choć bez zało-
żenia nt. legalności) określa testy penetracyj-
ne K. Liderman. Jako synonim podaje on sfor-
mułowanie „kontrolowany atak” i wylicza on 
wchodzące w skład testu czynności: „identy-
fikowanie systemu (…), skanowania (…), wła-
mania, podsłuch sieciowy (ang. sniffing), bada-
nie odporności systemu na ataki typu odmowa 
usługi”7. Międzynarodowe stowarzyszenie 
ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa kom-
puterowego ISACA w publikowanym na swo-
jej stronie internetowej słowniku lakonicznie 
określa test penetracyjny jako „test efektyw-
ności bezpieczeństwa poprzez naśladowanie 
działań rzeczywistych atakujących”8.

Przytoczone definicje pozwalają nam 
lepiej zrozumieć omawianą koncepcję. Test 
penetracyjny to zespół podejmowanych za 
zgodą osoby uprawnionej (autoryzowa-
nych) czynności zmierzających do spraw-
dzenia podatności systemu komputerowego 
na atak hackerski poprzez przeprowadze-
nie takiego ataku w sposób kontrolowany. 
Należy przy tym zaznaczyć że na potrzeby 
tego artykułu za test penetracyjny będzie-
my uznawać nawet działanie niespełniające 
wymienionej przez Engebretsona przesłan-

ki legalności, o ile spełnione zostaną pozo-
stałe kryteria.

III. ROLA TESTóW pENETRACYjNYCh 
W BEZpIECZEńSTWIE 
KOMpUTEROWYM

Zanim rozpatrzymy legalność przepro-
wadzania testów penetracyjnych, należy zro-
zumieć ich rolę dla branży bezpieczeństwa 
komputerowego w celu oceny skutków ich 
ewentualnej bezprawności.

Ocena bezpieczeństwa systemów poprzez 
przeprowadzanie kontrolowanych ataków, 
choć niewątpliwie powszechna, nie jest je-
dyną metodą rozpoznawania luk w zabezpie-
czeniach. Inne metody takie jak np. badanie 
kodu źródłowego (code inspection9) także 
umożliwiają wykrycie błędów i poprawę bez-
pieczeństwa badanego systemu. Nie oznacza 
to jednak że z testów penetracyjnych można 
zrezygnować. Organizacja OWASP skupiająca 
ekspertów z zakresu bezpieczeństwa kom-
puterowego w publikowanych przez siebie 
podręcznikach stwierdza iż „najprawdopo-
dobniej należy użyć wszystkich technik żeby 
upewnić się że sprawdzone zostały wszystkie 
elementy które powinny zostać sprawdzone. 
Jasne jest natomiast, że nie istnieje jedna sku-
teczna technika obejmująca wszystkie testy 
i pozwalająca upewnić się, że wszystkie pro-
blemy zostaną rozpatrzone”10. Także wspo-
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mniane wcześniej stowarzyszenie ISACA re-
komenduje okresowe wykonywanie testów 
penetracyjnych razem z innymi metodami 
badania bezpieczeństwa systemów kompu-
terowych11.

W literaturze informatycznej zwraca się 
uwagę na praktyczną rolę testu penetracyjne-
go. Ponieważ tester naśladuje działania ataku-
jącego, procedura ta „pozwala zrozumieć, czy 
zastosowana strategia działa w sposób ocze-
kiwany”12. W porównaniu z innymi metodami 
oceny bezpieczeństwa, przeprowadzenie te-
stu penetracyjnego umożliwia wyeliminowa-
nie wyników fałszywie pozytywnych i rozpo-
znanie wcześniej nieujawnionych zagrożeń13.

Mając na uwadze takie głosy ze strony 
specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa 
komputerowego, należy uznać że test pe-
netracyjny jest jedną z niezbędnych metod 
znajdywania błędów w zabezpieczeniach 
informatycznych. Oznacza to, że ewentualna 
sytuacja bezprawności takiego testu byłaby 
wysoce niepożądana.

IV. pRZESTępSTWO Z ART. 269B 
KODEKSU KARNEGO

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego 
przestępstwo z art. 269b popełnia ten, kto 
wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostęp-
nia innym osobom programy komputerowe 

oraz urządzenia przystosowane do popełnie-
nia choćby jednego z wymienionych w treści 
przepisu przestępstw komputerowych. Jest 
to przestępstwo powszechne, popełniane 
z zamiarem bezpośrednim (co do czynności 
sprawczych) lub ewentualnym (co do przezna-
czenia programów i urządzeń). Przedmiotem 
ochrony jest bezpieczeństwo informacji14.

Większość przepisów Kodeksu karnego 
dotyczących ochrony informacji wśród prze-
słanek czynów zabronionych umieszcza brak 
upoważnienia a także uzależnia ich ściganie 
od złożenia wniosku. Ponadto, niezależnie od 
przyjętej definicji „upoważnienia”, w wielu 
przypadkach istnieje możliwość zastosowa-
nia pozaustawowego kontratypu zgody oso-
by pokrzywdzonej15. Inaczej wygląda spra-
wa artykułu 269b, ponieważ opisane w nim 
przestępstwo ścigane jest z urzędu a skutek 
stanowiący znamię przestępstwa polega nie 
na naruszeniu dobra konkretnej ofiary, lecz 
na zdarzeniu takim jak „stworzenie nowego 
urządzenia, programu komputerowego itd., 
(…) objęcie ich we władztwo czy uzyskanie 
dostępu do nich przez inną osobę, (…) uzy-
skanie władztwa nad urządzeniem lub pro-
gramem itd. przez inne osoby oraz uczynienie 
ich dostępnymi dla innych osób”16.

Czyn opisany w omawianym artykule 
interpretowany jest zwykle jako karalna for-

11 „In addition to routine IT audits and vulnerability assessments, commercial and government organizations should 
periodically (every three to five years) perform covert penetration tests of their enterprises.” J. Trull, Security through 
effective penetration testing, „ISACA Journal” 2012, nr 2, s. 24.

12 „Penetration testing allows the business to understand if the mitigation startegies employed are actually working as 
expected”. L. Allen, Advanced penetration testing for highly-secured environments, Birmingham 2012, s. 14.

13 „Vulnerability testing may produce false-positive scores or may not spot some type of problems exceeding the detec-
tion capabilities of the tools. Penetration testing is a valuable complement to vulnerability testing that is aimed to 
reveal hidden vulnerabilities.” S. Helba (red.), Penetration testing procedures & methodologies, Nowy Jork 2011, s. 
14.

14 Marek, Komentarz karny. Komentarz, LEX 2007.
15 Por. Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta dobrem a struktura przestępstwa, Prokuratura i Prawo 2008, nr 5, s. 36-47.
16 Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006, s. 520.
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17 Tamże, s. 519-520.
18 Zob. M. Kalitowski, Część szczególna, rozdział XXXIII, art. 269b [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 

2012.
19 „Obecnie trudno mówić o realnych konsekwencjach obowiązywania art. 269b KK. Dotyczy to w szczególności tego, czy 

organa ścigania w ramach prowadzonych postępowań będą sięgać po ten instrument prawa karnego, interpretując 
znamiona czynu zabronionego w sposób rozsądny, by nie doprowadzić do kuriozalnych sytuacji, takich jak pociąganie 
do odpowiedzialności osób zawodowo zajmujących się ochroną systemów komputerowych.” K. Gienas, Prawnik na 
łączach. Zwalczanie cyberprzestępczości w świetle art. 269b Kodeksu Karnego – problem tzw. hacking tools. Edukacja 
prawnicza 2006, nr 4.

20 Słownik języka polskiego. Tom drugi. L – P, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 1059.
21 Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1969, s. 674.

ma przygotowania do wymienionych w nim 
przestępstw. Jest przestępstwem powszech-
nym, skutkowym, popełnianym z winy 
umyślnej (z zamiarem bezpośrednim lub 
ewentualnym)17.

V. pRóBA WYKŁADNI pRZEpISU 
pOD KąTEM LEGALNOśCI TESTóW 
pENETRACYjNYCh

Ze względu na brak orzecznictwa doty-
czącego omawianego aspektu art. 269b i brak 
jednoznacznej opinii doktryny w tej kwestii 
(o ile w literaturze funkcjonuje pogląd wyłą-
czający karalność obrotu hasłami w przypad-
ku osób do tego uprawnionych’18, brak jest 
podobnego zdania w sprawie pierwszej czę-
ści artykułu dotyczącej narzędzi hackerskich 
– podkreśla się raczej trudność w ocenie jego 
praktycznych konsekwencji19), należy podjąć 
próbę wykładni tego przepisu.

Dla językowej wykładni art. 269b klu-
czowym zagadnieniem będzie zdefiniowania 
określenia „przystosowane do popełnienia 
przestępstwa”. Słownikowa definicja słowa 
„przystosować” to  „zrobić coś odpowiednim, 
stosownym do określonych potrzeb, warun-
ków itp.; dostosować, adaptować”20, słowo 
„przystosowany” jest natomiast wyjaśniane 
jako „ukształtowany odpowiednio do czegoś, 
zharmonizowany z czymś”21. Sugerowana 
przez użycie tego pojęcia interpretacja musia-

łaby więc opierać się na ocenie intencji osoby, 
która stworzyła lub zmodyfikowała program 
(„przystosowała” go do danego celu), nieko-
niecznie zaś na ocenie zamiarów osoby oskar-
żonej na podstawie art. 269b (w przypadkach 
kiedy mamy do czynienia z oskarżeniem nie 
o wytworzenie lecz o pozyskanie, zbycie lub 
udostępnianie). Oznaczałoby to w praktyce 
z jednej strony konieczność używania przez 
osoby zajmujące się testami penetracyjnymi 
oprogramowania przeznaczonego w zamyśle 
autora do tego typu testów (a nie do „złośli-
wego” hackingu), z drugiej zaś pozwalało-
by uchylić się od odpowiedzialności z tego 
artykułu osobom popełniającym określone 
w jego treści przestępstwa przy użyciu opro-
gramowania testerskiego (nadającego się do 
popełniania przestępstw ale nie „przystoso-
wanego” czy „ukształtowanego” w tym celu).

Do innych wniosków można dojść stosu-
jąc wykładnię celowościową art. 269b. Bio-
rąc pod uwagę przygotowawczy charakter 
omawianego czynu zabronionego oraz jego 
umiejscowienie w rozdziale XXXIII Kodeksu 
karnego, należy uznać że ratio legis krymi-
nalizacji takiego postępowania jest zapobie-
ganie popełnianiu wymienionych w treści 
artykułu przestępstw. Oznaczałoby to, że in-
tencje oskarżonych należy oceniać każdora-
zowo i indywidualnie. Zgodnie z taką wykład-
nią, osoba pozyskująca oprogramowanie dla 
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22 Por. P. Daniluk, Ocena społecznej szkodliwości czynu, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 6, s. 135.
23 Por. A. Adamski, Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu 

konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
24 Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.
25 Dz. U. nr 179, poz. 1485 z późn. zm.

testerów penetracyjnych w celu dokonania 
przy jego użyciu czynów zabronionych popeł-
nia przestępstwo – i vice versa, nie popełnia 
przestępstwa osoba pozyskująca oprogramo-
wanie hackerskie w celu przeprowadzenia te-
stu penetracyjnego. Do podobnych wniosków 
może też prowadzić analiza społecznej szko-
dliwości czynu22.

VI. UWAGI DE LEGE FERENDA
Legalność testów penetracyjnych w świe-

tle art. 269b Kodeksu karnego może budzić 
wątpliwości, szczególnie wobec braku orzecz-
nictwa w tym zakresie. W celu wyjaśnienia 
tych wątpliwości (a co za tym idzie ułatwie-
nia pracy zarówno wymiarowi sprawiedliwo-
ści jak i osobom pracującym w branży bez-
pieczeństwa komputerowego) ustawodawca 
powinien zmienić brzmienie przepisu na bar-
dziej jednoznaczne.

Jedną z metod zmiany omawianego prze-
pisu mogłaby być wzmianka wyłączająca 
przestępność czynu, jeżeli jego celem nie jest 
popełnianie przestępstw a testowanie lub 
ochrona systemu, na wzór podobnego sfor-
mułowania takiej okoliczności wyłączającej 
w Konwencji Rady Europy o cyberprzestęp-
czości23. Art. 269b można by na przykład 
zmodyfikować dodając dodatkowy paragraf 
w brzmieniu: „§1a. Nie popełnia przestęp-
stwa, kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub 
udostępnia urządzenia lub programy o któ-
rych mowa w § 1 z zamiarem innym niż po-
pełnienie lub umożliwienie innej osobie po-
pełnienia wymienionych w nim przestępstw, 

w szczególności z zamiarem testowania lub 
ochrony systemu komputerowego”.

Inną możliwością byłoby uzupełnienie § 1 
o przesłanki negatywne analogiczne od tych 
użytych w  art. 129 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu wykro-
czeń („§ 1 Kto: 1) wyrabia, posiada lub nabywa 
wytrychy, jeżeli nie trudni się zawodem, w któ-
rym są one potrzebne, 2) dostarcza wytrychów 
osobie nie trudniącej się takim zawodem”24). 
Przepis otrzymałby wtedy brzmienie: „Kto wy-
twarza lub pozyskuje urządzenia lub programy 
komputerowe przystosowane do popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 165 § 1 pkt 4, 
art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku 
z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, jeżeli nie trud-
ni się zawodem, w którym są one potrzebne, 
a także zbywa lub udostępnia takie urządzenia 
lub programy osobie nie trudniącej się takim 
zawodem (...)”. Należy zwrócić uwagę, że taka 
regulacja byłaby surowsza od zaproponowanej 
w poprzednim akapicie ponieważ ograniczała-
by katalog osób uprawnionych do posiadania 
narzędzi hackerskich do osób zajmujących się 
bezpieczeństwem komputerowym zawodowo. 
Możliwe jest też wprowadzenie dodatkowych, 
administracyjnoprawnych restrykcji w formie 
konieczności uzyskania pozwolenia na posiada-
nie narzędzi hackerskich (analogicznie do po-
zwolenia na posiadanie środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub ich prepara-
tów oraz prekursorów wydawanego na podsta-
wie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii25), 
byłaby to jednak wyjątkowo surowa i uciążli-
wa dla osób zajmujących się bezpieczeństwem 
komputerowym reglamentacja.
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VII. pODSUMOWANIE
Nie ulega wątpliwości, że test penetracyj-

ny jest ważnym dla bezpieczeństwa kompu-
terowego narzędziem i jako taki powinien 
być legalny. Ponieważ polega on na przepro-
wadzeniu kontrolowanego ataku na badany 
system, wskazane jest by używać podczas 
niego narzędzi dostępnych dla potencjalnych 
atakujących. 

Niejasne sformułowanie art. 169b po-
zostawia duże wątpliwości, co do tego jakie 
urządzenia i programy spełniają określone 
w nim przesłanki, a także w jakich okolicz-
nościach wyłączona jest karalność lub prze-
stępność określonego w nim czynu. Problem 
ten jest pogłębiony przez brak relewantnego 
orzecznictwa  i ubogą literaturę przedmiotu.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmo-
dyfikowanie przepisu w taki sposób, aby 
jednoznacznie umożliwiał on wytwarzanie 
i pozyskiwanie narzędzi hackerskich w ce-
lach testowania i ochrony systemów kompu-
terowych albo ogólnie w celach innych niż 
popełnianie przestępstw. Taka zmiana jedno-
znacznie ustaliłaby kwestię dopuszczalności 
testów penetracyjnych z korzyścią dla teste-
rów, jednocześnie nie utrudniając ścigania 
twórców, dystrybutorów i użytkowników zło-
śliwego oprogramowania.

SŁOWA KLUCZOWE
prawo karne, ochrona informacji, prze-

stępczość komputerowa, informatyka, hac-
king

STRESZCZENIE
Art. 169b Kodeksu karnego kryminali-

zuje produkcję, dystrybucję i pozyskiwa-

nie złośliwych programów i urządzeń (de-
finiowanych jako programy i urządzenia 
przystosowane do popełniania jednego lub 
więcej z enumerowanych przestępstw). 
Nie rozstrzyga on jednak, co do możliwego 
zgodnego z prawem użycia takich progra-
mów i urządzeń. Artykuł jest próbą wy-
wnioskowania statusu prawnego jednego 
z takich zastosowań – metody testowania 
bezpieczeństwa komputerowego znanej 
jako test penetracyjny – zarówno przez ba-
danie kontratypów, jak i językową i funk-
cjonalną wykładnię prawa. Oprócz tego, 
w artykule znajdują się propozycje de lege 
ferenda zmierzające do ujednoznacznienia 
problemu poprzez zmianę art. 169b.

KEYWORDS
criminal law, the protection of informa-

tion, computer crimes, hacking

SUMMARY
Art. 169b of Polish Penal Code crimi-

nalises production, acquisition and distri-
bution of malicious software and devices 
(defined as software and devices adapted 
to commit one or more of the enumerated 
crimes). It does not, however, elaborate on 
possible lawful use of such software and de-
vices. This paper attempts to infer the legal-
ity of one such use – a computer security 
testing method known as penetration test-
ing – through legal justifications as well as 
linguistic and functional interpretations of 
law. Also provided are de lege ferenda pro-
posals meant to clarify the issue through 
the modification of art. 169b.
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Kodeks karny z 1932 r., mimo że został 
skonstruowany w oparciu o zasady subiekty-
wizmu i indywidualizacji odpowiedzialności 
karnej, był kodeksem dwutorowym. W ka-
talogu sankcji, oprócz kar, istotne znaczenie 
przewidziano dla instytucji środków zabez-
pieczających. Podstawowym celem ich sto-
sowania miała być ochrona społeczeństwa 
przed niebezpiecznymi sprawcami, których 
jednak nie można było ukarać ze względu na 
brak winy lub istotnie ograniczony jej stopień. 
Środki zabezpieczające zrywały ścisły zwią-
zek pomiędzy winą, czynem i sankcją. Poza 
środkami zabezpieczającymi leczniczymi 
(umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym 
lub odwykowym) oraz administracyjnymi 
(zakaz wykonywania zawodu, utrata praw ro-
dzicielskich, przepadek) kodeks przewidywał 
możliwość orzekania środków nieleczniczych: 
umieszczenia w domu pracy przymusowej, 
jeżeli czyn pozostawał w związku ze wstrę-

tem do pracy (art. 83 k.k.) oraz umieszczenia 
w zakładzie dla niepoprawnych, stosowany 
wobec trzykrotnych recydywistów, przestęp-
ców zawodowych i przestępców z nawyknie-
nia, jeżeli pozostawanie ich na wolności gro-
ziło niebezpieczeństwem porządkowi praw-
nemu (art. 84 k.k.).

Celem niniejszego pierwszej części ar-
tykułu jest przyjrzenie się motywom i argu-
mentacji stojącym u podstaw wprowadzenia 
w 1932 r. do systemu polskiego prawa kar-
nego nieleczniczych środków zabezpieczają-
cych, które choć karami nie były, miały funk-
cję czysto prewencyjną, ochronną, ale do kar 
w swej treści były nad wyraz podobne. Z dzi-
siejszej perspektywy rozwiązania przyjęte 
w kodeksie z 1932 r. mogą z jednej strony ra-
zić, wydawać się archaiczne, charakterystycz-
ne dla okresu międzywojennego, ale z drugiej 
strony sztandarowe rozwiązania socjologicz-
nej szkoły prawa karnego powracają współ-

Filip Ciepły

Geneza nieleczniczych środków 
zabezpieczających w polskim prawie 
karnym. 
Część 1: Kontekst społeczno-historyczny

Genesis of non-medical preventive measures in Polish 
criminal law. Part 1: Socio-historical background
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cześnie pod szyldem leczniczych środków 
zabezpieczających orzekanych postpenalnie 
i na czas nieoznaczony wobec przestępców 
seksualnych i tzw. przestępców niebezpiecz-
nych. Być może uświadomienie sobie poglą-
dów leżących u podstaw instytucji wprowa-
dzonych ponad 80 lat temu pozwoli nie tylko 
na zrozumienie ratio legis przepisów histo-
rycznych, funkcjonowania omawianych insty-
tucji w przeszłości, ale także na dostrzeżenie 
motywów paralelnych w teraźniejszości i tym 
samym na lepszą ocenę współczesnych ten-
dencji polityki kryminalnej w Polsce.

1. TŁO FILOZOFICZNE
Od połowy XIX wieku prawo karne opar-

te na zasadach klasycznej szkoły prawa kar-
nego zaczęło przeżywać kryzys. Gwałtowny 
rozwój prasy i metod statystycznych w nauce 
sprawił, że społeczeństwa Europy Zachodniej 
zostały przytłoczone wiadomościami o dużej 
ilości przestępstw. Ludzie czuli się zagrożeni 
i poddali w wątpliwość skuteczność dotych-
czasowych metod reagowania na zjawisko 
przestępczości. W tym samym czasie nastąpił 
gwałtowny rozwój nauk o człowieku: antro-
pologii, medycyny, psychologii i psychiatrii. 
Ogromne postępy poczyniły dyscypliny przy-
rodnicze. Coraz większą popularność zdo-
bywała teoria ewolucji Karola Darwina oraz 
nauka o dziedziczności i biologii ras. Filozofia 
pozytywistyczna wskazywała na wartość na-
ukową jedynie metod doświadczalnych i nauk 
eksperymentalnych (empiryzm). Popularność 
wśród prawników, polityków i publicystów 
zdobywały poglądy Augusta Comte’a i Her-
berta Spencera, którzy propagowali widzenie 

społeczeństwa na sposób biologiczny, a za-
chowania społeczne interpretowali w świetle 
determinizmu praw przyrody. Konsekwencją 
upo dobnienia nauk społecznych do przyrodo-
znawstwa było odrzucenie aksjomatu wolnej 
woli i przyjęcie deterministycznej wizji czło-
wieka. Podstawowym zadaniem nauki stało 
się wyjaśnianie zjawisk społecznych i zacho-
wań ludzkich w kate goriach przyczynowo-
skutkowych oraz odkrywanie i formułowanie 
rządzących między nimi praw. W myśl idei 
organicznych należało podjąć wytężone pró-
by zwalczania różnorakich anomalii, które 
niszczyły społeczny organizm. 

Na tym podłożu zrodziły się nowe kon-
cepcje kryminologiczne oraz alternatywne 
sposoby walki z przestępczością. W 1876 r. 
Cesare Lombroso ogłosił tezę, że przestęp-
stwo jest atawizmem, zwyrodnieniem natu-
ry, właściwością wrodzoną pewnych typów 
ludzi, zapoczątkowując tym samym antropo-
logiczną (pozytywną) szkołę prawa karnego.  
W 1881 r. Enrico Ferri wskazał, że przyczyny 
zachowań przestępczych tkwią w czynnikach 
zewnętrznych, środowiskowych. Rok później 
Franz von Liszt uzależnił przestępstwo od 
natury i otoczenia z akcentem na otoczenie 
społeczne. Był to zalążek nurtu socjologicz-
nego w prawie karnym. Słuszność nowych 
idei zdawały się potwierdzać wyniki badań 
stanów podświadomych Zygmunta Freuda, 
który przekonywał, że przestępstwo stano-
wi zewnętrzny przejaw głęboko uwięzionych 
afektów i zaburzeń mózgowych1. Konsekwen-
cją recepcji powyższych idei było podważenie 
aksjomatu wolnej woli (determinizm) i za-
negowanie instytucji kary racjonalizowanej 

1 S. Glaser, Od kary do środka zabezpieczającego, „Głos Prawa” 1930, nr 5, s. 175-176.
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jako sprawiedliwa odpłata za czyn. Akcent 
ideologiczny konsekwentnie przesuwał się 
od tej pory w stronę środków ochronnych, 
które miałyby zabezpieczyć społeczeństwo 
przed aspołecznymi osobnikami. Założenia 
tego rodzaju polityki kryminalnej zostały 
przyjęte jako nowoczesne, naukowe, dające 
nadzieję na skuteczne rozwiązanie problemu 
przestępczości.

Na ziemiach polskich nowatorskie poglą-
dy kryminologiczne propagowano w litera-
turze publicystycznej. W Galicji i Królestwie 
Polskim z zainteresowaniem oczekiwano 
wiadomości o coraz to nowszych odkryciach 
kryminologów. Doktryna prawa karnego po-
czątkowo dość krytycznie podchodziła do 
nowinek. Jako pierwszy z polskich autorów 
poglądy Lombrosa ocenił krytycznie Ludwik 
Krzywicki w latach osiemdziesiątych XIX 
wieku. Krzywicki zaprzeczał istnieniu prze-
stępcy urodzonego, choć uważał, że istnieją 
ludzie o szczególnie mocnych skłonnościach 
do popełnienia przestępstwa i takim należy 
wymierzać kary uwzględniając typ spraw-
cy2. Edmund Krzymuski – jako sztandarowy 
reprezentant szkoły klasycznej prawa karne-
go – nie uległ wpływom antropologicznym. 
Widział w nich aspekty pozytywne, ale gene-
ralnie zarzucał im zanegowanie wolnej woli, 
„co może doprowadzić do upadku porządku 
moralnego, na którym opiera się prawo kara-
nia”3. Profesor prawa karnego uniwersytetu 
lwowskiego Feliks Gryziecki (poprzednik Ma-
karewicza) w swojej pracy z 1891 r. wzorował 

się na Liszcie. Uznawał istnienie przestępców 
niepoprawnych, których nie można ani popra-
wić, ani odstraszyć, a których należy uczynić 
nieszkodliwymi. Propagował zasadę wyroków 
nieoznaczonych i kary uzależnione nie od czy-
nu, ale lecz od kategorii przestępcy4.

Wśród przedstawicieli młodszego po-
kolenia karnistów kategoryzację przestęp-
ców niepoprawnych oraz celowość orzeka-
nia wyroków nieoznaczonych akceptowali 
Aleksander Mogilnicki i Wacław Makowski. 
Makowski, który prowadził własne badania 
psychologiczne na więźniach, uważał, że pra-
wo karne należy oprzeć na zasadzie obrony 
społecznej, a przestępców należy badać pod 
kątem społecznej szkodliwości. Koncepcję 
winy i czynu uznał za „przeżytek indetermi-
nizmu” a więzienia chciał zastąpić instytucja-
mi o charakterze więzienno-szpitalnym. Kara 
miała stać się instrumentem interesu społecz-
nego. W polskiej doktrynie prawa karnego 
zaczęli dochodzić do głosu młodzi naukowcy 
wykształceni na Zachodzie (Makarewicz, Re-
inhold, Rappaport), którzy stanęli w opozycji 
do szkoły klasycznej prawa karnego. W ich 
pracy jednak – jak podkreśla Elżbieta Jani-
szewska-Talago – uderza „nie bezkrytyczne 
przyjmowanie obcych teorii, ale ostrożność, 
powściągliwość oraz selekcja zachodnich pro-
pozycji”. V Zjazd Prawników i Ekonomistów 
Polskich, który odbył się we Lwowie w 1912 
roku można uznać za oficjalny zwrot polskiej 
nauki prawa karnego w stronę zapatrywań 
szkoły socjologicznej5. 

2 E. Janiszewska-Talago, Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Warszawa 1965, s. 3.; M. Wąsowicz, Nurt 
socjologiczny w polskiej myśli prawnokarnej, Warszawa 1989, s. 20.

3 M. Wąsowicz, Nurt socjologiczny…, s. 55.
4 E. Janiszewska-Talago, Szkoła antropologiczna…, s. 28.
5 Tamże, s. 34-51.
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2. KONCEpCjA NIELECZNICZYCh 
śRODKóW ZABEZpIECZAjąCYCh 

Centralnym zagadnieniem rozwijającej 
się na przełomie wieków polityki kryminal-
nej była kwestia stosowania środków zabez-
pieczających, w tym środków nieleczniczych, 
a więc nastawionych wyłącznie na izolację 
osób niebezpiecznych. Poglądy na ten temat 
określały postawę danego autora wobec para-
dygmatu pozytywistycznego. Jeśli przyjąć, że 
przestępstwo jest wpisane w pewną katego-
rię osób (predestynacja kryminalna), to osob-
ników tej kategorii należy izolować (elimino-
wać), aby ochronić zdrową resztę organizmu 
społecznego. Wśród autorów byli tacy, którzy 
chcieli całkowicie zanegować instytucję kary 
kryminalnej i w pełni zastąpić ją środkami 
ochronnymi (Enrico Ferri), aczkolwiek bar-
dziej liczni byli zwolennicy dwutorowości 
środków (kara + środki zabezpieczające). 
W myśl rozwiązań dwutorowych środki za-
bezpieczające mają zastosowanie wtedy, gdy 
skazanie na karę sprawiedliwą, współmier-
ną do przestępstwa jest niewystarczające 
z punktu widzenia ochrony społeczeństwa6.

W polskiej doktrynie prawa karnego po-
czątku XX w. dominowała koncepcja dwuto-
rowości. Skrajne stanowisko, czyli postulat 
stopniowego wyeliminowania kar z kodeksu 
karnego, przyjmowali w początkowym okre-
sie swojej twórczości naukowej: Leon Radzi-
nowicz, Adam Ettinger, a w sposób najbardziej 
radykalny Bolesław Matzner, który wystąpił 
z koncepcją społecznego „stanu groźności”. 
Stwierdzenie tego stanu uprawniałoby pań-

stwo do zastosowania środków zabezpie-
czających mimo braku przestępstwa (środki 
zabezpieczające predeliktualne)7. Wacław 
Makowski w początkowym okresie pracy 
naukowej pisał: „Każdy czyn ludzki musi być 
traktowany z punktu widzenia jego pożytku 
lub szkody dla spo łeczeństwa, zbrodnia musi 
więc być odseparowana od subiektyw nego 
pojęcia winy i odpowiedzialności. W ogóle 
kwestia odpo wiedzialności nie istnieje, nie 
ma zatem winy i nie ma kary. Spo łeczeństwo 
broni się przeciw szkodliwym jednostkom 
jak przeciw zaraźliwym chorobom, aby unik-
nąć grożącego od nich niebezpie czeństwa (...) 
nie może się bawić w półśrodki. Osobników 
uznanych za społecznie niebezpiecznych 
należy umieszczać w specjalnie w tym celu 
stworzo nych zakładach, odmiennych od dzi-
siejszych więzień”8. Za kodyfikacją dwuto-
rową opowiadali się: Kumaniecki, Reinhold, 
Krzymuski, Glaser, Wróblewski, Rappaport 
i inni9. Warto zauważyć charakterystyczną 
prawidłowość, iż stosunek polskich uczonych 
do środków zabezpieczających zmieniał się 
z upływem czasu. Po pierwotnej fascynacji 
kierunkami pozytywistycznymi (zwłaszcza 
Reinhold i Makowski), następowało stonowa-
nie poglądów i uznanie, że środki zabezpie-
czające powinny być stosowane nie zamiast, 
ale obok kary. W początkowym okresie oma-
wiano najczęściej następujące instytucje: a) 
domy pracy przymusowej, b) zakłady dla tzw. 
przestępców niepoprawnych, c) przymusową 
sterylizację przestępców. 

6 Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989, s. 287.
7 E. Janiszewska-Talago, Szkoła antropologiczna…, s. 89.
8 Tamże, s. 46-47.
9 M. Wąsowicz, Nurt socjologiczny…, s. 199-200.
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10 H.A. Kon, Instynkty towarzyskie zawodowych włóczęgów – przestępców cywilizacji. Studium socjo-antropologii krymi-
nalnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1906, nr 24-26, s. 415-416.

11 Pierwszym zakładem więziennym spełniającym jednocześnie rolę środka zabezpieczającego był angielski dom pracy 
(work house) założony w 1553 r. Od tego czasu zakłady takie zaczęły powstawać w całej Europie. Zob. S. Pławski, Prawo 
penitencjarne w zarysie, Łódź – Warszawa 1964, s. 46.

12 J. Reinhold, Środki zabezpieczające przeciw niepoprawnym i anormalnym przestępcom, ze szczególnym uwzględnieniem 
nowych projektów kodeksów karnych. Referat na V Zjazd prawników i ekonomistów polskich, Lwów 1912, s. 98-99.

13 A. Flatau-Kowalska, Środki zabezpieczające w prawie karnym, Warszawa 1956, s. 121.
14 Projekt szwajcarski z 1908 r. przewidywał umieszczenie sprawcy w zamkniętym zakładzie pracy jeśli były spełnione 

następujące przesłanki: a) sprawca popełnił przestępstwo i został skazany na karę więzienia (zwykłego), b) sprawca 
okazuje wstręt do pracy lub źle się prowadzi, a po pełnione przez niego przestępstwo pozostaje w związku przyczyno-
wym z tym jego stanem, c) sprawca jest zdolny do pracy i prawdopodobnie da się wy chować do pracy. O zastosowaniu 

a) domy pracy przymusowej
Od połowy XIX w. zwolennicy kierunków 

pozytywistycznych, w niechęci do pracy osób 
bezdomnych, żebraków, włóczęgów, prosty-
tutek, sutenerów, zawodowych graczy ha-
zardowych, dostrzegali źródło popełnianych 
przez nich przestępstw. Zapobiegać nowym 
przestępstwom w tego typu środowiskach 
można więc było jedynie przez zwalczanie 
wstrętu do pracy i przyzwyczajanie do uregu-
lowanego trybu życia, wypełnionego pracą. 
Temu miały służyć instytucje domów pracy 
przymusowej. Na ziemiach polskich nie pi-
sano wiele na ten temat, chociaż byli autorzy 
szczególnie piętnujący życie tułacze. Takim 
był Henryk Kon, który sugerował, że włóczę-
gostwo jest uwarunkowane genetycznie10.

Geneza przymusowej pracy przestępców 
sięga jednak głębiej, bo aż do przełomu XV/
XVI w. Pierwsze więzienia zakładane w tym 
czasie były faktycznie zakładami zabezpie-
czającymi. Oprócz przestępców skazanych na 
karę przymusowej pracy gromadzono w nich 
włóczęgów, żebraków, ludzi o nieokreślo-
nym źródle dochodu czy miejscu zamieszka-
nia11. Prawo polskie XVI w. znało karę pracy 
przymusowej, aczkolwiek nie w zakładach 
zamkniętych. Były to tzw. roboty ziemne lub 
bliżej nieokreślona służba. Środek ten  stoso-
wano wobec bezdomnych „wałęsających się” 

chłopów. Spełniał funkcję prewencyjną oraz 
ekonomiczną. Konstrukcja ta nie miała oczy-
wiście charakteru środka zabezpieczającego 
w rozumieniu szkoły pozytywnej. Była to 
rodzaj kary za przestępstwo włóczęgostwa. 
Na przełomie XVIII/XIX w. domy pracy funk-
cjonowały w Prusach. Osadzeni mieli w nich 
przebywać tak długo, aż uzyskają zdolność 
utrzymywania się na wolności. W Austrii 
domy przymusowej pracy wprowadziły usta-
wy z 1885r. W Szwajcarii osadzenie w domu 
pracy przymusowej było instytucją prawa 
administracyjnego i nie wymagało wyroku 
sędziowskiego12.

W Królestwie Kongresowym zatwierdzo-
no tzw. „instytuty przytułku i pracy”. Ich celem 
miała być nie kara, ale poprawa moralna. Prze-
widywało je prawo sejmowe z czerwca 1830 
r. Instytuty te nie zaczęły funkcjonować z po-
wodu wybuchu powstania listopadowego13. 
Obowiązujące w Królestwie Polskim Kodeks 
kar głównych i poprawczych z 1847 r. i rosyj-
ski kodeks karny z 1903 r. zawierały przepisy 
przeciw-włóczęgowskie. Polscy uczeni kształ-
cący się na uniwersytetach państw Europy Za-
chodniej żywo interesowali się najnowszymi 
projektami kodeksów karnych tych państw. 
Szczególną rolę w polskiej debacie odegrały 
projekty: szwajcarski (1893,1908), niemiec-
ki (1909) i austriacki (1909)14. Oprócz tego 
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środka miał orzekać sąd. Czas trwania pobytu w domu pracy trwał od roku do lat trzech. Zadaniem domu pracy było 
wychowanie do pracy. Projekt niemiecki przewidywał umieszczenie w domu pracy zamiast lub obok kary za ściśle 
określone przestępstwa polegające na „złem prowadzeniu się” (np. sutenerstwo, żebractwo, włóczęgostwo) lub na 
wstręcie do pracy. Czas przebywania w takim ośrodku mógł wynosić od sześciu miesięcy do trzech lat, a celem jego 
zastosowania było „przyzwyczajenie skazanego do życia, odpowiadającego prawu i poświęconego pracy”. W projekcie 
kodeksu karnego austriackiego warunki orzeczenia przez sąd dopuszczalności domu przymusowej pracy były następu-
jące: a) sprawca popełnił przestępstwo wstrętu do pracy, żebrania lub sutenerstwa; b) sprawca odcierpiał już w kraju 
lub za granicą karę za jedno z wymienionych przekroczeń; c) sprawca był zdolny do pracy; d) stosowanie domu pracy 
było konieczne z powodu wstrętu do pracy, stwierdzonego u sprawcy. Przetrzymanie w domu pracy mogło trwać naj-
dłużej pięć lat, najkrócej jeden rok. Projekt uznawał dom pracy za środek zabezpieczający i miano stosować go obok i 
po odcierpieniu kary. Za: J. Reinhold, Środki zabezpieczające…, s. 101-110.

15 Dz.U. Nr 92, poz. 823.
16 E. Janiszewska-Talago, Szkoła antropologiczna…, s. 89.
17 A.Flatau-Kowalska, Środki zabezpieczające…, s. 138.
18 Tamże, s. 55.

kary albo środki zabezpieczające wobec że-
braków i włóczęgów przewidywały ustawy: 
fińska (1883), szwedzka (1885), holenderska 
(1886), belgijska (1891), norweska (1900), 
duńska (1905), portugalska (1912), grecka 
(1912), węgierska (1913), rumuńska (1921), 
peruwiańska (1924), turecka (1926), czecho-
słowacka (1929). Domy pracy jako środek 
zabezpieczający przewidywał szwajcarski 
projekt kodeksu karnego z 1918 r.

Dnia 14 października 1927 r. Prezydent 
RP wydał rozporządzenie o zwalczaniu włó-
częgostwa i żebractwa15. Rozporządzenie po-
sługiwało się instrumentami prewencji pre-
deliktualnej. Przepisy w nim zawarte nakazy-
wały osadzanie w przytułkach i domach pracy 
przymusowej włóczęgów, żebraków „zawo-
dowych” oraz osób nadużywających wsparcia 
z opieki społecznej na skutek nałogu lub nie-
chęci do pracy, mimo że nie dopuścili się wcze-
śniej popełnienia żadnego czynu przestępcze-
go16. Okres pobytu w takim domu mógł trwać 
od trzech do sześciu miesięcy, a w razie recy-
dywy od trzech miesięcy do dwóch lat. Oprócz 
tego art. 25 rozporządzenia przewidywał 
umieszczenie w więzieniu na okres od sześciu 
miesięcy do dwóch lat, a w razie recydywy do 
lat pięciu osób, które „posiadając wystarczają-
ce środki utrzymania żebrzą”. Ze względu na 

sytuację finansową państwa przepisy rozpo-
rządzenia weszły w życie jedynie na obszarze 
województw poznańskiego, pomorskiego, na 
obszarze m. st. Warszawy oraz w Bojanowie 
i pod Żyrardowem, na skutek istnienia tam 
odpowiednich zakładów17. Jak widać idea 
wprowadzenia do polskiego kodeksu karne-
go instytucji domów pracy przymusowej nie 
była rozwiązaniem nowatorskim. Obecność 
sankcji pracy przymusowej w takiej czy innej 
formie była żywa w świadomości prawników 
i opinii społecznej.

b) zakłady dla niepoprawnych
Tak jak przepisy przeciw włóczęgom i że-

brakom miały swój długi rodowód prawno-
historyczny, tak koncepcja izolowania w spe-
cjalnych zakładach określonych kategorii 
przestępców, wywodzi się bezpośrednio 
z dziewiętnastowiecznych teorii antropolo-
gicznych i socjologicznych18. Pod wpływem 
postulatów ówczesnej kryminologii w dok-
trynie prawa karnego wyróżniano nastę-
pujące typy przestępców: 1) „niepoprawni” 
– to generalnie przestępcy, których kara kry-
minalna nie jest w stanie zmotywować do 
poszanowania norm prawa karnego; 2) „re-
cydywiści” – którzy ponownie dopuścili się 
popełnienia przestępstwa. Zależność pomię-
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19 J. Reinhold, Środki zabezpieczające…, s. 4-15.
20 Za: M. Wąsowicz, Nurt socjologiczny…, s. 189.

dzy recydywistą a przestępcą niepoprawnym 
jest taka, że nie każdy recydywista musi być 
przestępcą niepoprawnym, natomiast każdy 
przestępca niepoprawny popada w recydy-
wę; 3) „zawodowi” („z rzemiosła”) – to ci, 
którzy z częstego popełniania przestępstw 
stworzyli sobie wyłączne lub przeważające 
źródło dochodu; 4) „nałogowi” („z nawyk-
nienia”)  – którzy popełniają przestępstwa 
jako rzecz zwyczajną, nie mogąc się od tego 
powstrzymać, chociaż nie przynoszą im one 
dochodu. Chodziło tu najczęściej o przestęp-
ców seksualnych.

Problematyka niepoprawności przestęp-
ców to rdzeń rozważań na temat nieleczni-
czych środków zabezpieczających. Podsta-
wowe pytania, jakie się w związku z tym 
pojawiały to: Czy istnieje grupa przestępców 
niepoprawnych? Jakie kryteria służą do roz-
poznania tej grupy? Jak powinno reagować 
na tę grupę prawo karne? Józef Reinhold wy-
prowadzał pojęcie przestępcy niepopraw-
nego ze starożytności, wskazując na prawo 
chińskie, dzieła Platona i Arystotelesa, na 
prawo rzymskie, a później teorie prawników 
włoskich. Uwagę doktryny prawa karnego 
na to zagadnienie zwróciły koncepcje Lom-
brosa z tezą o niepoprawności pewnych ty-
pów przestępczych. Tą tezę podzieliło wielu 
autorów z Enrico Ferrim i Rafaele Garofalo 
na czele. Wielki wysiłek wkładano w wyka-
zanie podstaw naukowych niepoprawności. 
Niepoprawność określonych typów miały 
potwierdzać psychologia, socjologia i staty-
styka kryminalna. Zabezpieczenie społeczeń-
stwa przed przestępcami niepoprawnymi 
było tematem IV Międzynarodowego Kon-

gresu Więziennego w Petersburgu w 1890 r., 
28 Zjazdu Prawników Niemieckich czy spo-
tkań Międzynarodowego Związku Krymina-
listycznego19.

Jeśli chodzi o kryteria stwierdzenia nie-
poprawności, przyjmowano najczęściej 
stwierdzenie wielokrotnej recydywy oraz 
szczególny rodzaj charakterologiczny spraw-
cy, jego motywacje i strukturę psychiczną. 
W zakresie prawno-karnych środków sto-
sowanych wobec tej grupy, Liszt postulował 
bezwzględną izolację. Pisał: „starać się ich 
za drogie pieniądze poprawiać w więzie-
niach celkowych – jest zwyczaj nym nonsen-
sem, wypuszczać ich po upływie pewnego 
czasu na wolność, jak dzikie zwierzęta, by 
po spełnieniu trzech czy czterech nowych 
przestępstw, znowu dostali się do więzienia 
i znowu byli poprawia nymi, to coś więcej 
i coś innego niż nonsens”20. Pojęcie przestęp-
cy niepoprawnego weszło do powszechnego 
użycia w europejskiej doktrynie prawa kar-
nego przełomu XIX i XX wieku.

Znaczącym precedensem legislacyjnym 
stała się francuska ustawa o relegacji z 1885 
r., która miała na celu usunięcie ze społe-
czeństwa przestępców zawodowych. Ustawa 
przewidywała obligatoryjne, dożywotnie 
zesłanie wielokrotnych recydywistów do 
kolonii. Osiem lat później Karol Stoos opu-
blikował słynny projekt kodeksu karnego 
dla Szwajcarii, który jako pierwszy przewi-
dywał, oprócz kar, sankcję środków zabez-
pieczających (w tym wobec recydywistów), 
i choć nie wszedł w życie stał się wzorem ko-
deksów wielu państw. Środki zabezpieczają-
ce dla recydywistów uwzględniała angielska 
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21 Angielska ustawa Prevention of Crime stanowiła, że przestępca, który był uprzed nio trzykrotnie karany i który stale 
wiódł życie nieuczciwe lub przestępne może być uznany przez przysięgłych za przestępcę nawyko wego (habitual crimi-
nal). Po takim werdykcie przy sięgłych sędzia mógł zdecydować o zastosowaniu środka zabezpieczają cego (preventive 
detention), jeżeli byłoby to pożyteczne ze względu na ochronę społe czeństwa. Czas zamknięcia wynosił od pięciu do 
dziesięciu lat. Dla zastosowania środka zabezpieczającego nie wystarczało usta lenie faktu trzykrotnej recydywy ani 
werdykt przysięgłych, uznający przestępcę za habitual criminal — konieczne było jeszcze, aby sędzia poznał właściwości 
przestępcy, jego charakter i o zastosowaniu środka izolującego prze stępcę od społeczeństwa, zadecydował dopiero po 
zbadaniu spo sobu jego życia i jego przestępnego usposobienia. W ciągu obowiązywania ustawy od 1908 do 1028 r. 
na zamknięcie prewencyjne skazano w Anglii i Walii 901 przestępców. Wyrok dziesięcioletni otrzymało zaledwie 34 
skazanych. Co znamienne przy stosowaniu Prevention of Crime Act tzw. przestępczość zawodowa wcale nie zmalała, 
a nawet nieco wzrosła. Zob. S. Batawia, Wstęp do nauki o przestępcy, Ossolineum 1984, s. 24; W. Świda, Przestępca 
zawodowy, Wilno 1932, s. 89-90.

22 Projekty szwajcarski, niemiecki i austriacki przyjmowały nieco odmienną formę reakcji wobec przestępców niepopraw-
nych. Projekt szwajcarski wobec przestępców niedostępnych wpływowi kary zrzekł się kary jako bezskutecznej i w jej 
miejsce wprowadził środek zabezpieczający w formie „przytrzymania”. Projekt niemiecki przewidywał w takim przypad-
ku „karę”, aczkolwiek – jak pisał Reinhold – w istocie rzeczy była to zamaskowana forma środka zabezpieczającego nie 
proporcjonalnego do winy i czynu. Projekt austriacki skumulował karę i środek zabezpieczający. Wielokrotny sprawca 
określonych przestępstw mógł po odcierpieniu kary, pozostawać dalej w de tencji, jeżeli jego zbrodnie wykazywały jego 
niebezpieczeństwo dla ogółu i jeżeli należało przyjąć, że nie da się on powstrzymać od popeł niania dalszych przestępstw. 
Za: J. Reinhold, Środki zabezpieczające…, s. 16-35.

23 J. Makarewicz, USA. Kartki z podróży po Stanach Zjednoczonych, Lwów 1929, s. 166.
24 E. Janiszewska-Talago, Szkoła antropologiczna…, s. 110.

Prevention of Crime Act z 1908 r.21, a także 
projekty kodeksów karnych: szwajcarski 
(1908), niemiecki (1908), austriacki (1909)22. 
Oprócz tego kategorię przestępcy zawodowe-
go lub z nawyknienia wyszczególniały nastę-
pujące projekty kodeksów karnych: norweski 
(1902), włoski (autorstwa Ferriego, 1921), 
argentyński (1921), peruwiański (1924), cze-
chosłowacki (1926), niemiecki (1927).

c) sterylizacja
Sterylizacja, a więc pozbawienie zdolno-

ści płodzenia, była w okresie międzywojen-
nym wykonywana bądź chirurgicznie, bądź 
przez naświetlanie promieniami rentgenow-
skimi. Sterylizacja była jedną z sankcji prawa 
karnego o charakterze zabezpieczającym. Dla 
przykładu – do 1928 r. w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki sterylizację najbardziej groź-
nych przestępców uchwaliło 17 zgromadzeń 
stanowych. Uzasadnieniem tego środka było 
zapobieżenie przekazania potomstwu prze-
stępczych skłonności. W 1927 r. Najwyższy 
Sąd Federalny uznał sterylizację za zgodną 

z konstytucją. W praktyce stosowały ją, i to 
tylko w sposób zawężony, tylko dwa stany: 
Kalifornia i Wisconsin23.

Idea przymusowej sterylizacji przestęp-
ców opierała się na gruncie uznania struk-
tury wrodzonych i dziedzicznych cech prze-
stępczych. Dynamicznie rozwijająca się eu-
genika snuła wizję powiększenia populacji 
ludzi utalentowanych, pełnowartościowych, 
a jednocześnie chciała wypracować nauko-
we metody ograniczenia rozmnażania się lu-
dzi stanowiących ciężar dla społeczeństwa. 
Jeśli przestępstwo jest dziedziczne, to ubez-
płodnienie całych grup przestępców zna-
cząco zmniejszyłoby wskaźnik przestępstw 
popełnianych w przyszłości, zmniejszyłoby 
ilość samych przestępców. W Europie Za-
chodniej teza o dziedziczeniu predestynacji 
kryminalnej była popierana w środowisku 
lekarskim24. 

W Polsce zwolennicy sterylizacji stano-
wili zdecydowaną mniejszość. Pod koniec lat 
trzydziestych Prokurator Sądu Najwyższego 
Stanisław Czerwiński postulował wprowa-
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dzenie sterylizacji do systemu prawa. Czer-
wiński widział w sterylizacji przestępców 
jeden ze środków profilaktyki kryminalnej. 
Twierdził, że w związku z ogromnym przyro-
stem liczbowym osób obciążonych ciężkimi 
chorobami dziedzicznymi ustawa steryliza-
cyjna dokładnie opracowana przez lekarzy, 
biologów i krymi nologów i planowo wyko-
nana, byłaby użyteczna do zwalczania zwy-
rodnień i „podniesienia rasy ludzkiej”. Inny 
propagator sterylizacji, Henryk Żółtowski, dla 
jej uzasadnienia przytaczał względy społecz-
no-ekonomiczne. Choć nie przyjmował tezy 
o dziedziczeniu zachowań przestępnych, to 
uważał, że przestępcy zawodowi, nałogowi, 
a także wielokrotni recydywiści nie nadają 
się do wykonywania społecznej funkcji utrzy-
mania rodziny i wychowywania dzieci, stąd 
też nie powinni mieć fizycznej możliwości ich 
poczęcia25.

W 1935 r. Polskie Towarzystwo Eugenicz-
ne opublikowało projekt ustawy „o zmniej-
szeniu ciężarów związanych z opieką spo-
łeczną”. Projekt wzorował się ściśle na hitle-
rowskiej ustawie sterylizacyjnej i zmierzał do 
wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa 
zabiegów pozbawiających płodności w celu 
hamowania rozrodczości tzw. „ludzi niepożą-
danych”. Do tej grupy zaliczano między inny-
mi nałogowych i zawodowych przestępców, 
odczuwających wstręt do pracy, żebraków 
i włóczęgów. W tym samym roku na łamach 
czasopisma „Higiena Psychiczna” Henryk Żół-
towski opublikował projekt nowego rozdzia-
łu kodeksu karnego, który dawałby sądom 

możliwość orzeczenia przymusowej steryli-
zacji wobec sprawców całkowicie i częściowo 
niepoczytalnych, alkoholików, narkomanów, 
osób przejawiających wstręt do pracy, trzy-
krotnych recydywistów oraz przestępców za-
wodowych i z nawyknienia26.

Projekty legalizacji przymusowej steryli-
zacji napotkały w Polsce wyraźny sprzeciw 
ze strony opinii publicznej. Przeciwko stoso-
waniu sterylizacji opowiadali się lekarze (np. 
profesorowie Handelsman i Pieńkowski), jak 
i prawnicy (m.in. Władysław Wolter)27. Grze-
gorz Wirszubski (sam zwolennik kastracji 
przestępców) w 1935 r. wyraził opinię, że po-
glądy prosterelizacyjne nie znalazły w Polsce 
podatnego gruntu ze względu na przekonania 
moralne katolickiego społeczeństwa. Wynika-
ło to między innymi z tego, że Papież Pius XI 
w 1930 r. w Encyklice o małżeństwie chrze-
ścijańskim (Casti Conubii) oficjalnie potępił 
sterylizację: „Państwu nie przysługuje żadna 
bezpośrednia władza nad ciałem podwład-
nych. Jeśli nie ma winy i tym samym powodu 
do kary cielesnej, nie wolno mu naruszyć ca-
łości ciała albo go kaleczyć, ani ze względów 
eugeniki, ani z jakichkolwiek innych powo-
dów”. Katoliccy teologowie argumentowali, 
że pozbawienie możliwości założenia rodziny 
pozbawia człowieka najsilniejszej pobudki 
do pracy, życia uczciwego czy ewentualnej 
poprawy życia. Taki człowiek, utratę życia 
rodzinnego, starałby się zapełnić większą 
swobodą używania. Wzrosłaby zatem ilość al-
koholików, „rozpustników”, „zbrodniarzy”28. 
Propozycja wprowadzenia nieleczniczego 

25 Tamże, s. 91-94.
26 H. Żółtowski, Ubezpłodnienie w Polsce, „Higiena Psychiczna” 1935, nr 6-7, s. 213. 
27 A. Flatau-Kowalska, Środki zabezpieczające…, s. 207-208.
28 G. Wirszubski, Ubezpłodnienie przymusowe, jako środek walki z przestępczością, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1935, 

s. 142-146.
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środka zabezpieczającego w postaci przymu-
sowej sterylizacji przestępców nie pojawiła 
się w trakcie obrad Komisji Kodyfikacyjnej.

SŁOWA KLUCZOWE
Środki zabezpieczające, domy pracy przy-

musowej, zakłady dla niepoprawnych, stery-
lizacja przestępców, kodeks karny z 1932 r.

STRESZCZENIE
W pierwszej części artykułu autor opisu-

je społeczno-historyczne uwarunkowania, 
w tym tło ideowe, leżące u podstaw wprowa-
dzenia instytucji nieleczniczych środków za-
bezpieczających do kodeksu karnego z 1932 
r. Rozważania koncentrują się na historycznej 
racjonalizacji trzech środków zabezpieczają-
cych: domów pracy przymusowej, zakładów 
dla niepoprawnych oraz – nie wprowadzo-

nej do polskiego systemu, ale funkcjonującej 
w innych krajach – sterylizacji przestępców.

KEYWORDS 
Preventive measures, work houses, pre-

ventive detention, sterilizing of criminals, 
Polish penal code of 1932

SUMMARY
In the first part of the article the author 

describes the socio-historical conditions of 
introduction of a non-medical preventive 
measures to the Polish Criminal Code of 1932. 
The article focuses on three institutions: work 
houses, preventive detention for recidivists 
and incorrigible and habitual offenders, and 
– not introduced into the Polish system, but 
functioning in other countries –  sterilizing of 
criminals.



przegląd prawno-ekonomiczny 28 (3/2014)38

I.  WSTęp
Najostrzejszym i najgłębiej sięgającym 

w sferę uprawnień rodziców środkiem ogra-
niczenia ich władzy jest umieszczenie dziec-
ka w pieczy zastępczej. Środek ten ze względu 
na swój charakter powinien być stosowany 
w ostateczności dopiero, wówczas gdy inne 
środki pomocy rodzinie i dziecku nie przy-
niosły oczekiwanego rezultatu albo gdy oko-
liczności sprawy wskazują, że takiego wyniku 
nie dadzą. Odseparowanie dziecka od rodzi-
ców w postaci umieszczenia go w pieczy za-
stępczej jest poddane współcześnie szerokiej 
krytyce ze strony środowiska pedagogiczne-
go, jak i prawniczego. W sytuacji jednak, gdy 
rodzice nie dają sobie rady z codziennymi 
problemami i gdy środowisko rodzinne wy-
wiera ujemny wpływ na wychowanie dziecka, 
wydanie takiej decyzji jest konieczne. 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć 
problematykę instytucji pieczy zastępczej. 

Wskazać zasady i formy wspierania rodziny 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funk-
cji opiekuńczo-wychowawczych, jak również 
zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone 
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej.

II. ZNACZENIE pOjęCIA pIECZA 
ZASTępCZA

Pojęcie pieczy zastępczej, od momentu 
wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodzi-
ny i systemie pieczy zastępczej 1 stycznia 
2012 r.1, jest pojęciem prawnym. Do 31 grud-
nia 2011 r. podstawowym aktem określają-
cym system pieczy zastępczej była ustawa 
o pomocy społecznej2. Rodzice sprawują 
pieczę rodzicielską, a inne formy opieki poza 
rodzicielskiej to piecza zastępcza. Pojęcie pie-
cza jest szersze niż opieka i wychowanie i za-
wiera w sobie zarówno czynności opiekuńcze, 
jak wychowywanie oraz wspieranie dziecka. 

Aneta Chajnowska

Piecza zastępcza jako najdalej 
idący środek ograniczenia władzy 
rodzicielskiej

Foster care as far-reaching measure parental restrictions 

1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.
2 J. Ignaczewski, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Sądowe komentarze tematyczne, Warszawa 2012, s. 190.
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3 T. Uliasz, Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 
2011, nr 7, s. 4.

4 Dzieci i młodzież w opiece zastępczej, Rzecznik Praw Dziecka, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Rada 
Europy, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2010, s. 39.

5 M. Klimek, Rodzicielstwo zastępcze jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym [w:] Współczesna rodzina w dobie 
przemian społeczno-kulturowych, red. B. Więckiewicz, M. Klimek, Lublin 2012, s. 44.

6 M. Andrzejewski, Rodziny zastępcze-problematyka prawna, Toruń 2006, s. 12.
7 T. Smyczyński, Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładania, Poznań 1999, s. 168.
8 M. Geottel, Prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2011, s. 157. 
9 J. Ignaczewski, Władza rodzicielska…, s. 190.
10 K. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 958.

W sposób odpowiedni oddaje ono współcze-
sne stosunki między dzieckiem a jego opieku-
nami3.

Piecza zastępcza jest to czasowa, czasami 
długoterminowa, opieka oferowana dzieciom 
i młodzieży pozbawionym właściwej opieki 
rodzicielskiej. Termin ten oznacza, że nawet 
będąc pozbawionym opieki rodzicielskiej, 
dziecko nadal powinno mieć dom, który może 
być domem zastępczym, instytucjonalnym 
czy rodzinnym, o ile będzie zapewniał dziec-
ku stabilizację, bezpieczeństwo i wsparcie4. 
Istotą pieczy jest przygotowanie dziecka do 
godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego 
życia, pokonywania trudności życiowych, na-
wiązywania i podtrzymywania bliskich kon-
taktów z rodziną i rówieśnikami. Zadaniem 
pieczy jest również zaspokajanie potrzeb 
emocjonalnych dzieci, z uwzględnieniem po-
trzeb bytowych, edukacyjnych oraz zdrowot-
nych5. Jest ona roztaczana przez inne osoby 
niż rodzice albo instytucje specjalnie do tego 
powołane. Jej celem jest dbanie, opiekowanie 
i troszczenie się o dziecko. Ustanawiana jest 
w konsekwencji wydania orzeczenia przez 
sąd lub organ podlegający kontroli sądu6. 

Pieczą zastępczą nie można określić każ-
dej formy sprawowania pieczy nad dzieckiem, 
ale tylko taką, gdy jest konieczne zastąpienie 
rodziców, którzy nie mogą albo nie powinni 
ze względu na dobro dziecka sprawować nad 

nim bezpośredniej pieczy7. Poddanie dziecka 
pieczy zastępczej jest najdalej idącym środ-
kiem ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jest 
on stosowany w dwóch przypadkach. Pierw-
szym jest sytuacja, gdy łagodniejsze środki 
ograniczenia władzy rodzicielskiej okazały się 
niewystarczające, a drugim, jeżeli ze względu 
na sytuacje konieczne jest natychmiastowe 
zabranie dziecka z środowiska rodzinnego8.

III. ZASADY UMIESZCZANIA 
DZIECKA W pIECZY ZASTępCZEj

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej spowodowała po-
jawienie się po raz pierwszy w Kodeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym zasad odnoszących 
się do pieczy zastępczej9. Główną zasadą obo-
wiązującą w zakresie umieszczania dziecka 
w pieczy zastępczej jest zasada, iż rodzina, 
która nie radzi sobie z wykonywaniem funk-
cji wychowawczych i opiekuńczych, powin-
na w pierwszej kolejności otrzymać pomoc 
i wsparcie od podmiotów i instytucji działa-
jących na ich rzecz10. 

Rodzina może być wspierana przez asy-
stenta rodziny, placówkę wsparcia dzienne-
go i rodzinę wspierającą. Ustawa o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
w pierwszej kolejności wymienia środki 
wspierania rodziny a dopiero później środki 
pieczy zastępczej11. W sytuacji, jeżeli dobro 
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11 J. Ignaczewski, Władza rodzicielska …, s. 191.
12 K. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny …, s. 958.
13 H. Ciepła [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  red. K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 820.
14 A. Roguska, M. Danielak-Chomoć, B. Kulig, Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, Warszawa-Siedlce 2011, 

s. 25.
15 Rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem w województwie kujawsko-pomorskim - stan zastany, Biblioteczka 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Toruń 2012, s. 9.
16 Tamże.
17 J. Skibińska-Adamowicz [w:] Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 264.
18 K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 74-75.
19 Dzieci i młodzież…, s. 38.
20 K. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 962.

dziecka jest zagrożone należy wówczas nie-
zwłocznie zapewnić mu piecze zastępczą. 
Taka sytuacja jest wyjątkiem od zasady, iż 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej 
lub innej jednostce organizacyjnej może na-
stąpić dopiero po wyczerpaniu wszystkich 
form pomocy rodzicom dziecka, o których 
wspomniano powyżej12. 

Asystent rodziny ma za cel niedopusz-
czenie do oddzielenia dziecka od rodziny 
lub umożliwienie jak najszybszego powrotu 
dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej 
do rodziców. Będzie udzielał on również 
kompleksowego wsparcia wychowankom 
pełnoletnim opuszczającym rodziny zastęp-
cze13. Czas pracy asystenta jest nienormowa-
ny, zależy od rytmu życia rodziny i jej nie-
zbędnych potrzeb. Asystent może profilak-
tycznie wspierać rodziny zagrożone różnymi 
dysfunkcjami14. Zadaniem asystenta jest 
wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci 
i rozwiązywaniu problemów. Miejscem jego 
pracy jest miejsce zamieszkania rodziny lub 
miejsce przez nią wskazane. Posiada szereg 
uprawnień z związku z pełnieniem swoich 
funkcji15.

Instytucja rodziny wspierającej jest ko-
lejnym sposobem pomocy niesionej rodzinie 
naturalnej. Przejawia się ona w wspiera-
niu rodziny w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, wychowaniu i opiece. Osoba 
z najbliższego otoczenia może pełnić taką 
funkcje16. Rodzina ta uczy jak na co dzień 
wypełniać zwykłe role społeczne. Za bardzo 
korzystne należy uznać rozwiązanie polega-
jące na umożliwieniu pełnienia tej funkcji 
osobie z bliskiego otoczenia, gdyż zapewnia 
to dziecku obecność osób znanych, bardzo 
często bliskich17.

Placówka wsparcia dziennego ma za za-
danie niesienie pomocy rodzinie, która nie 
może sprostać wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych. Placówka wsparcia 
może być prowadzona w formie: opiekuńczej, 
w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów 
i ognisk wychowawczych; specjalistycznej; 
pracy podwórkowej realizowanej przez wy-
chowawcę18.

IV. INSTYTUCjONALNA pIECZA 
ZASTępCZA I jEj FORMY

Instytucjonalna piecza zastępcza jest for-
mą zastępczej opieki nierodzinnej. Opieka 
zapewniona jest w większych lub mniejszych 
formach opieki grupowej prowadzonych przez 
opłacanych pracowników w systemie pracy 
zmianowej19. Formami instytucjonalnej pieczy 
zastępczej są: regionalna placówka opiekuń-
czo - terapeutyczna, ośrodek preadopcyjny 
oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza20. 
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Regionalna placówka opiekuńczo-tera-
peutyczna swoim zakresem pomocy obejmuje 
dzieci, które ze względu na stan zdrowia, wy-
magający stosowania specjalistycznej opieki 
i rehabilitacji nie mogły zostać umieszczone 
w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej21. 

Interwencyjne ośrodki preadopcyjne 
zajmują się opieką nad niemowlętami przy-
gotowywanymi do adopcji. Dziecko takie 
może przebywać w ośrodku maksymalnie do 
pierwszego roku życia. Umieszczenie dziecka 
w tej formie następuje dopiero po wyczerpa-
niu możliwości umieszczenia dziecka w ro-
dzinnej pieczy zastępczej22.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest 
prowadzona jako placówka opiekuńczo-wy-
chowawcza typu: socjalizacyjnego, interwen-
cyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego lub 
rodzinnego23. Placówki takie pełnią funkcje 
wspierającą, uzupełniającą lub wypełniającą, 
do której dostosowany jest rodzaj opieki i jej 
charakter. Placówki te dzielą się na publicz-
ne prowadzone przez jednostki samorządu 
terytorialnego i niepubliczne zarządzane 
przez inne podmioty24. Dziecko umieszczone 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej ma 
zapewnione wychowanie, całodobową opie-
kę a także kontakt z rodzicami. Placówka ta 
podejmuje wszelkie działania w celu powro-
tu dziecka do rodziny25. W placówce opiekuń-
czo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, in-

terwencyjnego lub specjalistyczno-terapeu-
tycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. 
roku życia wymagające szczególnej opieki lub 
mające trudności w przystosowaniu się do 
życia w rodzinie26. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu rodzinnego oparta jest na otwartości 
relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami 
i osobami bliskimi. Podkreślić należy charak-
ter prawnych zmian jakie zaszły w opisie za-
dań tej instytucji. Przed zmianami placówka 
ta nastawiona była na wykonywanie prawie 
wyłącznie trwałej pieczy nad dzieckiem27. 
Placówka ta różni się od pozostałych typów 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Pod-
stawową funkcją jej jest wspólne wychowanie 
i opieka nad licznym rodzeństwem. W swoich 
założeniach jest zbliżona do instytucji rodzin-
nych domów dziecka mieszczących się w ob-
rębie rodzinnej pieczy zastępczej28. 

Placówka typu interwencyjnego przezna-
czona jest do przyjmowania dzieci w przy-
padkach nagłych. Głównym założeniem jest 
zapewnienie opieki nad dzieckiem w mo-
mencie trwania sytuacji kryzysowej, wyma-
gającej natychmiastowego działania w celu 
zagwarantowania dziecku opieki29.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 
typu socjalizacyjnego zapewnia dziecku ca-
łodobową opiekę i wychowanie. Celem jest 
również zaspokojenie jego podstawowych 
potrzeb. Zapewnia podopiecznym zajęcia m. 
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in. korekcyjne, logopedyczne, terapeutyczne. 
Dla dzieci niepełnosprawnych organizowa-
ne są zajęcia specjalistyczne i rehabilitacja. 
Pracuje z rodziną dziecka oraz podejmuje 
starania mające na celu umożliwienie dziec-
ku powrotu do jego naturalnego środowiska 
rodzinnego30.

Prawodawca placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze typu specjalistyczno-terapeu-
tycznego przeznaczył do sprawowania opieki 
nad dziećmi o indywidualnych potrzebach. 
Pomoc w takiej placówce mogą znaleźć dzieci, 
które posiadają orzeczenie o niepełnospraw-
ności a także orzeczenie o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnosprawności31.

V. RODZINNE FORMY pIECZY 
ZASTępCZEj

Rodzinne formy pieczy zastępczej są to 
stałe lub okresowe formy opieki i wychowa-
nia dzieci oraz młodzieży wyłączonej w pełni 
lub częściowo ze środowiska rodziny natural-
nej, w których rolę opiekunów pełnią powo-
łane formalnie osoby obce lub spokrewnione 
z dziećmi, mające kompetencje, czyli wiedzę, 
umiejętności oraz predyspozycje osobowe do 
uzupełniania lub zastępowania rodziców bio-
logicznych w procesie socjalizacji podopiecz-
nych i osiągania przez nich samodzielności 
i zaradności32. 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są 
rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 
Formy rodzinnej pieczy zastępczej są orga-

nizowane po to, aby w razie konieczności 
zapewnić dziecku opiekę poza jego rodzi-
ną biologiczną, zapewnić mu i jego rodzi-
nie najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. 
Mogą one nastąpić dopiero po wykorzysta-
niu wszystkich środków utrzymania dziecka 
w jego rodzinie33. Głównym założeniem tej 
instytucji jest jej tymczasowość. Rodziny za-
stępcze mają sprawować pieczę nad dziec-
kiem przez czas potrzebny do unormowania 
się jego sytuacji życiowej. W przypadku braku 
możliwości jej unormowania, piecza ta usta-
je dopiero, kiedy dziecko będzie dorosłe i się 
usamodzielni34. 

Rodzina zastępcza jest formą pieczy za-
stępczej opartej na modelu wychowania ro-
dzinnego nad dziećmi i młodzieżą pozbawio-
ną całkowicie lub czasowo opieki rodziców. 
Celem tego rozwiązania jest zapewnienie 
dziecku warunków życia i rozwoju zbliżone-
go do tego jaki panuję w dobrze funkcjonują-
cej rodzinie35. Rodziny zastępcze dzieli się na: 
spokrewnione, niezawodowe i zawodowe. 
Natomiast wśród rodzin zastępczych zawo-
dowych można wyróżnić rodziny pełniące 
funkcje pogotowia opiekuńczego i rodziny 
zastępcze specjalistyczne36. 

Nowe rozwiązania prawne wymusiły 
przyjęcie nowej definicji spokrewnionych ro-
dzin zastępczych. Możliwość pełnienia funk-
cji rodziny spokrewnionej przyznano jedynie 
wstępnym i rodzeństwu dziecka. Uzasadnie-
nie takiego rozwiązania znajduje się w Ko-
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deksie rodzinnym i opiekuńczym, ponieważ 
są to osoby, na których ciąży obowiązek ali-
mentacyjny z mocy samego prawa37.

Rodzina zastępcza zawodowa i nieza-
wodowa jest rodziną inną niż biologiczna, 
w ramach której dziecko jest umieszczone 
na podstawie decyzji sądu. Wybierane są one 
na podstawie ich kwalifikacji oraz podlegają 
nadzorowi celem zapewnienia dziecku jak 
najlepszej opieki38. W rodzinie zastępczej 
zawodowej specjalistycznej umieszcza się 
w szczególności dzieci legitymujące się orze-
czeniem o niepełnosprawności, a także orze-
czeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu 
niepełnosprawności jak również małoletnie 
matki z dziećmi i dzieci na podstawie ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich39. Ro-
dzina zawodowa pełniąca funkcje pogotowia 
rodzinnego przyjmuje dziecko na podstawie 
orzeczenia sądu, gdy dziecko zastało dopro-
wadzone przez Policję lub Straż Graniczną, 
a także na wniosek rodziców, dziecka lub 
innej osoby na podstawie ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie40.

Rodzinne domy dziecka zostały włączone 
do systemu rodzinnej pieczy zastępczej usta-
wą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej. Jest to nowa forma sprawowania ro-
dzinnej pieczy zastępczej, której nie przewi-
dywały poprzednio obowiązujące przepisy41. 
Rodzinny dom dziecka zapewnia dzieciom 
całodobową opiekę i wychowanie w warun-
kach domu rodzinnego. Zapewniają poczucie 

bezpieczeństwa i stabilizacji oraz zapewniają 
fizyczny, psychiczny i społeczny rozwój wy-
chowywanych dzieci. Rodzinne domy dziecka 
pełnią następujące role: opiekuńczo-wycho-
wawczą – wynikającą z sieroctwa naturalne-
go lub społecznego dziecka; kompensacyjną 
– oznaczającą wyrównywanie braków roz-
wojowych; profilaktyczną – nakierowaną na 
ochronę przed zagrożeniem dalszego prawi-
dłowego rozwoju dziecka42.

VI. pODSUMOWANIE
Piecza zastępcza jest jednym ze sposobów 

ograniczenia władzy rodzicielskiej. Celem 
pieczy jest nie tylko ochrona dobra dziecka, 
ale również udzielenie pomocy rodzicom, 
usunięcie ich niewydolności. Sądy rodzinne 
często stoją przed bardzo trudnym zadaniem 
podjęcia decyzji o zabraniu dziecka z rodziny 
i umieszczeniu go w pieczy zastępczej oraz 
w sprawie formy pieczy zastępczej. Bardzo 
ważne jest stworzenie spójnego systemu opie-
ki nad dzieckiem i rodziną, jak również zniwe-
lowanie wykorzystywania pieczy zastępczej 
jako instytucji trwale zastępującej rodzinę na 
rzecz udzielania wsparcia rodzinie. Głównym 
celem powinno stać się, więc zapewnienie ta-
kiej pomocy rodzinie, aby odebranie dziecka 
ze środowiska naturalnego było ostatecznym 
wyjściem. W sytuacji, gdy dojdzie jednak do 
odebrania dziecka, powinny być podejmo-
wane dążenia do jak najszybszego powrotu 
dziecka do jego środowiska naturalnego.
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STRESZCZENIE 
Autorka artykułu omawia najbardziej ra-

dykalną konsekwencję ograniczenia władzy 
rodzicielskiej, jaką jest umieszczenie dziecka 
w pieczy zastępczej. Pieczę zastępczą w spo-
sób kompleksowy reguluje ustawa o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
która jest nowym aktem prawnym. Autorka 
analizuje dwie formy pieczy zastępczej: in-
stytucjonalną i rodzinną. Przedstawia formy 
pomocy rodzinie przeżywającej trudności 
w wykonywaniu swoich funkcji. Wskazuje na 
nowe, dotychczas nieznane instytucje w za-
kresie pieczy, jak asystent rodziny czy rodzin-
ne domy dziecka jako element rodzinnej pie-
czy zastępczej wprowadzone ustawą o wspie-

raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
KEYWORDS 

Family, child, foster care, foster families, 
family assistant.

SUMMARY
The article discusses the most radical con-

sequence of the limitation of parental author-
ity, which is the placement of the child in foster 
care. Foster care issues are in a comprehensive 
manner regulated by the Act on family support 
and foster care system, which is a new act. The 
article analyzes two forms of alternative care, 
custody institutional and family. Shows the 
forms of assistance to the family in difficulty in 
carrying out their functions. Indicates a new, 
hitherto unknown institutions in the field of 
care, as assistant to the family or foster family as 
part of the family foster care introduced by the 
Act on family support and foster care system.
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І. WpROWADZENIE 
Jedną z podstawowych cech rozwoju 

jakiejkolwiek dziedziny jest ciągłe koma-
sowanie aktów normatywnych. W wypad-
ku usług społecznych takie komasowanie 
zapewnia pojawianie się zarówno ustaw, 
jak i przepisów normatywno-prawnych 
wydanych przez Prezydenta Ukrainy, Ga-
binet Ministrów Ukrainy, Ministerstwo 
Polityki Społecznej i Pracy oraz inne 
ministerstwa. Jednakże taki proces nie 
zawsze jest oceniany pozytywnie, ponie-
waż pojawiają się pewne sprzeczności 
z wcześniej uchwalonymi aktami, nowe 
akta dublują postanowienia wcześniej-
szych etc. Jest kilka przyczyn takiego sta-
nu rzeczy. Jako pierwszą warto wymienić 
to, że poszczególne akty normatywne są 
uchwalane pospiesznie, bez należytego 
opracowania. Drugą przyczyną jest brak 
systemowego podejścia do kształtowania 
ukraińskiego ustawodawstwa regulują-
cego relacje w sferze usług społecznych. 
Trzecią przyczyną niedoskonałości jest 
to, że organy prawotwórcze nie biorą pod 

uwagę zaleceń oraz propozycji przedsta-
wicieli świata nauki. 

Dlatego więc obecnie jest dość duża licz-
ba ustaw oraz przepisów normatywno-praw-
nych dotyczących usług społecznych, które 
jednak cechują luki, kolizje; brak uregulowa-
nia oraz trudności ze znalezieniem potrzeb-
nych przepisów prawnych.

II. SYSTEMATYZACjA 
USTAWODAWSTWA ORAZ 
pODSTAWOWE pRóBY jEj 
pRZEpROWADZANIA

Efektywnym środkiem udoskonalania 
przepisów prawnych dotyczących świadcze-
nia usług społecznych osobom fizycznym 
oraz rodzinom na Ukrainie, jak również two-
rzenia warunków ułatwiających praktyczne 
stosowanie materiałów normatywnych jest 
systematyzacja prawa w tej dziedzinie. Syste-
matyzacja ta jest rozpatrywana jako działal-
ność mająca na celu ustanowienie jednolite-
go systemu akt prawnych, działalność władz 
prawotwórczych w kierunku uporządkowa-
nia oraz udoskonalania ustaw oraz innych 

Oksana Girnyk

Ustawodawstwo Ukrainy dotyczące usług 
społecznych i drogi jego doskonalenia
 

Ukrainian legislation on social services and ways to improve it
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akt prawnych, mająca na celu stworzenie ich 
systemu1.

W teorii prawa istnieją takie podstawowe 
sposoby systematyzacji: rejestracja, kodyfika-
cja, inkorporacja, konsolidacja2. Spróbujemy 
krótko przyjrzeć się każdemu z nich. 

Rejestracja aktów normatywno-praw-
nych – jest to proces gromadzenia przez or-
gany państwowe, przedsiębiorstwa, firmy 
oraz inne instytucje i organizacje obowiązują-
cych akt prawnych, ich opracowywanie oraz 
umieszczanie według określonego schematu, 
przechowywanie, jak również wystawianie 
zaświadczeń zainteresowanym urzędom, 
zakładom, poszczególnym osobom zgodnie 
z ich zapytaniami3. Zdaniem naukowców pod-
stawowa funkcja tego rodzaju systematyzacji 
polega na: informowaniu podmiotów o poło-
żeniu prawa4; zaspokajaniu własnych potrzeb 
w informacji prawnej albo dostarczaniu in-
formacji prawnej innym podmiotom w celach 
komercyjnych5.

Podobnym sposobem systematyzacji jest 
inkorporacja. Ona przewiduje umieszczanie 
całokształtu akt prawnych w pewnym po-
rządku (alfabetycznym, chronologicznym 
lub przedmiotowym)6. Innymi słowy, według 
Mychajłа Marczenki, jest to taka forma syste-
matyzacji, kiedy normatywne akta pewnego 

poziomu w całości lub częściowo są łączone 
w stworzone dla szerokiego użytku zbiory 
lub zestawienia sporządzone w określonym 
porządku7. Przy tym akta, które są poddawa-
ne inkorporacji, nie tracą swojej mocy praw-
nej i nadal działają. Z kolei inkorporacyjne 
zbiory aktów ustawodawstwa nie stanowią 
osobnych źródeł prawa, na nie nie można się 
powoływać w działalności polegające na za-
stosowaniu prawa8.

Biorąc pod uwagę wspomniane osobli-
wości tych form systematyzacji (rejestracji 
oraz inkorporacji), uważamy, że one nie mogą 
rozwiązać wszystkich problemów obowiązu-
jącego prawa dotyczącego usług społecznych. 
Po pierwsze wyniki rejestracji oraz inkorpo-
racji nie są źródłami prawa i nie wolno na nie 
się powoływać. Wszystkie akta normatywno-
prawne działające przed przeprowadzeniem 
rejestracji, pozostają wiążące oraz nadal 
w ten sam sposób regulują odpowiednie re-
lacje. Niewątpliwie taka działalność ułatwi 
obywatelom potrzebującym usług społecz-
nych proces poszukiwania oraz stosowania 
niezbędnych przepisów prawnych. Jednak-
że rejestracja oraz inkorporacja nie potrafią 
wypełnić luk, usunąć sprzeczności, znieść 
postanowienia, które się powtarzają etc., co 
mianowicie jest drugą przyczyną niewłaści-
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wości stosowania rejestracji oraz inkorpora-
cji w dziedzinie usług społecznych. 

W odróżnieniu od rejestracji i inkorpora-
cji kodyfikacja jest najbardziej złożoną oraz 
najbardziej doskonałą formą systematyzacji. 
Jest to jeden z rodzajów twórczości prawnej 
zapewniający systemowe i normatywne re-
glamentowanie danego rodzaju relacji spo-
łecznych drogą tworzenia jednolitego, praw-
nego oraz logicznie całościowego, wewnętrz-
nie spójnego aktu normatywnego (podstaw 
kodeksu), który wyraża treści oraz specyfikę 
prawną strukturalnie uwarunkowanego dzia-
łu systemu prawa9. Według Serhija Aleksieje-
wa oraz Roberta Anachasiana, podstawową 
cechą kodyfikacji jest wewnętrzne przetwa-
rzanie materiału normatywnego podzielo-
nego według dziedzin lub instytucji, tworze-
nie nowego aktu prawnego10. Innymi słowy 
w drodze kodyfikacji powstaje jednolity, zu-
nifikowany akt, który jednocześnie jest pod-
stawowym źródłem prawa w odpowiedniej 
dziedzinie. Taki akt pełni dwa zadania: (1) 
uporządkowanie całego systemu norm praw-
nych oraz (2) udoskonalenie treści przepisów 
prawnych.

Jednak, według Wolodumura Babajewa, 
kodyfikacja – to nie tylko utrwalanie wiążą-
cych norm oraz ich systematyzacja, ale jed-
nocześnie też opracowywanie nowych prze-
pisów prawnych11. Dlatego więc w pewnych 
okolicznościach kodyfikacja może być prze-
prowadzana „na pustym miejscu”, w wy-
padku braku wcześniej stworzonych ustaw 
oraz przepisów prawnych, albo może też 

powodować, że kodyfikowany akt w istot-
ny sposób się różni od wcześniej obowią-
zującego ustawodawstwa. Bez względu na 
doskonałość kodyfikacji, jest to też proces 
skomplikowany oraz wielopoziomowy po-
przedzany przez szereg innych działań. 
Dlatego więc, jak wspomina Serhij Melen-
ko, początkiem kodyfikacji ma być konsoli-
dacja, bez której kodyfikacja jest niemożli-
wa12. Zdaniem badacza, konsolidacja okre-
śla strukturę przyszłego kodyfikowanego 
aktu, wykrywa sprzeczności, niespójności, 
luki oraz zbieżności ogółu materiału praw-
nego. Poza tym w sferze usług społecznych 
warto przeprowadzać kodyfikację na po-
ziomie branżowym. Grupa norm prawnych 
regulująca relacje usług społecznych stanie 
się częścią takiego kodyfikowanego aktu. 
W nauce prawa usług społecznych już od 
dawna toczą się rozmowy na temat niezbęd-
ności stworzenia kodyfikowanego aktu. I to 
właśnie konsolidacja zapewni przygoto-
wanie odpowiednich norm pod względem 
korekty redaktorskiej, dokonania ogólnych 
zmian natury stylistycznej, ujednolicania 
terminologii, usuwania sprzeczności, po-
wtórzeń, skrócenia tekstu, zamiany starej 
terminologii etc. 

Celem konsolidacji jest zbiór w całość 
aktów prawnych o różnej mocy prawnej 
oraz zamknięcie ich w jednolitym skonsoli-
dowanym akcie wyodrębnionym ze wzglę-
du na przedmiot regulowania13. Podstawo-
wym plusem przeprowadzenia konsolidacji 
jest dokonanie wewnętrznego opracowa-
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nia przepisów, żeby: wszystkie normy były 
przedstawione w jednym i tym samym stylu; 
wykorzystywana była zunifikowana termi-
nologia; usunięte zostały sprzeczności, po-
wtórzenia; poprawiona została przestarzała 
terminilogia; merytorycznie podobne normy 
zostały połączone w jednym artykule. 

Słusznie nadmienia Julija Wasiljewa, iż 
konsolidacja w sferze usług społecznych 
pozwala na minimilizację ewentualnych 
błędów, których nie da się uniknąć w trak-
cie wykonywania tak obszernej pracy jak 
kodyfikacja14. Na Ukrainie brak jednolitego 
kodyfikowanego aktu, który by regulował 
relacje w sferze usług społecznych. Dlate-
go więc przed rozpoczęciem jego tworze-
nia trzeba skonsolidować ustawodawstwo 
w sferze usług społecznych. W pierwszej 
kolejności należy rozstrzygnąć następujące 
kwestie: stosunek pojęć „usługi społecz-
ne” i „obsługa społeczna”, które niekiedy są 
uważane za synonimy15, zaś czasem trakto-
wane są jakщ takie, które pozostają wobec 
siebie w stosunku części i całości16; uzna-
wanie płatnych świadczeń społecznych sfe-
rą opieki społecznej; przynależności środ-
ków pieniężnych do jednej z form świadcze-
nia usług społecznych; przyjęcie kryteriów 
działalności podmiotów zajmujących się 
świadczeniem usług społecznych osobom 
fizycznym oraz rodzinom etc. 

ІІІ. SpOSOBY UDOSKONALENIA 
UKRAIńSKIEGO USTAWODAWSTWA 
DOTYCZąCEGO USŁUG 
SpOŁECZNYCh

W literaturze naukowej dokonane zostały 
próby udoskonalenia przepisów prawnych re-
lacji w sferze usług społecznych. Na przykład 
Natalija Stachowska uważa, że trzeba stworzyć 
podstawowy akt normatywny, który by okre-
ślił oraz skoordynował wszystkie rodzaje i for-
my świadczeń społecznych, które już istnieją, 
jak również te, które powinny zostać sformu-
łowany w najbliższym czasie17. Takim aktem 
normatywnym, zdaniem badaczki, mogą zo-
stać Podstawy ustawodawstwa w dziedzinie 
usług społecznych świadczonych ludności 
Ukrainy, a lepiej – odpowiedni rozdział w Ko-
deksie społecznym. Jednak zarówno Podsta-
wy ustawodawstwa, jak i Kodeks społeczny to 
kodyfikowane akta, których, jak wspomniano 
wyżej, nie da się stworzyć bez poprzedniej 
konsolidacji. Poza tym w Podstawach zazwy-
czaj nie są zawarte szczegółowe regulowania 
tych lub innych relacji, w nich są podawane 
główne, najważniejsze postanowienia, które 
w większości wypadków mają być uzupełnia-
ne oraz konkretyzowane w innych ustawo-
dawczych aktach18. Na przykład w Podstawach 
ustawodawstwa dotyczącego obowiązkowego 
państwowego ubezpieczenia społecznego za-
warte są zasadnicze postanowienia, które są 
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wyszczególniane w Ustawach Ukrainy „O obo-
wiązkowym państwowym ubezpieczeniu 
emerytalnym”, „O obowiązkowym państwo-
wym ubezpieczeniu społecznym na wypadek 
bezrobocia”, „O obowiązkowym państwowym 
ubezpieczeniu społecznym od wypadków przy 
pracy oraz chorób zawodowych”, „O obowiąz-
kowym państwowym ubezpieczeniu społecz-
nym w związku z czasową utratą zdolności do 
pracy oraz wydatkami na pogrzeb”. 

Z kolei Wolodumur Honczarow19 i Natalija 
Runowa20 proponują uchwalić ustawę „O obsłu-
dze społecznej”, przez którą zostanie wprowa-
dzony nowy efektywny mechanizm finansowa-
nia oraz zarządzania systemem usług społecz-
nych21. Taka ustawa powinna zawierać: rozdział 
1 „Postanowienia ogólne”, gdzie jest podany spis 
podstawowych terminów, zasad, na których jest 
oparta obsługa społeczna, określa się cel oraz 
systemy obsługi społecznej; rozdział 2 „Zapew-
nianie prawa obywateli do obsługi społecznej”, 
gdzie określa się koło osób mających prawo do 
obsługi społecznej, wymienia się rodzaje i for-
my tej obsługi, przesłanki oraz tryb realizacji 
prawa do obsługi społecznej, państwowe stan-
dardy w tej dziedzinie; rozdział 3 „Organizacja 
obsługi społecznej”, gdzie przedstawia się peł-
nomocnictwa centralnych oraz lokalnych władz 
państwowych w dziedzinie świadczenia usług 
społecznych, podstawowe zasady finansowania 
ich jednostek, odpowiedzialność prawna za zła-
manie prawa w dziedzinie obsługi społecznej; 
rozdział 4 „Zapewnianie obywatelom poszcze-
gólnych rodzajów obsługi społecznej”; rozdział 
5 „Postanowienia końcowe”. 

Spróbujemy porównać strukturę zapro-
ponowanej ustawy z obecnie wiążącą Ustawą 
Ukrainy „O świadczeniach społecznych”. Usta-
wa ta zawiera następujące rozdziały: posta-
nowienia ogólne; zabezpieczenia praw oby-
wateli, którzy się znaleźli w trudnych okolicz-
nościach życiowych oraz potrzebują pomocy 
z zewnątrz na usługi społeczne; organizacja 
działalności dotyczącej świadczenia usług 
społecznych; działalność zawodowa w sferze 
świadczenia usług społecznych; odpowie-
dzialność za złamanie prawa o świadczeniach 
społecznych; współpraca międzynarodowa; 
postanowienia końcowe. Wyraźnie widać, że 
części składowe wspomnianych aktów praw-
nych są bardzo podobne. Dlatego więc nam 
się wydaje, że nie ma sensu tworzyć nową 
ustawę „O obsłudze społecznej” w takiej po-
staci, jaka została przedstawiona wyżej. Prze-
cież w zasadzie zmieni się jedynie nazwa wią-
żącej ustawy regulującej relacje w dziedzinie 
obsługi społecznej. Zaś reszta materiału po-
zostanie niezmieniona oraz nieopracowana 
w należyty sposób, co z kolei spowoduje to, 
że nie zostanie udoskonalony proces poszuki-
wania oraz stosowania przez osoby fizyczne 
potrzebnych im przepisów prawnych. 

ІV. KONSOLIDACjA 
USTAWODAWSTWA 
REGULUjąCEGO RELACjE 
DOTYCZąCE OBSŁUGI SpOŁECZNEj

Biorąc pod uwagę stan ukraińskiego 
ustawodawstwa (wielka liczba ustaw oraz 
przepisów prawnych), uważamy, iż powstała 

19 W.О. Honczarow, Socialne obsłuhowuwannia jak orhanizacijno-prawowa forma socialnoho zabezpeczennia / Awtoref. 
Na zdob. nauk. stup. kandyd. jur. nauk. // Specialnist: 12.00.05. - Kyjiw, 2012р. – 20s. 

20 N.О. Runowa, Prawowe rehuluwannia socialnoho obsłuhowuwannia w Ukrajini / N.O. Runowa: dys.kand.juryd.na-
uk:12.00.05 / Schidnoukr. nac. un-t. – Łuhańsk, 2011. – 182s. 

21 W.О. Honczarow, Socialne obsłuhowuwannia…, s. 12.
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potrzeba przeprowadzenia konsolidacji. Jest 
kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Pierwszą 
z nich jest powtarzalność oraz sprzeczność 
postanowień zawartych w aktach normatyw-
no-prawnych regulujących relacje dotyczące 
obsługi społecznej. Na przykład okoliczności, 
w jakich usługi społeczne są świadczone za 
darmo przewidziane są zarówno przez Usta-
wę Ukrainy „O świadczeniach społecznych”22 
jak i przez dekret Gabinetu Ministrów Ukra-
iny „O trybie udzielania płatnych usług spo-
łecznych oraz uchwalenie ich listy”23. Albo 
w art. 5 Ustawy Ukrainy „O świadczeniach 
społecznych” formą udzielania usług spo-
łecznych nazwano pomoc materialną, która 
oprócz pomocy naturalnej przewiduje też 
pomoc w postaci pieniędzy. Jednak nie da 
się znaleźć żadnego przykładu, kiedy usługi 
społeczne byłyby świadczone poprzez środki 
pieniężne. Druga przyczyna jest spowodo-
wana potrzebą stworzenia jednolitego stylu 
wypowiedzi oraz wykorzystywania jednolitej 
terminologii; normy o podobnej treści połą-
czyć w jednym artykule. Przecież w obowią-
zującym ustawodawstwie znajdujemy różne 
terminy na określanie podmiotów mających 
prawo do obsługi społecznej. Są to „odbiorcy 
usług społecznych”, „osoby uzyskujące usługi 
społeczne”, „obywatele” i in. Ostatnią, trzecią, 
przyczyną jest konieczność stworzenia aktu, 
który będzie obejmował treść wiążącego 
ustawodawstwa, a jednocześnie obali nie-
zbędność istnienia ostatniego.

Jak podkreśla S.H. Melenko, skonsolido-

wany akt powinien mieć określoną struktu-
rę, a normy mają być umieszczone w pewnej 
logicznej kolejnoścі24. Dlatego więc pierwszy 
rozdział odpowiedniego skonsolidowanego 
aktu będzie miał nazwę „Postanowienia ogól-
ne”. Tu mają być utrwalone definicje terminów, 
treść statusu prawnego podmiotów świad-
czących oraz uzyskujących usługi społeczne, 
wymagania wobec nich, prawa i obowiązki 
uczestników obsługi społecznej, procedura 
realizacji prawa do obsługi społecznej, podsta-
wy ograniczania odpowiedniego prawa, lista 
usług oraz rzeczy, odpowiedzialność za złama-
nie wymagań ustawy etc. Innymi słowy, pierw-
szy rozdział powinien zawierać postanowienia 
teoretyczne, które generalnie dotyczą wszyst-
kich uczestników relacji obsługi społecznej. 

Treść każdego następnego rozdziału ma 
zależeć od rodzaju ryzyka społecznego, który 
uwarunkował potrzebę obsługi społecznej. 
Otóż po nastąpieniu konkretnego ryzyka oso-
ba będzie wiedzieć, do którego rozdziału na-
leży jej się zwrócić, żeby uzyskać niezbędną 
informację prawną. 

Po uogólnieniu ustawodawstwa Ukrainy 
dotyczącego świadczeń społecznych wyod-
rębniamy następujące ryzyka społeczne25: 
brak zdolności do samoobsługi z powodu 
podeszłego wieku lub choroby; inwalidztwo; 
brak opieki rodzicielskiej; bezdomność; prze-
moc; lekceważenie oraz negatywne relacje 
w rodzinie; brak zajęcia; zakażenie AIDS; 
skomplikowane wady rozwoju. Otóż więc na-
zwa każdego następnego rozdziału skonso-

22 Pro socialni posłuhy: zakon Ukrajiny; 19. 06. 2003 r. nr 966-IV/ Werchowna Rada Ukrajiny // Widomosti Werchownoji 
Rady Ukrajiny. - 2003. - nr 45. - S.358. – ust.1 cz.5 s.7.

23 Pro poriadok nadannia płatnych socialnych posłuh ta zatwerdżennia ich pereliku: postanowa; 14. 01. 2004 r. № 12 / 
Kabinet Ministriw Ukrajiny // Oficijnyj Wisnyk Ukrajiny. - 2004. – nr  2. – S. 42.

24 S.H. Melenko,  Konsolidacija…. 
25 О.О. Iwanoczko,  Systema składnych żyttiewych obstawyn za zakonodawstwom Ukrajiny. – Wisnyk Lwiwskoho nacio-

nalnoho uniwersytetu imeni Iwana Franka. – nr 56. - 2012. - S.301-309.
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lidowanego aktu będzie odpowiadać ryzyku 
społecznemu, które się znalazło na liście. 

Podczas formułowania treści tych roz-
działów trzeba opracować cały ogół ustaw 
oraz przepisów prawnych regulujących od-
powiednią grupę relacji (uogólnić, uzgodnić 
rozbieżności, usunąć powtórzenia etc.). Każ-
dy z takich rozdziałów ma określać: procedu-
rę zwracania się w celu uzyskania niezbędnej 
obsługi społecznej (gdzie się zwrócić, jakie 
trzeba złożyć dokumenty, w jakim terminie 
upoważniony organ ma rozpatrzyć wniosek); 
wykaz rodzajów usług społecznych, do któ-
rych ma prawo osoba lub rodzina w wypadku 
nastąpienia tego lub innego ryzyka społecz-
nego; minimalne gwarancje takiej obsługi 
społecznej; podstawy dla płatnej, częściowo 
płatnej i bezpłatnej obsługi społecznej; tryb 
uzyskiwania takiej obsługi etc. 

Odpowiedni skonsolidowany akt o struk-
turze liczącej dziesięć rozdziałów proponuje-
my zatwierdzić pod nazwą Skonsolidowany 
akt dotyczący usług społecznych na Ukrainie. 
Wybór takiej nazwy pozwala przede wszyst-
kim na akcentowaniu rodzaju opieki społecz-
nej, jak również zawiera wszystkie rodzaje 
relacji prawnych należących do obsługi spo-
łecznej. 

IV. WNIOSKI
Podsumowując wyżej powiedziane, pra-

gniemy stwierdzić, iż mianowicie Skonsoli-
dowany akt dotyczący usług społecznych na 
Ukrainie zapewni dostępność oraz zrozu-
miałość przepisów prawnych w dziedzinie 
obsługi społecznej. Taki akt uprości oraz udo-
skonali procedurę realizacji prawa do obsługi 
społecznej dla osób fizycznych i rodzin, które 
doznały negatywnych skutków trudnych oko-

liczności życiowych. Odpowiednia działalność 
również da możliwość uzgodnić postanowie-
nia prawne, stworzyć jednolitą terminologię, 
zmniejszyć liczbę aktów normatywnych. 

Poza tym odpowiednia działalność będzie 
pierwszym krokiem na drodze do uchwalenia 
na Ukrainie skodyfikowanego aktu w dziedzi-
nie obsługi społecznej, którego rozdziałem 
może właściwie stać się Skonsolidowany akt 
dotyczący usług społecznych na Ukrainie. 

SŁOWA KLUCZOWE
usługi socjalne, systematyzacja, konsoli-

dacja, ustawodawstwo

STRESZCZENIE
W artykule przeanalizowano prawne pro-

blemy ustawodawstwa Ukrainy dotyczącego 
usług społecznych. Przytoczono przykłady 
powtórzeń, luk i sprzeczności w tym usta-
wodawstwie. Wyjaśniono prawne formy róż-
nych sposobów systematyzacji (ewidencji, 
inkorporacji, konsolidacji, kodyfikacji). Udo-
wodniono, że konsolidowanie jest najbardziej 
efektywnym sposobem uporządkowywania 
prawnych zaleceń i uproszczenia procedury 
realizacji prawa do usług społecznych.
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social service, systematization, consolida-
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SUMMARY
Plenty of legal stuff that regulates the re-

lations of social service in Ukraine predeter-
mines their unsystematic and inconsistency. 
Very often is difficult for citizens to find nec-
essary positions and apply them in practice. 
Therefore now, in the sphere of social service, 
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stood on end it is needed to remove collisions, 
reiterations; to correct out-of-date terminol-
ogy and take compatible; near norms on 
maintenance to unite to one article; to apply 
only style of exposition of statutes. It can be 

provided by consolidation of corresponding 
legal acts, that is the mortgage of efficiency 
and simplification of the legal adjusting of re-
lations of social service in Ukraine.
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І. INTRODUCTION
The right to social security is an active 

human right of the second generation. It 
cannot be realized without support of the 
state which creates and fixes appropriate 
procedures on the legislative level. Thus 
the issue on the notion and features of legal 
norms, which fix the order of social security 
right realization, is growing in importance.

II. SCIENTIFIC RESEARCh INTO 
pROCEDURAL LEGAL NORMS

In the Soviet period of field legal science 
development Vira Subbotenko was a scientist 
who analyzed procedural legal norms. Her 
research has lost its actuality because it was 
based on the legislation effective for that 
period. 

In modern science of the social security 
law there is no complex analysis of the role 
and significance of legal norms regulating 

the procedure of the right to social security 
realization. Scientists mainly investigate 
material norms fixing kinds of social security 
under Ukrainian legislation. The issue on 
procedural legal norms is partly analyzed 
in scientific papers of Maryna Buyanova, 
Kantemyr Gusov1, Illya Mamatkazin2. 

III. ThE NOTION OF pROCEDURAL 
LEGAL NORMS IN ThE SphERE OF 
SOCIAL SECURITY

In our opinion, the lack of procedural 
norms complex analysis is caused by 
traditional legal norms division into material 
and processual ones in law theory. Scientists 
usually do not single out procedural norms3. 
They explain that it is the processual norms 
that regulate positive procedure of realization 
of rights foreseen by material legal norms4.

To our mind legal norms are divided only 
into material and processual ones, because 

Galyna Chernyavska

Procedural Legal Norms in the Sphere 
of Social Security
 

Proceduralne normy prawne w dziedzinie opieki społecznej

1 М.О. Buyanova, К.N.Gusov [i dg.], Pravo sotsialnogo obespecheniya v Rossii: uchebnik, Moskva 2008, s. 153.
2 I.R. Mamatkazin, Protsedurnyye pravootnosheniya, voznikayushchiye v Rossii v svyazi s deystviem Zakona o gosudarst-

vennykh pensiyakh:diss. .. к.yu.n., Perm 2000, s. 53-56. 
3 О.V. Zaychuk, N.М. Onishchenko, Teoriya derszhavy I prava. Akademichnyy kurs: Pidruchnyk, Kyiv 2006, s. 380. 
4 М.V. Tsvik, О.V. Petryshyn, L.V. Avramenko [ta іn.], Zahalna teoriya derzhavy i prava: [Pidruchnyk dlya studentiv yury-

dychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv], Kharkiv 2009, s. 233. 
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there is no single scientific point on the 
correlation of “a procedure” and “a process” 
notions. Let us consider their concepts.

The following definitions of the terms 
are suggested in Ukrainian dictionaries5. 
A procedure is: 1) an officially established 
or customary order of realization, execution 
or performance of something; 2) a series of 
any actions, an order of doing something. 
And a process is: 1) a consequent and natural 
change of states or phenomena; an order of 
progress; 2) a totality of consequent actions 
or means aimed at achieving a certain result; 
3) a court hearing, a lawsuit itself.

As follows from the above mentioned 
definitions, the process is a kind of 
a procedure, used in court hearings.

There are two approaches to co-relation 
between “a procedure” and “a process” in law 
science.

According to the first approach, (a “broad” 
understanding of a process,) the latter has 
the same meaning as a procedure; these two 
things are the same. Representatives of the 
first approach are, for example, Ivan Galagan6, 
Petro Nedbaylo and Viktor Gorshenyov7, Yakiv 
Phogel8, Olga Yakovenko9. They understand the 
process not only as a jurisdictional activity of 

controversy adjustment, but also as a positive 
activity of rights realization. Owing to this 
fact, representatives of the first approach 
have to single out two groups of processual 
legal norms: 1) norms regulating a positive, 
practically necessary and useful activity of 
law subjects, and 2) norms regulating a law-
enforcement (jurisdictional) activity10. 

Other scientists (Yevsey Motovilovker11), 
including representatives of social security 
law science (Volodymyr Burak12, Pylyp 
Pylypenko13, Svitlana Synchuk14, Valentyna 
Tarasova15) state that a process is to be 
distinguished from a procedure. According 
to their point of view, a process is only 
a jurisdictional bodies’ activity on hearing 
and resolving controversies. That’s why 
they are considered to be representatives of 
a “narrow” understanding of a process.

Let us substantiate our own position 
regarding a “procedure” and a “process” 
correlation. Taking into consideration the 
semantic understanding of a “procedure” as 
a certain order of actions16, any activity can be 
considered procedural by nature, including 
a processual activity. Following this position, 
processual norms should be considered 
those legal norms which regulate any activity, 

5 Slovnyk ukrayinskoyi movy. Кyiv 1997, Т.8., s. 343-344. 
6 I.А. Galagan, Protsessualnyye normy i otnosheniya v sovetskom prave (v “neprotsesualnykh” otraslyakh), Voronyezh 

1985, s. 13. 
7 P.Ye. Nedbaylo, V.М. Gorshenyov, Yuridicheskaya protsessualnaya forma. Теоriya i praktika, Yurid. lit. 1976, s. 7-16.
8 Ya.М. Phogel, Pravo na pensiyu i yego garantii, Moskva 1972, s. 47.
9 О.V. Yakovenko, Pravovaya protsedura:diss. k.yu.n., Saratov 1999, s. 11-17, 44-45.
10 P.Ye. Nedbaylo, V.М. Gorshenyov, Yuridicheskaya protsessualnaya forma. Теоriya i praktika …, s. 41. 
11 Ye.Ya. Motovilovker, Teoriya regulyativnogo I okhranitelnogo prava. Voronyezh: Izd-vo Voronyezhskogo un-ta 1990, s. 81-82.
12 V.Ya. Burak, Pravovidnosyny, yaki vynykayut’ pry vyrishenni trudovykh sporiv. Materialy ХІ rehionalnoyi naukovo-prak-

tychnoyi konferenciyi «Problemy derzhavotvorennya I zakhystu prav lyudyny v Ukraini», Lviv 2005, s. 247-249.
13 P.D. Pylypenko, V.Ya. Burak, S.M. Synchuk [ta іn.], Pravo sotsialnoho zabezpechennya: Navchalnyy posibnyk dlya stud. 

spec. vyshch. navch. zakl., K.: Vydavnychyy Dim «Іn Yure» 2006, s. 23.
14 S. Synchuk, Protsedurni pravovidnosyny u spheri sotsialnogo zabezpechennya. Materialy ХІІІ rehionalnoyi naukovo-

praktychnoyi konferenciyi «Problemy derzhavotvorennya I zakhystu prav lyudyny v Ukraini», Lviv 2007, s. 411.
15 V.А. Tarasova, Yuridicheskiye facty v oblasti pensionnogo obespecheniya, Moskva 1974, s. 6.
16 Slovnyk ukrainskoyi movy …., Т. 8, s. 343.
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not only a jurisdictional one. However, such 
thesis puts into question the concept of law 
division into material and processual, and the 
necessity to single out processual branches 
of law which have appropriate protective 
relations as their subject. 

The social security law as a branch of law 
and a branch of law science also has to take 
into consideration fundamental features of 
a “process” as a legal category.

Firstly, in traditional branches of law 
– criminal and civil –the features of the 
process are first of all a controversy between 
parties and hearings17. In return, there is no 
controversy during realization of the right 
to social security. Cases on social benefits 
or social services are held in a form of 
commissions meetings18 or individually19. 

Secondly, adjustment of controversy 
and solution of a case without a dispute 
have different goals, tasks, principles, 
participants and their statuses20. For example, 
an adversarial principle is one of court 
proceeding principles21. While resolving 
the case on social security granting, the 
adversarial principle is not at work, since the 
evidences proving the right to social benefits 
or services are presented only by an entitled 
person (their representative). All parties to the 
right to social security realization procedure 

direct their effort to the entitled person to be 
granted with an appropriate social provision. 
In return, parties to controversy have adverse 
interests, and the body settling a dispute (for 
example, court) has to solve whose plea is 
legitimate. 

Thirdly, processual activity presupposes 
the possibility to apply enforcement measures 
(for example, to oblige to perform an action, to 
apply administrative, disciplinary sanctions, 
etc.). Positive activity relating to realization 
of the right to social security does not possess 
this feature. Because its aim is not to protect 
the infringed right and to apply sanctions to 
those guilty, but to ensure the entitled person 
is actually granted with material provision 
and social services determined by the law.

Thus, positive activity regarding 
realization of the right to social security 
doesn’t have features of a process. Therefore, 
legal norms which fix the right to social 
security realization order are not processual 
norms.

It is believed that in order to classify legal 
norms into different kinds it is necessary 
to find out what kind of relationships 
are regulated by them (by legal norms): 
regulative or protective. Because as Svitlana 
Goryova justly notices, a legal norm reflects 
the essence of relations regulated by it. Legal 

17 О.Lahoda, Administratyvna protsedura, yiyi znachennya ta mistse v administratyvno-protsesualniy diyalnosti, «Pravo 
Ukrainy» 2006, № 4, s. 17.

18 For example, a social insurance commission makes a decision on maternity benefit granting (Polozhennya pro komisiyu 
(upovnovazhenoho) iz sotsialnoho strakhuvannya pidpryyemstva, ustanovy, orhanizaciyi, zatv.postanovoyu pravlinnya 
Fondu sotsialnoho strakhuvannya z tymchasovoyi vtraty pratsezdatnosti 23.06.2008 r. № 25 (Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, 
2008, № 53, stor. 186), p. 2.2. 

19 For example, an employment centre chief officer makes a decision on the one-time benefit for an entrepreneur activity 
organization (Poryadok nadannya dopomogy po bezrobittyu, u tomu chysli odnorazovoyi yiyi vyplaty dlya organizatsiyi 
bezrobitnym pidpryyemnytskoyi diyalnosti, zatv. Nakazom Minpratsi ta sotsialnoyi polityky Ukrainy vid 20.11.2000 № 
307 (Ofitsiynyi visnyk Ukrainy, 2000, № 51stor. 215), s. 7.4.

20 О.Lahoda, Administratyvna protsedura …, s. 17.
21 Tsyvilnyy protsesualnyy kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 (Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, 2004, № 16, stor. 11), st. 10.
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norms possess features of those relationships 
for regulation of which they exist22.

The social security law is a regulative branch 
of law23. Material regulative relations of social 
security granting are the core of the subject of 
the law branch. Accordingly, realization of the 
right to social benefits and services is provided 
with procedures determining the order of its 
realization. Namely, procedures are of regulative 
character. Therefore, in our opinion, legal norms 
which fix the above mentioned procedures 
should be referred to procedural ones.

Protective relations are regulated 
by norms which establish the order of 
controversies adjustment in both courts and 
out-of-court bodies. Therefore, the norms 
specify a processual form traditionally called 
the “process” in legal scientific literature24. 

So, legal norms regulating positive activity 
during realization of the right to social 
security are processual (norms).

It is said in legal scientific literature that 
every legal norm has its own specialization 
within the law system. This specialization 
makes the norm more original compared to 
other legal norms25. 

According to their functional orientation26, 
procedural norms are regulative, since they 
regulate the right to social security realization 
procedure. Their regulative character is 
determined by the policy of the state as the 
guarantor of realization of the right to social 
security. Being responsible for providing 

human rights realization, the state has the 
right to demand law-abiding behavior from 
people. The behavior is expected to meet 
the demands fixed in legal norms27. That 
is why the state formulates its demands to 
individuals using different legal means. 

Analyzing current legislation we have 
come to the following conclusion. Procedural 
norms acting as a regulator of the activity on 
the right to social security realization embody 
such legal means and ways as:

procedural legal personality of - 
participants of the right to social 
security realization procedure (legal 
capacity);
their procedural status (procedural - 
rights and obligations);
the order of realization of law - 
establishing and law executing 
procedures;
law securing means.- 

Thus, taking into consideration all above 
mentioned, the procedural legal norms in the 
sphere of social security are non-material 
legal norms which fix and regulate the right 
to social security realization procedure 
with the help of means determined  
by the law.  

IV. FEATURES OF pROCEDURAL LEGAL 
NORMS IN SOCIAL SECURITY SphERE

Firstly, it has been established that 
procedural norms regulate the right to social 

22 S.L. Goryova, Normy administratyvnoho prava (pytannya teoriyi), za red. prof. А.О. Selivanova, К.: Parlamentske vyd-vo, 
2000. s. 35.

23 А.Yu. Zyelyenina, Pravovoye regulirovaniye protsedur v prave sotsialnogo obespecheniya, http://sun.tsu.ru (stan na 01 
lyutogo 2012 r.) 

24 Ye.G. Lukyanova, Teoriya protsessualnogo prava, М.: Izdatelstvo NORMA 2003, s. 42.
25 М.V. Tsvik, О.V. Petryshyn, L.V. Avramenko [ta іn.], Zahalna teoriya derzhavy i prava …, s. 228.
26 Ibidem,  s. 229.
27 N.А. Baiyeva, Ponyatiye I vidy yuridicheskikh garantiy sotsialnogo gosudarstva, Trudy yuridicheskogo fakulteta Syevyero-

Kavkazskogo gosudarstvyennogo tekhnicheskogo universiteta, Vypusk 5, Stavropol’, Izd-vo SevKavGTU 2004, s. 42-48.
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security realization procedure. Vira Subbotenko 
formerly pointed out that they regulate law 
enforcement activity of state bodies and public 
organizations promoting realization of citizens’ 
lawful requirements to social security28. The 
scientist’s thesis is quite debatable, since not 
all subjects facilitating realization of the right 
to social security perform law enforcement, 
and not always. For example, 1) an employer 
forming a pension case and forwarding it to 
an appropriate body of the Pension Fund of 
Ukraine29; 2) a witness to a work accident 
informing on it30 etc. Both of them do not 
perform law enforcement activity but promote 
realization of the right to social security. 

According to current legislation, 
procedural norms also regulate activity 
of subjects applying for social security 
granting31.

Therefore, procedural norms are dedicated 
to regulate activity of all participants of the 
right to social security realization procedure.

Secondly, procedural norms provide 
implementation of field material norms 
fixing different kinds of social security. For 
example, the right to pension can be enjoyed 
if an appropriate application procedure 
exists and terms of documents consideration 
and decision making are set. It follows that 
we can speak about the unity of procedural 
and material norms in the sphere of social 

security: procedural norms are conditioned 
by the presence of material ones but they 
(procedural norms) come first.

Material norms of social security law have 
declarative character without procedural 
norms. Due to this fact we think that 
introduction of new kinds of social security 
has to be realized by passing the package of 
necessary normative-legal acts: procedural 
normative-legal acts providing realization of 
laws on social security are to be created and 
passed together with these laws.

Thirdly, since procedural legal norms 
regulate implementation of material-legal 
norms in the sphere of social security, the former 
have a service role (with regard to the latter)32. 
However, Larysa Rasputina believes that such 
conclusion is not quite right, because in practice 
there are cases when procedural norms exist 
without material norms33. For example, legal 
facts establishment (a temporary disability, 
unemployment etc.) can take place prior to 
making a decision on granting an appropriate 
kind of social benefits or services.

It is difficult to agree with such thesis, 
because it is impossible to grant social security 
without confirmation of the fact of social risks. 
For example, unemployment benefit will not 
be granted if the fact of unemployment is not 
established in legal order. That is why the 
existence of procedural norms even without 

28 V.K. Subbotenko, Protsedurnyye pravootnosheniya …, s. 13.
29 Poryadok podannya ta oformlennya dokumentiv dlya pryznachennya (pererakhunku) pensiy vidpovidno do Za-

konu Ukrainy «Pro zahalnoobovyazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya», zatv. Postanovoyu pravlinnya PFU vid 
25.11.2005, № 22-1 (Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, 2005, № 52, stor. 728), p. 35.

30 Poryadok rozsliduvannya ta vedennya obliku neshchasnykh vypadkiv, profesiynykh zakhvoryuvan’ I avariy na vyrobny-
tstvi, zatv. postanovoyu КМU vid 30.11.2011, № 1232 (Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, 2011, № 94, stor. 64), p. 8.

31 Poryadok podannya ta oformlennya dokumentiv dlya pryznachennya (pererakhunku) pensiy vidpovidno do Zakonu 
Ukrainy «Pro zahalnoobovyazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya» …, p. 1, 2.

32 V.K. Subbotenko, Protsedurnyye pravootnosheniya …, s. 11.
33 L.N. Rasputina, Protsedurnyye normy I pravootnosheniya v sphere pravovogo regulirovaniya truda: diss. …к.yu.n., Omsk 

2002, s. 69.
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material norms does not mean their service 
character is missing.

Fourthly, procedural legal norms are 
normative-legal guarantees of human right to 
social security realization.

As Mykola Vitruk pointed out, law norms 
fixing the limits of subjective citizens’ rights 
and freedoms are legal guarantees of human 
rights realization, because subjective right 
is a possibility of a certain human behavior, 
determined by the legal norm, to use material, 
spiritual or personal benefit for personal 
interests’ satisfaction34.  

Procedural norms fix the order of 
performing activity by participants during 
realization of the right to social security; 
they determine kinds and successions of 
actions, their form and terms. Consequently, 
procedural norms determine the limits of due 
and allowable behavior of participants who 
realize the right to social security.

Regulating positive activity of participants 
who realize the social right under study, 
procedural norms provide the use of rights by 
participants in strict accordance with branch 
material norms. In this way procedural legal 
norms guarantee lawfulness of the right 
to social security realization order; they 
are a practical tool preventing violation of 
entitled persons’ rights in the sphere of social 
security. It follows that procedural norms are 

normative-legal guarantees of the human 
right to social security35.

Furthermore, there is one more peculiarity 
worth pointing out: failing to perform some 
procedural norms may cause violation of 
others. In its turn it results in the right to 
social security not being enjoyed.

Fifthly, procedural norms mainly contain 
categorical requirements which determine 
behavior of subjects to legal relations and 
cannot be replaced by other terms at one’s 
discretion or by parties’ agreement.

Sixthly, procedural legal norms can be put into 
action only by active actions of an entitled person 
(their representative), because realization of the 
right to social security is possible only basing on 
the will (of an entitled person).

Seventhly, the majority of procedural 
legal norms in the sphere of social security 
are passed on the national level. At the 
same time, it is allowed to establish some 
procedural norms which act within certain 
administrative-territorial units36. 

Eighthly, procedural legal norms in the 
sphere of social security are mainly established 
in subordinate legislation. There is a scientific 
discussion on determination of the normative 
establishment level. Some lawyers (Anna 
Zelenina37) prefer subordinate establishment 
of procedural norms. Other lawyers (Valeriy 
Protasov38, Sergiy Pyeryedyerin39, Olga 

34 N.V. Vitruk, O yuridicheskikh sryedstvakh obyespyechyeniya realizacii I okhrany prav sovetskikh grazhdan, «Pravovedy-
eniye» 1964, № 4, s. 30.

35 V.А. Rudyk, Yurydychni harantiyi prav lyudyny na sotsialnyy zakhyst v Ukraini: dys. …к.yu.n, Kharkiv 2007, s. 55.
36 Poryadok provedennya vytrat na pokhovannya u razi smerti poterpiloho vid neshchasnoho vypadku na vyrobnytstvi abo 

profesiynoho zakhvoryuvannya, zatv. postanovoyu КМU vid 11.07.2001 r., № 826 (Uryadovyy kuryer vid 02.08.2001, 
№ 137), s. 6.

37 А.Yu. Zyelyenina, Pravovoye regulirovaniye…. 
38 V.N. Protasov, Pravootnosheniya kak sistema, М., Yurid. lit. 1991, s. 27. 
39 S.V. Pyeryedyerin, Protsedurnyye normy v trudovom prave, Trudovoe pravo Rossii: problemy teorii I praktiki. Mezhvu-

zovyy sbornik nauchnykh trudov, posvyashchonnyy 100-letiyu so dnya rozhdeniya zasluzhenogo deyatelya nauki RSFSR, 
doktora yuridicheskikh nauk, professora Nikolaya Grigoryyevicha Aleksandrova, М.: Prospekt 2008, s. 206.
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Yakovenko40) state that procedural norms 
should be passed on the same legislative level 
as material norms.

We support the thesis on equal legal 
force of procedural and material legal norms 
in the sphere of social security taking into 
consideration the following. According to 
pp. 1, 2 p. 1 art. 92 of the Constitution of 
Ukraine, human and citizens’ rights and 
freedoms, the guarantees of these rights and 
freedoms, basic obligations of citizens, and 
citizens’ legal personality are determined 
exclusively by Ukrainian Laws41. Procedural 
norms fix: firstly, the procedure which is 
the guarantee of realization of the right to 
social security; secondly, basic rights and 
obligations necessary for realization of 
the right to social security. That is why we 
believe such legal norms have to be fixed on 
the law level. We agree with Valeriy Protasov 
that violation of this requirement can 
undermine the procedure authority, reduce 
its efficiency, and threaten distortion of law 
norms, because subordinate procedural acts 
usually have departmental character42. 

Moreover, we think that procedural 
norms have to be united in a sole normative-
legal act – the Code of procedures in the 
sphere of social security. Creation of such act 
will provide the following.

 Firstly, it will provide unification of legal 
norms regulating the order of legalization of 
the right to all kinds of social security in one 
legislative act. Nataliya Stakhovska rightly 
notes, that for the time being legal norms 
in the sphere of social security are largely 

fixed in multiple normative acts of different 
legal force and branch appurtenance which 
do not create a single (ordered) system of 
legislation in the sphere of social security43.     

Secondly, it will provide an efficiency 
increase of using procedures of social security 
rights realization. A single normative-
legal act will facilitate an average citizen to 
discover the necessary order of realization 
of his/her due right to social security.

Thirdly, it will provide a reduction of 
the number of subordinate normative-
legal acts in the sphere of social security 
which regulate the rights to social security 
realization order. 

V. CONCLUSIONS
So, taking into consideration all above 

mentioned, the procedural legal norms in the 
sphere of social security are non-material 
legal norms which fix and regulate the right 
to social security realization procedure with 
the help of means and ways determined by 
the law. They (procedural legal norms in the 
sphere of social security): 1) are dedicated 
to regulate activity of all participants of the 
right to social security realization procedure; 
2) put into action material legal norms in the 
sphere of social security; 3) have service 
character; 4) are normative-legal guarantee 
of realization of the right to social security; 
5) contain categorical requirements; 6) 
are put into action by active behavior of an 
entitled person (their representative); 7) are 
fixed on the national level mainly in the form 
of subordinate normative-legal acts.

40 О.V. Yakovenko, Pravovaya protsedura … , s. 60-61.
41 Konstytutsiya Ukrainy vid 28.06.1996 r. (Ofitsiynyy visnyk Ukrainy, 2010, № 72/1 Spetsialnyy vypusk/, stor. 15), st. 92.
42 V.N. Protasov, Pravootnosheniya kak sistema …, s. 27.
43 N.М. Stakhovska, Vidnosyny v pravi sotsialnoho zabezpechennya: dys. … к.yu.n., Кyiv 2000, s. 54.
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SUMMARY
Legal norms regulating the right to social 

security realization procedure have been 
researched. Their legal features have been 
analyzed. The notion of procedural legal 
norms and their character as normative-
legal guarantee have been grounded. Legal 
means and ways of the realization of the 
right to social security have been grounded. 
The author proves the necessity to establish 
procedural legal norms on the law level; to 
pass procedural and material legislative 
acts together. It is proposed to create the 
Code of procedures in the sphere of social 
security.

SŁOWA KLUCZOWE
Prawo do zabezpieczenia społecznego, 

proceduralne normy prawne w zakresie 
zabezpieczenia społecznego

STRESZCZENIE
Autorka poddaje analizie normy systemu 

prawnego Ukrainy określające procedurę 
realizacji prawa do opieki społecznej na tle 
szerszych gwarancji normatywno-prawnych. 
Przedstawione zostały środki prawne oraz 
sposoby realizacji prawa do opieki społecznej: 
proceduralna podmiotowość prawna oraz 
status prawny osób; procedury ustalające oraz 
wykonujące prawo; instrumenty zapewniające 
realizację prawa. Autorka wskazuje na 
konieczność utrwalenia norm proceduralnych 
w ustawie, uchwalenie materialnych aktów 
normatywno-prawnych w połączeniu 
z odpowiednimi aktami proceduralnymi 
oraz stworzenie kodeksu postępowania 
w dziedzinie opieki społecznej.
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WpROWADZENIE
Jedną z istotnych cech prawidłowo funk-

cjonującego rynku kapitałowego jest stabil-
ność i bezpieczeństwo jego uczestników. Mogą 
być one zapewnione poprzez wprowadzenie 
odpowiednich regulacji. Stosunkowo niedaw-
no światowe rynki finansowe doświadczyły 
kryzysu, w trakcie którego okazało się, że 
regulacje nie sprawdzają się najlepiej w trud-
nych warunkach. Jest to zatem czas refleksji 
nad stworzeniem i wprowadzeniem rozwią-
zań funkcjonujących prawidłowo niezależnie 
od sytuacji panującej na rynku. Należy zauwa-
żyć, że na profil ryzyka działającej na rynku 
kapitałowym firmy inwestycyjnej ma wpływ 
także między innymi polityka wynagrodzeń 
kadry kierowniczej. Im kadra ta wyższe po-
dejmuje ryzyko, tym potencjalnie może liczyć 
na wypracowanie wyższego zysku przez fir-
mę inwestycyjną. W związku z tym proponu-
je się ograniczenie podejść mających na celu 
zachęcenie pracowników do podejmowania 

decyzji przekładających się nadmiernie na 
wzrost ryzyka funkcjonowania firmy inwe-
stycyjnej. Jest to element ingerencji w sferę 
wolności działalności prowadzonej przez fir-
mę inwestycyjną na rzecz prawidłowo funk-
cjonującego rynku kapitałowego.

Przedmiotem zainteresowania niniejszego 
artykułu pozostaje polityka wynagrodzeń od-
nosząca się do firm inwestycyjnych. W związ-
ku z powyższym w pierwszej kolejności nie-
zbędne jest przybliżenia pojęcia tej centralnej 
na rynku kapitałowym instytucji finansowej. 
W tym zakresie należy odnieść się do posta-
nowień Dyrektywy MiFID1. W świetle tego 
unijnego aktu prawnego firmą inwestycyjną 
jest podmiot, którego regularna działalność 
zawodowa lub gospodarcza polega na świad-
czeniu jednej lub większej liczby usług inwe-
stycyjnych na rzecz osób trzecich lub prowa-
dzeniu jednego lub większej liczby zakresów 
działalności inwestycyjnej2. Firma inwesty-
cyjna jest więc swego rodzaju pośrednikiem 

Szymon Okoń

Polityka wynagrodzeń a profil ryzyka 
firmy inwestycyjnej
The remuneration policy and risk profile of the investment firm

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów 
finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. UE z 30 kwietnia 2004 r., L 145, s.1), dalej: „Dyrektywa MiFID”.

2 Usługi i działalność inwestycyjna zostały wyraźnie sprecyzowane w Dyrektywie MiFID. Wśród nich można przykładowo wymienić: 
przyjmowanie i przekazywane zleceń w odniesieniu do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, realizacja zleceń 
w imieniu klientów, zwieranie transakcji na własny rachunek, zarządzenie pakietem akcji, doradztwo inwestycyjne.
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3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany dyrektyw 
2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji 
oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE L 329 z 14 grudnia 2010 r., s.3), dalej: „Dyrektywa CRD 
III”.  Przepisy te mają zastosowanie do firm inwestycyjnych na mocy postanowień Dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji 
kredytowych (Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r., L 177, s. 201 ze zm.), oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe 
(Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r., L 177, s. 1 ze zm.), dalej „Dyrektywa 2006/48/WE”.

4 The high-level group on financial supervision in the UE, Bruksela, 25 lutego 2009 r., http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf, 2 grudnia 2011 r.

5 Instytucja utworzona w celu koordynowania na poziomie międzynarodowym prac krajowych organów nadzoru, jak 
również rozwoju i promowania efektywnych regulacji, nadzoru oraz innych istotnych kwestii dotyczących sektora fin-
ansowego.

6 FSF Principles for Sound Compensation Practices, Financial Stability Forum, 2 kwietnia 2009 r., http://www.financial-
stabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf, 5 grudnia 2011 r.

7 High-level principles for Remuneration Policies, Committee of European Banking, 20 kwietnia 2009 r., http://www.eba.
europa.eu/getdoc/34beb2e0-bdff-4b8e-979a-5115a482a7ba/High-level-principles-for-remuneration-policies.aspx, 5 
grudnia 2011 r.

finansowym. Jej działalność może przejawiać 
się między innymi w czynnościach nabywa-
nia lub zbywania określonych instrumentów 
finansowych dla podmiotów posiadających 
nadwyżki finansowe i zamierzających je ulo-
kować na rynku kapitałowym czy oferowaniu 
instrumentów finansowych na rzecz jedno-
stek mających na celu pozyskanie kapitału.

W ramach Unii Europejskiej zasady do-
tyczące polityki wynagrodzeń dla firm in-
westycyjnych przyjęto w Dyrektywie CRD 
III3. Można postawić hipotezę, że będą miały 
one ograniczony wpływ na obniżenie ryzy-
ka działalności tych instytucji finansowych, 
a ich wdrożenie będzie stanowiło dla nich 
duże wyzwanie. Celem niniejszego artykułu 
jest wykazanie czy proponowane przez pra-
wodawcę unijnego podejście do problemu 
polityki wynagrodzeń może wpłynąć na obni-
żenie ryzyka funkcjonowania tego rodzaju in-
stytucji finansowej. Dotychczas problem ten 
nie był w polskiej literaturze podejmowany.

1. pODŁOżE pROBLEMU
Kłopoty sektora finansowego na świecie, 

które doprowadziły nie tylko do bankructwa 
wielu instytucji finansowych, ale również do 

problemów systemowych, skłaniają do dys-
kusji nad przyczynami występujących nie-
prawidłowości. Jedną z często wymienianych 
przyczyn, mających istotny negatywny wpływ 
na kondycję finansową firm inwestycyjnych, 
była nieprawidłowo funkcjonująca polityka 
wynagrodzeń. W 2009 r. w raporcie The high-
level group on financial supervision in the UE 
wskazano, że między innymi wynagrodzenie 
oraz jego składniki dodatkowe wypłacane 
pracownikom instytucji finansowych przy-
czyniają się do nadmiernego podejmowania 
ryzyka poprzez uwzględnianie w procesie 
decyzyjnym jedynie krótkoterminowych inte-
resów firmy inwestycyjnej4. Niedługo po tym 
Rada Stabilności Finansowej5 wydała Zasady 
prawidłowych praktyk w zakresie wynagro-
dzeń (Principles for Sound Compenesation 
Practices)6, Komitet Europejskich Organów 
Nadzoru Bankowego (obecnie Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego) opublikował Za-
sady dotyczące polityki wynagrodzeń (High-
level principles for Remuneration Policies)7, 
a Komisja Europejska wydała rekomendację 
Polityka wynagrodzeń w sektorze usług fi-
nansowych (Commision Recommendation 
on remuneration policies in the financial sec-
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8 Commision Recommendation on remuneration policies in the financial services sector, Komisja Europejska, Bruk-
sela, 30 kwietnia 2009 r., C(2009) 3159, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/
financialsector_290409_en.pdf, 5 grudnia 2011 r.

9 Compensation Principles and Standards Assessment Methodology, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, styczeń 
2011 r., http://www.bis.org/publ/bcbs166.pdf, 5 grudnia 2011 r.

10 Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, 
styczeń 2011 r., http://www.bis.org/publ/bcbs178.pdf, 5 grudnia 2011 r.

11 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23.

tor)8. Rozważania dotyczące problemu były 
kontynuowane. W 2010 r. Bazylejski Komitet 
Nadzoru Bankowego opublikował dokument 
Zasady wynagradzania i standardy metodo-
logii oceny (Compensation Principles and 
Standards Assessment Methodology)9, a na-
stępnie Raport z konsultacji w sprawie zakre-
su metodologii ryzyka oraz dostosowania wy-
dajności wynagrodzeń (Consultation Report 
on the Range of Methodologies for Risk and 
Performance Alignment of Remuneration)10.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy dojść 
do wniosku, że problem wynagrodzeń w fir-
mach inwestycyjnych jest niezwykle doniosły. 
Skutki niewłaściwej polityki wynagrodzeń 
mogą przejawiać się nie tylko w skali mikro, 
ale także mogą mieć  znaczenie systemo-
we. Jak powszechnie wiadomo, nadmierny 
wzrost ryzyka funkcjonowania firmy inwe-
stycyjnej przekłada się na wzrost ryzyka ca-
łego rynku kapitałowego, a podążając szerzej 
rynku finansowego. Bowiem jak powszechnie 
wiadomo, rynek kapitałowy, jak i rynek finan-
sowy to swoisty system naczyń połączonych, 
wobec czego słabość jednej firmy inwestycyj-
nej może wpłynąć na osłabienie pozostałych 
podmiotów działających na tym rynku.

Odpowiedzią na wyżej zidentyfikowany 
problem w ramach Unii Europejskiej było 
przyjęcie Dyrektywy CRD III znajdującej za-
stosowanie zarówno do firm inwestycyjnych, 
jak i instytucji kredytowych. Regulacje te nie 

dotyczą więc podmiotów takich jak fundusze 
inwestycyjne, fundusze emerytalne, fundusze 
private equity. To swoistego rodzaju pakiet 
wymogów, natury ostrożnościowej, w celu 
zapobieżenia ewentualnemu niekorzystne-
mu wpływowi źle zaprojektowanych struktur 
wynagrodzeń na prawidłowość zarządzania 
ryzykiem i kontrolę podejmowania ryzyka 
przez poszczególnych pracowników. Zobo-
wiązuje on wyraźnie firmy inwestycyjne, aby 
w odniesieniu do danych kategorii pracow-
ników, których działalność zawodowa ma 
istotny wpływ na profil ryzyka określonej in-
stytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej, 
ustanowiły i stosowały politykę oraz praktyki 
w zakresie wynagrodzeń, które będą sprzyja-
ły skutecznemu zarządzaniu ryzykiem.

2. pOLITYKA WYNAGRODZEń
W świetle prowadzonej analizy, zgodnie 

z postanowieniami Dyrektywy CRD III11 przez 
politykę wynagrodzeń należy rozumieć po-
litykę obejmującą wynagrodzenia i nieokre-
ślone z góry świadczenia emerytalne. Jest to 
zatem ujęcie nieco szersze, gdyż obejmuje 
swym zakresem również pewnego rodzaju 
świadczenia przysługujące byłemu pracow-
nikowi, który przeszedł na emeryturę. Warto 
zauważyć, że polityka ta dotyczy określonej 
wyodrębnionej grupy osób działającej w ra-
mach firmy inwestycyjnej, a więc kadry kie-
rowniczej wyższego szczebla, osób podejmu-
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12 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. c.

13 Jest on uzależniony od formy organizacyjno-prawnej, w ramach której prowadzona jest firma inwestycyjna.
14 Obecnie firmy inwestycyjne muszą spełniać określone wymogi adekwatności kapitałowej wynikające z regulacji prawa 

unijnego, przewiduje je: dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r., L 177, s. 1 ze zm.), 
dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej 
firm inwestycyjnych i instytucji (Dz.Urz. UE z 30 czerwca 2006 r., L 177, s. 201 ze zm.), dyrektywa 2009/111/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/
WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych 
ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej (Dz.U. UE z 17 listopada 2009 r., L 302, 
s. 97) oraz Dyrektywa CRD III. Warto zauważyć, że na poziomie unijnym trwają prace nad pakietem CRD IV.

jących działania mające wpływ na profil ryzy-
ka działalności firmy inwestycyjnej, persone-
lu zaangażowanego w sprawowanie kontroli 
oraz wszystkich pracowników otrzymujących 
całkowite wynagrodzenie na tym samym po-
ziomie siatki płac co grupy podmiotów wy-
mienionych powyżej, których działalność 
zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzy-
ka firmy inwestycyjnej. Można zatem dojść 
do wniosku, że powyższe dotyczy pewnego 
szerszego fragmentu systemu wynagrodzeń 
obowiązującego w określonej firmie inwe-
stycyjnej. W związku z tym instytucje te stają 
przed wyzwaniem dostosowania obecnych 
systemów wynagrodzeń do wymogów sta-
wianych przez prawo unijne. Będzie to więc 
wiązało się z podjęciem szeregu czynności na 
poziomie operacyjnym, między innymi zmia-
ny umów z dotychczasowymi pracownikami.

Za przyjęcie polityki wynagrodzeń oraz 
jej wdrożenie, zgodnie z postanowieniami 
Dyrektywy CRD III12, odpowiedzialny jest 
organ sprawujący funkcje nadzorcze firmy 
inwestycyjnej13. Do jego zadań należy rów-
nież przegląd polityki wynagrodzeń, który 
powinien być przeprowadzany co najmniej 
raz w roku. Polegać on powinien na spraw-
dzeniu czy stosowane rozwiązania odpo-
wiadają przyjętym w polityce wynagrodzeń 
założeniom, przede wszystkim określić czy 

przyczynia się do zapobiegania podejmo-
waniu nadmiernego ryzyka. Wynagrodzenie 
osób dokonujących przeglądu nie powinno 
zależeć w jakikolwiek sposób od obszarów, 
które kontrolują. Gdyby tak było, prowadzi-
łoby to do konfliktu interesów.

W firmach inwestycyjnych uznanych za 
znaczące z punktu widzenia ich wielkości, 
struktury oraz podejmowanej działalności, 
powinien być ustanowiony komitet do spraw 
wynagrodzeń. Jego zadaniem jest opiniowa-
nie polityki wynagrodzeń z punktu widzenia 
jej wpływu na profil ryzyka. Członkostwo 
w takim komitecie jest ograniczone do osób 
niesprawujących funkcji zarządczych w fir-
mie inwestycyjnej. Jest to rozwiązanie jak 
najbardziej uzasadnione. W przeciwnym ra-
zie osoby pełniące funkcje zarządcze kontro-
lowałyby i oceniały rozwiązania w zakresie 
wynagrodzeń bezpośrednio je dotyczących.

3. WYNAGRODZENIE 
A ADEKWATNOść KApITAŁOWA

Prowadzenie określonej polityki wynagro-
dzeń może mieć istotny wpływ na spełnienie 
przez firmę inwestycyjną wymogów adekwat-
ności kapitałowej14. Problem adekwatności 
kapitałowej instytucji finansowych był i jest 
szeroko podejmowany w literaturze, zarów-
no w odniesieniu do instytucji kredytowych, 
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15 Por. J. Blum, Do capital adequacy requirements reduce risks in banking?, “Journal of Banking & Finance”, 23 (1999) s. 
755-771; J. Blum, M. Hellwig, The macroeconomic implications of capital adequacy requirements for banks, “European 
Economic Review”, Volume: 39, Issue: 3-4, April, 1995, s. 739-749;  A.V. Thakor, Capital Requirements, Monetary Policy, 
and Aggregate Bank Lending: Theory and Empirical Evidence, “Journal of Finance”, Vol. 51, No. 1 (March, 1996), s. 
279-324; V.E. Barrios, J.M. Blanco, The effectiveness of bank capital adequacy regulation: A theoretical and empirical 
approach, “Journal of Banking and Finance”, Volume: 27, Issue: 10, October, 2003, s. 1935-1958; P. Calem, R. Rob, The 
Impact of Capital-Based Regulation on Bank Risk-Taking, “Journal of Financial Intermediation”, Volume: 8, Issue: 4, 
October, 1999, s. 317-352.

16 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. b.

jak i firm inwestycyjnych15. Konieczność po-
niesienia kosztów przez firmę inwestycyjną 
w związku z wypłatą wynagrodzeń może nie-
kiedy powodować, że instytucja ta nie będzie 
w stanie spełnić podstawowych wymogów 
dotyczących adekwatności kapitałowej. Dla-
tego przyjmuje się, że łączne wynagrodzenie 
zmienne nie powinno ograniczać zdolności 
firmy inwestycyjnej do zwiększania swojej 
bazy kapitałowej. Przyjęte rozwiązania po-
winny umożliwiać prowadzenie elastycznej 
polityki wynagrodzeń dotyczącej zmiennych 
składników wynagrodzenia, w tym obniżanie 
wysokości tych składników lub ich niewypła-
canie. Polityka wynagrodzeń powinna więc 
wprowadzać odpowiednią proporcję pomię-
dzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym. 
Powinna być w tym zakresie elastyczna. Wy-
nagrodzenie stałe powinno być na tyle wyso-
kie, aby możliwe było swobodne prowadzenie 
polityki wynagrodzeń zmiennych. Przyjmując 
takie rozwiązania daje się prymat spełnianiu 
wymogów adekwatności kapitałowej przed 
wypłatą wynagrodzeń zmiennych. Takie roz-
wiązanie z pewnością sprawia, że osoby ma-
jące wpływ na profil ryzyka firmy inwestycyj-
nej będą dążyły do tego, aby zostały zachowa-
ne odpowiednie wymogi adekwatności kapi-
tałowej. Może być to jednak kontrowersyjne, 
z punktu widzenia tych pracowników, którzy 
nie otrzymają wynagrodzenia zmiennego, 
pomimo tego, iż nie mieli oni jakiegokolwiek 

wpływu na podejmowanie decyzji mających 
znaczenie dla spełnienia wymogów adekwat-
ności kapitałowej.

4. WYZWANIA DLA FIRM 
INWESTYCYjNYCh WOBEC ZMIAN

Konkretne rozwiązania, wprowadzone 
Dyrektywą CRD III, w zakresie polityki wyna-
grodzeń wymagają szczegółowej analizy oraz 
oceny pod kątem tego, czy rzeczywiście będą 
one miały wpływ na obniżenie ryzyka funk-
cjonowania firmy inwestycyjnej. Najistotniej-
sze kwestie dotyczące polityki wynagrodzeń 
można usystematyzować wyróżniając nastę-
pujące obszary:

pomiar wyników i przyznanie wynagro-1) 
dzenia;
wynagrodzenie w formie instrumentów 2) 
finansowych;
odroczenie płatności wynagrodzenia;3) 
odprawa pieniężna;4) 
gwarantowane wynagrodzenie zmienne;5) 
świadczenia emerytalne;6) 
strategie hedgingowe i ubezpieczenia.7) 

4.1. pomiar wyników i przyznanie 
wynagrodzenia

Mając na uwadze postanowienia Dyrek-
tywy CRD III16, wypłacane wynagrodzenie 
musi być oparte o swoistego rodzaju wiązkę 
wyników, tj. rezultaty indywidualnego pra-
cownika, jednostki dla której on pracuje oraz 
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17 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. o.

18 Por. J.G. Aseff, M.S. Santos, Stock Options and Managerial Optimal Contracts Stock Options and Managerial Optimal 
Contracts, “Economic Theory”, Vol. 26, No. 4 (Nov., 2005), s. 813-837.

19 Akcje fantomowe zbliżone są swoim charakterem do opcji. Mogą one umożliwić wypłatę świadczenia na rzecz uprawnio-
nego, równego wartości praw udziałowych firmy inwestycyjnej bez konieczności przenoszenia na niego własności tych 
praw udziałowych. Akcje fantomowe wykorzystywane są często w programach opcji pracowniczych, por. L.J. Lynch, S.E. 
Perry, An overview of management compensation, “Journal of Accounting Education”, Volume: 21, Issue: 1, 1st quarter, 
2003, s. 43-60; R.A. Lambert, D.F. Larcker, K. Weigelt, The structure of Organizational Incentives, “Administrative Sci-
ence Quarterly”, Vol. 38, No. 3 (Sep., 1993), s. 438-461.

całej firmy inwestycyjnej. Takie podejście po-
woduje, że w pewnych sytuacjach dany pra-
cownik może ponieść konsekwencje słabych 
wyników pozostałych podmiotów podlegają-
cych ocenie. Przy dokonywaniu oceny należy 
uwzględnić kryteria finansowe (ilościowe) 
oraz niefinansowe (jakościowe). Te pierwsze 
wydają się być obiektywne. Pracownik ma 
wiedzę na temat czynników jakie mają wpływ 
na wysokość jego wynagrodzenia; jest w sta-
nie je obliczyć. Jeżeli chodzi natomiast o drugi 
rodzaj to pojawia się problem ograniczonej 
obiektywności; kryteria te mogą cechować 
się stosunkowo dużą uznaniowością; muszą 
być stosowane bardzo ostrożnie. Ocena każ-
dego z pracowników powinna odbywać się na 
przestrzeni określonej liczby lat. Problem po-
jawi się w przypadku pracowników nowoza-
trudnionych, którzy w skrajnych przypadkach 
będą mogli ponieść negatywne konsekwencje 
decyzji podejmowanych w przeszłości, kiedy 
nie byli jeszcze zatrudnieni w obecnej firmie 
inwestycyjnej.

4.2. Wynagrodzenie w formie instru-
mentów finansowych

Jednym ze stawianych firmie inwestycyj-
nej wymogów jest obowiązek wprowadze-
nia wynagrodzenia w formie instrumentów 
finansowych. W Dyrektywie CRD III17 postu-
luje się zatem, aby co najmniej 50% zmienne-
go wynagrodzenia składała się m.in. z takich 

składników jak: akcje lub odpowiadające 
im tytuły własności podlegające strukturze 
prawnej danej firmy inwestycyjnej lub zwią-
zane z nimi instrumenty albo odpowiadające 
im instrumenty niepieniężne, w przypadku 
nienotowanej instytucji kredytowej. Jest to 
element swoistego rodzaju związania z wła-
snością. Ma to na celu uwzględnienie długo-
terminowych interesów firmy inwestycyjnej. 
Może być to także element łagodzenia kon-
fliktu interesów wynikającego z teorii agen-
cji18. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
o ile nie ma większego problemu z wypłatą 
wynagrodzenia w formie praw udziałowych 
w przypadku spółki publicznej, to utrudnie-
nia powstają w pozostałych przypadkach. 
Po pierwsze, należy zidentyfikować problem 
wyceny przedsiębiorstwa. Po drugie, trze-
ba wskazać na konieczność przeprowadze-
nia operacji mających naturę korporacyjną, 
a więc przykładowo podwyższenia kapitału 
zakładowego firmy inwestycyjnej w celu za-
oferowania praw udziałowych, jako wyna-
grodzenia poszczególnym pracownikom. Nie-
kiedy możliwe byłoby jednak wykorzystanie 
akcji fantomowych (ang. phantom shares)19. 
Biorąc powyższe pod uwagę, można dojść do 
wniosku, że oprócz wypłaty ekwiwalentu wy-
nagrodzenia firmy inwestycyjne mające sta-
tus spółki niepublicznej będą musiały ponieść 
dodatkowe koszty. Ponadto, warto zwrócić 
uwagę również na inne dodatkowe ryzyka. 



przegląd prawno-ekonomiczny 28 (3/2014)70

20 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. p.

21 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. h.

W przypadku przekazania praw udziałowych 
pracownikom w strukturze własnościowej 
firmy inwestycyjnej mogą pojawić się wspól-
nicy mniejszościowi. Poszczególne krajowe 
systemy prawa spółek mogą przyznawać im 
szczególne uprawnienia, dzięki którym będą 
mogli oni podejmować działania mogące mieć 
negatywny wpływ na prawidłowe funkcjono-
wanie firmy inwestycyjnej.

Wdrożenie na poziomie operacyjnym 
polityki wynagrodzeń uwzględniającej po-
wyższe wymagania może być niezwykle 
trudne dla firm inwestycyjnych. Będą one 
musiały zaplanować jej wykonanie nie tylko 
na płaszczyźnie finansowej, poprzez zapew-
nienie odpowiedniej płynności, ale również 
korporacyjnej, w ramach przystosowania 
struktury własnościowej firmy inwestycyj-
nej umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia 
niepieniężnego.

4.3. Odroczenie płatności wynagro-
dzenia

W celu zachęcenia do niepodejmowania 
działań mających negatywny wpływ na pro-
fil ryzyka firm inwestycyjnych wprowadzono 
obowiązek odroczenia płatności wynagrodze-
nia. Zgodnie w wymogami Dyrektywy CRD 
III20, znaczna część, która stanowi co najmniej 
40% zmiennych składników wynagrodzenia 
powinna być rozłożona na okres nie krótszy 
niż trzy do pięciu lat i właściwie dostosowana 
do charakteru działalności, związanych z nią 
ryzyk i działań danego pracownika. Należy 
jednak zauważyć, że w przypadku zmiennych 
składników wynagrodzeń opiewających na 

szczególnie dużą kwotę, odroczeniu wypła-
ty podlega co najmniej 60% tej kwoty. Okres 
odroczenia liczony jest od momentu zapłaty 
części wynagrodzenia zmiennego. Nabycie 
uprawnień do tego rodzaju wynagrodzenia 
nie może odbywać się częściej niż raz w roku. 
Celem wymogu odroczenia płatności wyna-
grodzenia jest nagradzanie pracowników 
jedynie za utrzymanie wyników w perspek-
tywie długoterminowej. Mając na względzie 
postanowienia Dyrektywy CRD III21, długość 
okresu odroczenia powinno ustalić się zgod-
nie z cyklem koniunkturalnym, charakterem 
działalności, ryzykiem z nią związanym oraz 
działalnością pracowników. Warto zauważyć, 
że w świetle powyższego wyznaczenie takiego 
terminu może okazać się niemożliwe. Każdy 
z okresów wymienionych powyżej może być 
inny. Wymóg odroczenia płatności wynagro-
dzenia w zestawieniu z obowiązkiem wypłaty 
50% wynagrodzenia w formie instrumentów 
finansowych powoduje, że w okresie odro-
czenia w każdym kolejnym roku wypłacana 
jest część wynagrodzenia w formie pienięż-
nej oraz część w formie instrumentów finan-
sowych. Takie podejście może mieć wpływ na 
obniżenie ryzyka działalności firmy inwesty-
cyjnej ze względu na to, że pracownik przy 
podejmowaniu swoich decyzji będzie starał 
się uwzględniać jej długoterminowe interesy. 

4.4. Odprawa pieniężna
Zgodnie z zasadami wynagradzania, któ-

re mają na celu obniżenie ryzyka funkcjono-
wania firmy inwestycyjnej, płatności z tytułu 
wcześniejszego rozwiązania umowy powinny 
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22 Por. J.D. Evans, F. Hefner, Business Ethics and the Decision to Adopt Golden Parachute Contracts: Empirical Evidence 
of Concern for All Stakeholders, “Journal of Business Ethics”, Vol. 86, No. 1 (Apr., 2009), s. 65-79; H. Singh, F. Harianto, 
Top Management Tenure, Corporate Ownership Structure and the Magnitude of Golden Parachutes Top Management 
Tenure, Corporate Ownership Structure and the Magnitude of Golden Parachutes, “Strategic Management Journal”, 
Vol. 10, Special Issue: “Strategic Leaders and Leadership” (Summer, 1989), s. 143-156; A. Choi, Golden Parachute as 
a Compensation-Shifting Mechanism, “Journal of Law, Economics, & Organization”, Vol. 20, No. 1 (Apr., 2004), s. 170-
191. Złote spadochrony wykorzystywane są również często jako metoda zapobiegania wrogim przejęciom, por. J.C. 
Machlin, H. Choe, J.A. Miles, The Effects of Golden Parachutes on Takeover Activity The Effects of Golden Parachutes 
on Takeover Activity, “Journal of Law and Economics”, Vol. 36, No. 2 (Oct., 1993), s. 861-876; K.A. Borokhovich, K.R. 
Brunarski, R. Parrino, CEO Contracting and Antitakeover Amendments, The “Journal of Finance”, Vol. 52, No. 4 (Sep., 
1997), s. 1495-1517.

23 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. j.

24 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. r.

odzwierciedlać wyniki osiągnięte w dłuższym 
okresie. Zasady dotyczące tych płatności po-
winny być określone w taki sposób, aby zapo-
biegać wynagradzaniu złych wyników. W tym 
przypadku chodzi przede wszystkim o ograni-
czenie wprowadzania rozwiązań, które będą 
zachęcały do podejmowania działań obarczo-
nych większym ryzykiem niż preferowane 
przez właścicieli firmy inwestycyjnej. Taki 
negatywny efekt może pojawić się w przy-
padku wprowadzenia złotych spadochronów 
(ang. golden parachutes)22, powodujących, 
że opuszczający daną instytucję pracownicy 
otrzymują ponadprzeciętne wynagrodzenie 
niezależnie od uzyskanych wyników oraz po-
ziomu ryzyka firmy inwestycyjnej.

4.5. Gwarantowane wynagrodzenie 
zmienne

Aby zachęcić nowych pracowników wy-
nagrodzeniem zmiennym do podjęcia za-
trudnienia w firmie inwestycyjnej, co w rze-
czywistości przy nowych zasadach wynagra-
dzania może być ograniczone, wprowadza 
się możliwość wypłacenia gwarantowanego 
wynagrodzenia zmiennego. Ma ono charakter 
wyjątkowy i występuje jedynie przy rekruta-
cji nowych pracowników oraz ogranicza się 
tylko do pierwszego roku zatrudnienia. Nie 

precyzuje się sposobu wypłaty takiego wyna-
grodzenia, wobec tego należy uznać, że może 
ono przybrać zarówno formę pieniężną jak 
i postać instrumentów finansowych. W myśl 
postanowień Dyrektywy CRD III23 w pozosta-
łych latach pracy wypłata gwarantowanego 
wynagrodzenia zmiennego jest niedopusz-
czalna. Takie rozwiązanie może stanowić 
pole do nadużyć dla firm inwestycyjnych. 
Potencjalnie mogłyby one wykorzystywać 
krótkie okresy zatrudnienia w celu obejścia 
wymogów. W tym przypadku wynagrodzenie 
zmienne może nie mieć wpływu na ograni-
czenie ryzyka funkcjonowania firmy inwesty-
cyjnej.

4.6. świadczenia emerytalne
Nowe zasady wynagradzania wprowadza-

ją również szczególne podejście do świadczeń 
emerytalnych. W ramach nowych zasad prze-
widzianych Dyrektywą CRD III24, przyjmuje 
się, że polityka w zakresie tych świadczeń 
powinna uwzględniać strategię funkcjonowa-
nia firmy inwestycyjnej, jej cele, wartości oraz 
długoterminowe interesy. Jeżeli pracownik 
opuszcza firmę inwestycyjną przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego firma inwestycyj-
na powinna zatrzymać nieokreślone z góry 
świadczenia emerytalne przez okres 5 lat 
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25 Aneks I Dyrektywy CRD III zmieniający Aneks V dyrektywy Dyrektyw 2006/48/WE, poprzez dodanie Tytułu 11. Polityka 
Wynagrodzeń, pkt. 23, lit. s.

26 Przez „hedging”, należy rozumieć transakcje stanowiące zabezpieczenie umożliwiające inwestorowi ochronę przed 
niepomyślnymi zmianami cen w przyszłości, tak: J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa 1998, s. 9.

w postaci określonych instrumentów finan-
sowych. Natomiast w przypadku pracownika, 
który osiągnął wiek emerytalny, nieokreślone 
z góry świadczenia emerytalne wypłaca mu 
się w formie instrumentów finansowych, przy 
czym jest on zobowiązany do niezbywania ich 
w okresie 5 lat. Takie rozwiązanie wydaje się 
kontrowersyjne, w szczególności w drugim 
z wyżej wymienionych przypadków. Świad-
czenie emerytalne zostanie pracownikowi 
przyznane, jednakże nie będzie mógł on w ża-
den sposób nim dysponować we wskazanym 
okresie.

4.7. Strategie hedgingowe 
i ubezpieczenia

Zgodnie z regulacjami Dyrektywy CRD 
III25 od pracowników wymaga się, by zobo-
wiązali się nie korzystać z osobistych strategii 
hedgingowych26 lub ubezpieczeń dotyczących 
wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu 
podważania skutków uwzględniania ryzyka 
w mającym do nich zastosowanie systemie 
wynagradzania. Biorąc pod uwagę kwestię 
wypłaty wynagrodzenia w formie instrumen-
tów finansowych wydaje się, że stosunkowo 
łatwym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 
przez pracowników tych rozwiązań. W ten 
sposób mogliby oni zabezpieczyć się przed 
niepewnością co do wartości instrumentów 
finansowych w przyszłości. W taki sposób 
wprowadzone zasady nie miałyby większego 
sensu, gdyż pracownicy nadal mogliby bez ja-
kichkolwiek konsekwencji podejmować dzia-
łania mogące mieć negatywny wpływ na profil 
ryzyka firmy inwestycyjnej. Obojętne byłoby 

zatem czy w ramach podejmowanych decyzji 
uwzględnialiby długoterminowe interesy fir-
my inwestycyjnej. W związku z powyższym 
dlatego wyłącza się możliwość stosowania 
przez pracowników takich rozwiązań.

pODSUMOWANIE
Państwa członkowskie Unii Europejskiej 

zobowiązane były do implementowania po-
stanowień Dyrektywy CRD III do krajowych 
porządków prawnych do 1 stycznia 2011 
r. Kształt poszczególnych przepisów krajo-
wych może się nieco różnić od siebie, jednak-
że warto zauważyć, że przepisy Dyrektywy 
CRD III są stosunkowo szczegółowe, co daje 
ograniczoną swobodę w zakresie implemen-
tacji. Dla firm inwestycyjnych oznacza to czas 
zmian stanowiących jednocześnie wyzwania 
wobec nowych regulacji. Biorąc pod uwagę 
powyższą analizę należy dojść do wniosku, że 
przyjęte rozwiązania będą rodziły w praktyce 
liczne problemy.

Wprowadzenie rygorystycznych zasad do 
wynagrodzenia, powodujących wiele ograni-
czeń oraz niepewności w zakresie jego wypła-
ty będzie miało skutek w postaci wzrostu sta-
łej części wynagrodzenia. Zmienią się zatem 
oczekiwania pracowników w tym zakresie. 
Zaoferowanie wyższych wynagrodzeń stałych 
przez firmy inwestycyjne spełniających ocze-
kiwania pracowników, będzie oznaczało nic 
innego jak to, że pracownicy ci będą podcho-
dzili obojętnie do wynagrodzenia zmiennego, 
a co za tym idzie wynagrodzenie to nie będzie 
miało charakteru motywującego do niepodej-
mowania decyzji mających wpływ na wzrost 
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ryzyka firmy inwestycyjnej. Nie będzie zatem 
spełniony podstawowy cel, wynikający z po-
stanowień Dyrektywy CRD III.

Wydaje się, że w przypadku polityki wy-
nagrodzeń prawodawca unijny dokonuje zbyt 
głębokiej harmonizacji. Warto zauważyć, że 
pomimo wyróżnienia unijnego rynku kapita-
łowego, należy mieć także na względzie rynki 
kapitałowe poszczególnych państw człon-
kowskich oraz działające w ramach nich fir-
my inwestycyjne. Każdy rynek kapitałowy po-
siada swoją określoną specyfikę, znajduje się 
w danym stadium rozwoju. Kształtowanie się 
profilu ryzyka firmy inwestycyjnej na rynkach 
dojrzałych oraz na rynkach rozwijających się 
może różnić się od siebie. Wobec tego, roz-
wiązania narzucające firmom inwestycyjnym 
jednolite zasady wynagradzania skierowane 
na obniżenie ryzyka mogą prowadzić do sy-
tuacji ograniczenia rozwoju tych instytucji 
finansowych, które działają na rynkach, gdzie 
takie regulacje nie są konieczne.

SŁOWA KLUCZOWE
polityka wynagrodzeń, profil ryzyka, fir-

my inwestycyjne

STRESZCZENIE
Doświadczenia ostatniego kryzysu finan-

sowego skłaniają do refleksji nad właściwymi 
mechanizmami ograniczenia ryzyka działal-
ności firm inwestycyjnych. W ramach Unii 
Europejskiej, Dyrektywą 2010/76/UE (CRD 
III) wprowadzono nowe zasady dotyczące po-
lityki wynagrodzeń dla firm inwestycyjnych. 
Ich głównym celem jest ograniczenie ryzyka 
funkcjonowania firm inwestycyjnych. Mają 
one charakter ostrożnościowy. Autor wyka-
zuje, że będą one miały ograniczony wpływ 

na obniżenie ryzyka działalności tych insty-
tucji finansowych, a ich wdrożenie będzie dla 
nich w praktyce trudne. Celem niniejszego 
artykułu jest ocena, z punktu widzenia firmy 
inwestycyjnej, proponowanego przez prawo-
dawcę unijnego podejścia do problemu po-
lityki wynagrodzeń mającej wpłynąć na ob-
niżenie ryzyka funkcjonowania tego rodzaju 
instytucji finansowej. W ramach niniejszego 
artykułu w pierwszej kolejności prezentuje 
się podłoże problemu. Następnie analizuje się 
pojęcie polityki wynagrodzeń oraz jej wpływ 
na wymogi adekwatności kapitałowej. W dal-
szej części przedstawia się obszary podlega-
jące zmianom, stanowiące dla firm inwesty-
cyjnych wyzwanie w zakresie ich wdrażania 
w praktyce.

KEYWORDS
remuneration policy, risk profile, invest-

ment firms

SUMMARY
The experience of the recent financial cri-

sis leads to reflections on the relevant mecha-
nisms of risk reduction of an investment firms 
activity. Within the European Union, Directive 
2010/76/EU (CRD III) introduced new rules 
regarding the remuneration policy for invest-
ment firms. The main goal is to reduce the 
risk of the investment firms activity. This is 
a prudential regulation. The author demon-
strates that the abovementioned regulations 
will have limited impact on reducing the risk 
of the activities of these financial institutions 
as well as their implementation will be diffi-
cult for them in practice. The purpose of this 
article is to evaluate, from the point of view 
of an investment firm, proposed by the EU 
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legislator approach to remuneration policy 
aimed at reducing the risk of the operation 
of this type of financial institution. In the first 
part of the following paper the grounds of the 
problem are presented. Then the concept of 
remuneration policy and its impact on capi-

tal adequacy requirements is analyzed. In the 
following part of the paper the areas subject 
to changes constituting a challenge for invest-
ments firms, in terms of their implementation 
in practice are delivered.
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WSTęp
Przedsiębiorczość – innowacje – konku-

rencyjność to łańcuch pojęć często używa-
ny, kiedy jest mowa o postępie społecznym 
i ekonomicznym. Towarzyszą temu programy 
i działania państw oraz wspólnot ponadna-
rodowych zmierzające do poprawy jakości 
życia w skali lokalnej i globalnej. Przemiany 
społeczno-gospodarcze wymagają od orga-
nizacji elastyczności w procesie decyzyjnym. 
Prowadzi to do wzajemnego oddziaływania 
jej z otoczeniem, a także coraz intensywniej-
szych kontaktów społecznych, w tym poprzez 
swobodny przepływ wiedzy i informacji, 
w dużej mierze o wymiarze naukowym. Wie-
dzę można pomnażać, tworzyć nowe teorie, 
przetwarzać, przekazywać. Jest ona domeną 
człowieka, a czynnik ludzki to najważniej-
szy kapitał firmy, ponieważ nakłada się na 
wszystkie obszary i funkcje organizacji. Moż-
na stwierdzić, że wszystko ma swój początek 
w umysłach ludzi, preferencjach, wrażliwości, 
ograniczeniach poznawczych, kompetencjach 
i systemie motywacyjnym. Tym samym, ce-

lem niniejszego opracowania, a jednocześnie 
jest elementem badań prowadzonych przez 
Autorkę jest analiza znaczenia zarządzania 
wiedzą w tworzeniu i powiększaniu kapitału 
intelektualnego organizacji typu „spin”. Kon-
strukcja niniejszego opracowania została 
podporządkowana tezie, że pozycja konku-
rencyjna przedsiębiorstwa we współczesnej 
gospodarce rynkowej jest ściśle związana 
z zachowaniami polskich menedżerów umie-
jętnie zarządzających wiedzą, którzy w od-
powiedni sposób dokonują transferu techno-
logii wraz z transferem know-how ukrytego 
w głowach badaczy. 

1. GOSpODARKA OpARTA 
NA WIEDZY – KApITAŁ 
INTELEKTUALNY

Znaczenie wiedzy jako kluczowego czynni-
ka sukcesu przedsiębiorstwa i głównego war-
tościotwórczego zasobu w społeczeństwie 
postindustrialnym głosił już pod koniec lat 60. 
P. Drucker1, który poprzez analizę czynników 
wzrostu gospodarki amerykańskiej wykazał, 

patrycja prusaczyk

Zarządzanie wiedzą źródłem sukcesu 
współczesnego przedsiębiorstwa na 
podstawie spółek typu spin
The knowledge management as the Source of the present-day 
Corporation based on copartnerships such as spin
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Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa, 2004, s. 285.
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że to właśnie wiedza, a nie dodatkowy stru-
mień kapitału czy dodatkowa ilość włożonej 
pracy, powoduje wzrost wydajności, stając się 
źródłem nowych technologii, rozwiązań tech-
nicznych lub nowych produktów2.

Terminu „kapitał intelektualny” użył po 
raz pierwszy J.K. Galbraith, który w 1969 
roku w liście do M. Kaleckiego (polskiego 
ekonomisty) napisał: „Jestem ciekaw, czy zda-
je Pan sobie sprawę ilu z nas (ludzi) w świecie 
korzysta z dostarczanego przez Pana przez 
dziesięciolecia kapitału intelektualnego”3.

Pojęcie „zarządzanie wiedzą” (Knowledge 
Management), jak również pojęcie „kapitału 
intelektualnego” (Intellectual Capital) pojawi-
ło się w pracach Grupy Konrada w latach 80. 
Jeden z głównych założycieli tej grupy (K.E. 
Sveiby), uważa, że „zarządzanie wiedzą” i „ka-
pitał intelektualny” to pojęcia bliźniacze, przy 
czym „kapitał intelektualny” jest pojęciem 
statycznym, a „zarządzanie wiedzą” - aktyw-
nym, które należy rozumieć jako sztukę kre-
owania wartości niematerialnych aktywów, 
którymi dysponuje organizacja4. 

Gospodarka oparta na wiedzy postrzega-
na jest, jako efektywny mechanizm konku-
rencji w warunkach globalizacji. Jej podstawą 
jest tworzenie, dystrybucja i zastosowanie 
wiedzy5. Przekonanie o tym, że wiedza jest 
produktywna stwarza w efekcie jej tworze-

nia, transmisji i stosowania możliwość popra-
wy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
Produktywne wykorzystanie wiedzy wymaga 
kompleksowych działań przebiegających za-
równo na poziomie całej gospodarki, jak i na 
poziomie przedsiębiorstwa6. Perspektywa 
produktywnego zastosowania wiedzy, jako 
zdolności do wytwarzania i dostarczania uni-
kalnych wartości zakłada interakcyjny model 
wiedzy, którego istotą jest7:

Ujmowanie wiedzy w kontekście społecz-1. 
nego uczenia się;
Ujmowanie wiedzy w sposób dynamiczny 2. 
– nie, jako zasobu zastanego, ale podtrzy-
mywanego i rozwijanego przez praktykę.
Kategoria kapitału intelektualnego jest 

definiowana przez wielu autorów, nie tylko 
z dziedziny zarządzania. Została zainicjowa-
na w latach 60.. Wśród prekursorów teorii 
kapitału intelektualnego można wyróżnić T.A. 
Stewarta. Twierdził on, że kapitał intelektual-
ny to materiał intelektualny, który został sfor-
malizowany, ujęty i zmuszony do działania 
w celu stworzenia majątku o wyższej warto-
ści. Tworzą go: wiedza, informacje, własność 
intelektualna i doświadczenia (które mogą 
być wykorzystane do tworzenia bogactwa). 
Jest to „coś, czego nie możesz dotknąć, ale 
co może uczynić Cię bogatym”8. Innym na-
ukowcem zajmującym się tą kategorią był G. 
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Petrash. Według niego – kapitał intelektualny to 
wiedza posiadająca możliwość przekształcania 
się w wartość, natomiast dla L. Prusaka jest to 
„tworzywo” intelektualne, które zostało zma-
terializowane, uchwycone i wykorzystane do 
stworzenia wysoko wartościowych aktywów9.

Oficjalną definicję kapitału intelektualne-
go sformułowała organizacja OECD, według 
której kapitał intelektualny to ekonomiczna 
wartość dwóch kategorii nienamacalnych ak-
tywów przedsiębiorstwa: ludzkiego kapitału 
(zawiera zasoby ludzkie organizacji obsada 
stanowisk oraz zasoby zewnętrzne, takie jak 
klienci i dostawcy) i kapitału organizacyjnego 
(strukturalnego), czyli własność oprogramo-
wania systemów komputerowych, sieci dys-
trybucji i systemy zaopatrzenia.

Druga grupa naukowców, która używa 
terminu „wiedza” postrzega ją jako zasób in-
formacji, danych, jak i samą wiedzę, doświad-
czenie, przekonania i zdolności intelektualne 
pracowników, np.:

„wiedza to zasób informacji, będący stru-1) 
mieniem danych, którym nadaje się okre-
ślone znaczenie ze względu na realizowa-
ne cele”10

„wiedza to informacja połączona z do-2) 
świadczeniem, kontekstem, interpretacją 
i refleksją”
„zespół podzielanych przez jednostkę prze-3) 
konań dotyczących istniejących związków 

między zjawiskami, albo przez grupę jed-
nostek w obrębie przedsiębiorstwa - wte-
dy jest to wiedza organizacyjna”11.
W wyniku wzrostu znaczenia zasobów 

ludzkich i kapitału intelektualnego firmy mu-
szą zmienić swoje podejście i znaleźć strate-
gie, które pozwolą im być konkurencyjnymi 
na rynku12, w epoce zmian, w technologii oraz 
rynkach produktów i rynkach pracy. Wymaga 
to inwestycji także w same niematerialne za-
soby, jakimi są aktywa intelektualne13.

Na każdym z etapów procesów innowa-
cyjnych, począwszy od badań naukowych, 
przez prace badawczo-rozwojowe, po procesy 
wdrożeniowe i dyfuzyjne, tworzona jest wła-
sna i wykorzystywana obca wiedza14. Wiedza 
ta w coraz większym zakresie jest chroniona 
przez wciąż rozwijające się systemy prawne. 
Staje się własnością określonych podmio-
tów, którym przysługują wyłączne prawa 
do niej, na określonym terytorium i w okre-
ślonym czasie15. Cytując za H. Etzkowitz i A. 
Webster: „Własność intelektualna stała się 
równie ważna, jak własność materialna. Cza-
sy, gdy (nie aż tak dawno) uczeni z Berkeley, 
odkrywcy technologii nuklearnego rezonan-
su magnetycznego, zadowolili się uznaniem, 
pozostawiając całe profity General Electric 
Corporation – należą do przeszłości”16. Obec-
nie na świecie jest w mocy (czynnych) około 
3,5 mln patentów. Rocznie dokonuje się oko-
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ło 1,6 mln zgłoszeń wynalazków do ochrony, 
której podlega olbrzymia liczba utworów 
wykorzystywanych w działalności naukowej, 
badawczej i gospodarczej, w tym publikacje, 
opracowania, raporty, dokumentacje, progra-
my komputerowe, bazy danych itp.17

2. pRZEDSIęBIORCZOść 
INTELEKTUALNA

Koncepcja przedsiębiorczości intelektu-
alnej podkreśla znaczenie wiedzy w działal-
ności przedsiębiorczej i posiadanych przez 
przedsiębiorcę umiejętności. Elementy te 
bardzo często okazują się nadzwyczaj waż-
nym, strategicznym zasobem, który daje 
przewagę nad innymi.

W przedsiębiorczości intelektualnej zna-
jomość języków obcych, obcych kultur, sze-
rokie horyzonty myślowe – pozwalają przed-
siębiorcy nie tylko swobodnie się poruszać 
po całym świecie, ale i łatwiej wyróżniać czy 
wykorzystywać pojawiające się w otoczeniu 
szanse i możliwości, których inni nie dostrze-
gają lub nie potrafią odpowiednio z nich ko-
rzystać. Wiedza przedsiębiorcy (doskonalo-
na w różnych formach), jego kwalifikacje to 
podstawa sukcesu małych i średnich firm. E. 
Otoliński podkreśla, że „jeżeli brak tego fun-
damentu, runąć może w gruzy najbardziej 
optymistyczny zamysł powodzenia”18.

Koncepcja przedsiębiorczości intelektual-
nej powstała w połowie lat 90. XX wieku. Jed-
nak za prekursora tej koncepcji uważa się P.F. 
Druckera19, który dostrzegł, że rola wiedzy 
w procesach gospodarowania będzie stopnio-

wo i systematycznie rosła. Przewidywał, że 
między intelektualistami (zainteresowanymi 
wiedzą, słowem, światem niematerialnym, 
duchowym) a menedżerami (ludźmi pracy, 
światem materialnym) zaistnieje swoista dy-
chotomia, której zlikwidowanie, przekształ-
cenie w nową syntezę będzie najważniejszym 
filozoficznym i edukacyjnym wyzwaniem dla 
prokapitalistycznego społeczeństwa przy-
szłości.

Gwałtowne zmiany techniczne i towarzy-
szące im zmiany społeczne oraz organiza-
cyjne zwiększają przewagę ludzi mających 
wiedzę, umiejących ją odpowiednio wykorzy-
stać20. Według S. Kwiatkowskiego ich prze-
wagę można sprowadzić do tego, że osoby te 
wiedzą:

co można wprowadzić nowego na rynek - 1) 
know-what,
dlaczego należy coś zrobić - 2) know-why,
jak można coś zrobić - 3) know-how,
kto potrafi to najlepiej zrobić, kto może im 4) 
w tym pomóc - know-who, 
kiedy należy coś zrobić - 5) know-when,
gdzie należy to zrobić, gdzie poszukiwać 6) 
nowych rynków zbytu, idei i innowacji - 
know-where,
na które funkcje organizacji należy zwró-7) 
cić uwagę - know-wchich,
jakie są zależności między poszczególny-8) 
mi funkcjami organizacji czy też rynka-
mi, na których działa przedsiębiorstwo 
- know-between,
czy kontynuować daną działalność - 9) know-
whether,
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 czy należy coś zrobić, a jeśli tak, to jak to 10) 
zrobić - know-if21.
Koncepcja przedsiębiorczości intelektu-

alnej nie była dla wszystkich jednoznaczna. 
Rodziła wiele dyskusji i kontrowersji w śro-
dowisku ekonomistów. Uważano, że tam, 
gdzie się zaczyna przedsiębiorczość, kończy 
się intelektualizm. Jednak bardzo szybko 
się okazało, że zyskuje ona na popularności, 
a ponadto – podkreśla znaczenie czynnika, 
którego rola w działalności przedsiębiorczej 
jest nie do przecenienia, czyli wiedzy, której 
ranga w miarę komplikowania się zewnętrz-
nych warunków funkcjonowania przedsię-
biorstw rośnie22.

Przedsiębiorczość intelektualna jest nie 
tylko jednym z rodzajów przedsiębiorczo-
ści, ale również aspektem każdej pomyśl-
nej działalności gospodarczej realizowanej 
w otoczeniu nasyconym wiedzą. Uczenie się 
jej wymaga badań nad intelektualistami oraz 
intelektualnymi aspektami każdego udanego 
przedsięwzięcia gospodarczego. Obserwując 
przedsiębiorców intelektualnych, dochodzi 
się do tych cech, które są obecnie niezbędne 
do odniesienia sukcesu, albo przynajmniej 
ułatwiają to zadanie. Dzięki tym obserwacjom 
można zrozumieć, dlaczego rośnie znaczenie 
kapitału intelektualnego w działalności po-
szczególnych przedsiębiorców i ich firm. Wni-
kając w naturę przedsiębiorczości intelektu-
alnej, ujawnia się jej potencjał zwiększania 
standardu życia oraz zapewniania trwałego 
rozwoju zarówno na poziomie indywidual-
nym, jak i społecznym23.

3. ZNACZENIE pOSTAWY pRZEDSIę-
BIORCZEj

Prowadzone badania związane z oczeki-
waniami pracodawców pozwalają wskazać na 
umiejętność i postawę, jako szczególnie pożą-
dane we współczesnej gospodarce, i te które 
są właściwe dla współczesnego pracownika – 
pracownika wiedzy.

Obecne oczekiwania, przy tak zmieniają-
cym się rynku pracy w stosunku do pracow-
ników zostały dostrzeżone w Polsce przez 
kadrę menedżerską w pierwszej dekadzie 
lat 90. ubiegłego wieku. Zwrócono uwagę, że 
w obliczu coraz większego udziału pracowni-
ków w procesach zarządzania oczekuje się od 
nich przede wszystkim kreatywności (twór-
czego myślenia) wyrażającego umiejętności 
związane z procesami zarządzania, w tym: 
planowania, odpowiedzialności, samodziel-
ności, czy umiejętności wyciągania wniosków 
z własnych sukcesów i porażek24. Należy przy 
tym pamiętać, że rozwój przedsiębiorczości 
zależy w równym stopniu od pracowników, 
jak i właścicieli przedsiębiorstw.

W badaniach dotyczących młodych na 
rynku pracy, pytani odpowiadali, że według 
pracodawców do podstawowych cech, jakimi 
winni wyróżniać się młodzi – przyszli przed-
siębiorcy, niezależnie od stanowiska pracy, 
można zaliczyć:

komunikatywność i umiejętność pracy 1) 
w grupie,
aktywność i inicjatywę,2) 
samodzielność i umiejętność organizowa-3) 
nia sobie pracy,
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zaangażowanie w wykonywaną pracę,4) 
elastyczność - umiejętność dostosowania 5) 
się do zmian (ciągłe doskonalenie się).
Podsumowaniem tych rozważań, może 

być teoria G. Drydon i J. Vos, którzy uważają, 
że we współczesnym świecie, w którym każ-
dy ma możliwość i powinien umieć kierować 
swoim życiem, do niezbędnych umiejętności 
kandydata na przedsiębiorcę można zaliczyć: 
twórcze rozwiązywanie problemów, krytycz-
ne myślenie, umiejętności przywódcze, umie-
jętność patrzenia z ogólnej perspektywy, pew-
ność siebie, pozwalającą brać pełny udział 
w decydowaniu o przyszłości społeczeństwa 
oraz umiejętność planowania własnego ży-
cia w czasach ogromnych zmian25. Natomiast 
zdaniem W. Rabczuka do podstawowych wy-
mogów współczesnego świata pracy należą: 
kompetencje, kreatywność, adaptacyjność, 
zamiłowanie do kontaktów i pracy w zespo-
łach, transfer umiejętności, samodzielność 
oraz umiejętność radzenia w nieprzewidy-
walnych warunkach26.

4. KOMERCjALIZACjA DóBR 
INTELEKTUALNYCh NA 
pODSTAWIE FIRMY TYpU SpIN

Powszechnie przyjmuje się, iż komercjali-
zacja dóbr intelektualnych to całokształt dzia-
łań związanych z przenoszeniem danej wiedzy 
technicznej lub organizacyjnej i związanego 
z nią know-how do praktyki gospodarczej 
(wszelkiego rodzaju formy dyfuzji innowacji 
oraz edukacji technicznej), a zatem proces za-
silania rynku nowymi technologiami. W węż-
szym rozumieniu komercjalizację dóbr intelek-

tualnych definiuje się, jako celowe, ukierunko-
wane przekazywanie wiedzy i umiejętności do 
procesu produkcyjnego, dla jej urynkowienia 
w postaci usługi/produktu27.

„Cykl komercjalizacji” to pewien krąg 
zamknięty, złożony nie tylko z czynności 
i zjawisk, ale także sprzężonego z nim kręgu 
przepływu informacji i finansów. W ogólnym 
rozumieniu cykl komercjalizacji zaczyna się 
wraz ze stworzeniem wynalazku i kończy się 
z momentem jego wdrożenia i wygenerowa-
nia zysku, który pozwala zasilić finansowanie 
kolejnego wynalazku.

By ta cykliczność jednak była zauważal-
na, komercjalizacja musi być poprawnie ro-
zumiana. Komercjalizacja nie powinna być 
jednokrotnym zdarzeniem, musi być trwa-
łym elementem strategii działania instytucji. 
W dobie silnego nacisku na realizację strate-
gii „gospodarki opartej na wiedzy”, coraz wię-
cej podmiotów gospodarczych i naukowych 
powinno stawać się podmiotami zoriento-
wanymi na rozwój przez innowacje. Zadomo-
wienie się tych pojęć w kulturze podmiotów 
gospodarczych i naukowych oraz wdrożenie 
innowacji w ich strategie działania jest jed-
nym z warunków istnienia cykliczności.

W ogólnym rozumieniu i w uproszczo-
nym zapisie cykl komercjalizacji powinien 
obejmować następujące etapy:

Wynalazek – lokomotywą cyklu komercja-1. 
lizacji i równocześnie przedmiotem wa-
runkującym jego istnienie jest zgłoszenie 
wynalazku.
Ewaluacja – realizacja tego etapu zależy 2. 
od postrzegania patentu (lub innej formy 
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ochrony) jako narzędzia bardziej ekono-
micznego niż naukowego.
Ochrona – wybór ochrony praw własno-3. 
ści intelektualnej i złożenie stosownego 
wniosku.
Publikacja – twórca może swobodnie pu-4. 
blikować wyniki swych badań i prezento-
wać dany wynalazek.
Marketing – etap publikacji powinien być 5. 
spójny z etapem marketingu.
Wdrożenie – marketing zakończony suk-6. 
cesem to rozpoczęcie etapu wdrożenia.
Wpływy – przyjęcie się żadnej technologii 7. 
na rynku warunkuje końcowy etap cyklu ko-
mercjalizacji. Sukces wdrożenia i wygenero-
wany zysk jest podstawą sprzężenia zwrot-
nego – zamknięcia cyklu komercjalizacji28.
Rosnące standardy i osiągnięcia eduka-

cyjne prowadzą z jednej strony do dalszego 
zróżnicowania potrzeb społecznych, a z dru-
giej – do wzrostu liczby potencjalnych przed-
siębiorców. Intelektualne produkty wyma-
gają intelektualnych przedsiębiorców. Wraz 
z rosnącą komercjalizacją wszystkich sfer 
ludzkiego życia pojawia się coraz więcej przy-
padków intelektualistów przekształcających 
się w przedsiębiorców29.

Głównym celem tworzenia spółki typu 
spin jest komercjalizacja dóbr intelektualnych 
powstałych na uczelni lub innej placówce na-
ukowej. Konsekwencją tego warunku jest wy-
łączenie z definicji spółek spin-off firm bazu-
jących wyłącznie na wiedzy posiadanej przez 
pracowników naukowych. Ze spółkami spin-
off  będzie się miało do czynienia tylko wtedy, 

kiedy celem ich utworzenia będzie wdrożenie 
już wytworzonej wiedzy w postaci chronionej 
lub dla której podjęto kroki w celu uzyskania 
patentu, prawa ochronnego albo prawa z re-
jestracji:

zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego 1) 
albo wzoru przemysłowego,

2) know-how chroniony tajemnicą,
3) patent, wzór użytkowy i wzór przemy-

słowy30.
Powstawanie spółek spin-off od lat budzi 

zainteresowanie środowisk naukowo-akade-
mickich, do tej pory nie została opracowana 
jednolita, powszechnie akceptowana defini-
cja tego typu podmiotów. Według Załącznika 
V Słownika Terminologicznego Szczegółowe-
go Opisu Priorytetów Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki na lata 2007-2013:

Spółki 1. spin-off są to nowe przedsiębior-
stwa, które zostały założone przez co 
najmniej jednego pracownika instytucji 
naukowej lub badawczej (osoba ze stop-
niem naukowym co najmniej doktora) 
albo studenta bądź absolwenta uczelni, 
w celu komercjalizacji innowacyjnych po-
mysłów (wiedzy) lub technologii. Spin-off 
jest zwykle w pewien sposób zależny (for-
malnoprawnie, organizacyjnie, finanso-
wo itp.) od organizacji macierzystej (np. 
uczelni).
Spółki 2. spin-out - nowe przedsiębiorstwo, 
które zostało założone przez co najmniej 
jednego pracownika instytucji naukowej 
lub badawczej (osoba ze stopniem nauko-
wym co najmniej doktora) albo studenta 
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31 J. Kossanowski, Poradnik… s. 54.
32 Szerzej: Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków UE, red. 

A. Gabryś, Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008, s. 54.

bądź absolwenta uczelni, w celu komercja-
lizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) 
lub technologii, zwykle niezależne pod 
względem organizacyjnym od jednostki 
macierzystej (np. uczelni) oraz posiadają-
ce niezależne źródła finansowania.
Własną firmę typu spin-off lub spin-out 

prowadzi obecnie 6% badanych osób. Wśród 
studentów jest 2% osób, które wykorzystu-
ją swoją wiedzę profesjonalną w biznesie. 
Wśród kadry naukowej jest 9% takich przed-
siębiorców. Ogólnie, 40% badanych zamierza 
założyć firmę i tym samym wykorzystywać 
swoją wiedzę profesjonalną w celu komer-
cyjnym. Zdecydowanie częściej swoją firmę 
chcieliby założyć studenci (51%), natomiast 
wśród pracowników naukowych wskaźnik 
ten kształtuje się na poziomie – 31%.

Na podstawie doświadczeń Firmy Cambrid-
ge Consultants (Wielka Brytania), która od 30 
lat zajmuje się inkubacją firm spin-off określono 
listę pięciu czynników, które decydują o sukce-
sie firm tego typu, jak: sposób wyboru przedsię-
wzięcia, motywowanie ludzi, partnerstwo, two-
rzenie rezerw gotówkowych oraz zarządzanie.

5. pRAKTYCZNE pRZYKŁADY FIRM 
TYpU Spin-off

Naukowcy w Polsce rzadko podejmują 
inicjatywę prowadzenia działalność gospo-
darczej. Podstawowymi przyczyny takich za-
chowań są:

brak motywacji i niechęć pracowników a) 
naukowych do próby komercjalizacji swo-
ich wyników naukowych poprzez powoła-
nie podmiotu gospodarczego,

obawa przed ryzykiem porażki, wyrażają-b) 
cej się utratą własnych środków pienięż-
nych, w wielu przypadkach całego swoje-
go dorobku materialnego,
problem z akceptacją w środowisku. Ist-c) 
nieje przekonanie, iż praca naukowa nie 
powinna być tworzona w celach komer-
cyjnych,
funkcjonowanie „szarej strefy” na uczel-d) 
niach. Obserwuje się sytuacje, w których 
pracownicy naukowi wykonują badania 
na zlecenie firm zewnętrznych, wykorzy-
stując sprzęt w laboratoriach uczelnia-
nych, nie ponosząc z tego tytułu żadnych 
obciążeń finansowych,
brak własnych środków finansowych do e) 
rozwinięcia działalności31.
Pomimo licznych ograniczeń w tworzeniu 

i rozwoju przedsiębiorstw spin-off prakty-
ka dostarcza przykładów sukcesu tego typu 
działalności m.in.:

EMCCO Research Polska sp. z o.o.1. 
Kluczowym celem firmy jest: rozpo-

wszechnianie produkcji najwyższej jakości 
biopaliw z produktów i odpadów rolnych na 
skalę przemysłową poprzez kolejne wdroże-
nia „pod klucz”, a ponadto - własnych biorafi-
nerii i regionalnych centrów biopaliw w kraju 
oraz za granicą. Poprzez zastępowanie trady-
cyjnych paliw kopalnych biopaliwami z odna-
wialnych surowców32.

Biospekt s. c.2. 
Spółka powstała w maju 2005 r. podczas 

spotkania grupy młodych naukowców z In-
stytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Misją firmy jest świadczenie 
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33 Szerzej: http://www.biospekt.pl/firma - aktualizacja, 30.03.2013.
34 Szerzej  http://microbiolab.pl/zespol,31.html, aktualizacja, 30.03.2013.

zaawansowanych usług z dziedziny anality-
ki środowiskowej, edukacji oraz badań i do-
radztwa naukowego w oparciu o najnowszą 
wiedzę i przy użyciu najnowocześniejszych 
metod. Firma współpracuje z najlepszymi na-
ukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego33.

MikroBioLab3. 
Misją tej firmy jest: jest budowa trwa-

łych przedsięwzięć gospodarczych w opar-
ciu o innowacyjne pomysły i zaangażowanie 
kreatywnych przedsiębiorców. Kompleksowo 
wspiera rozwój przedsiębiorstw opartych na 
nowych koncepcjach na etapie ich weryfikacji 
i wczesnego rozwoju gospodarczego34.

pODSUMOWANIE
W ciągu ostatnich dwóch dekad w Pol-

sce nastąpiła znacząca zmiana w postrze-
ganiu roli uczelni wyższych w życiu go-
spodarczym kraju. Coraz częściej uważa 
się, że przyspieszenie rozwoju gospodarki, 
a także niwelowanie negatywnych zjawisk 
na rynku pracy powinno mieć swoje pod-
stawy w tworzeniu warunków wspoma-
gających współpracę środowiska nauki  
i biznesu. Kluczowe znaczenie ma poznanie 
oraz opanowanie mechanizmów przenosze-
nia rezultatów badań naukowych do rzeczy-
wistości gospodarczej, ponieważ podnosi to 
konkurencyjność przedsiębiorstw i umożli-
wia im tworzenie nowych miejsc pracy.

Komercjalizacja badań naukowych od-
grywa niezwykłą rolę w podnoszeniu konku-
rencyjności gospodarki całego kraju. Dzięki 
umiejętnemu zarządzaniu wiedzą zmienia się 
podejście przedsiębiorców do otoczenia - od 
postawy nastawionej na dopasowywanie się 

do jego wymogów, robienia tego, czego wy-
daje się ono oczekiwać, do podstawy, która 
zakłada aktywne kreowanie, współtworzenie 
otoczenia, a nawet wyprzedzanie zachodzą-
cych w otoczeniu zmian i tendencji.

SŁOWA KLUCZOWE 
zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość, 

komercjalizacja, konkurencyjność

STRESZCZENIE
Problematyka związana z funkcjonowa-

niem przedsiębiorstw typu „spin” stała się nie-
zmiernie ważna, wraz z nasilaniem się skutków 
kryzysu gospodarczego. Tym samym, celem ni-
niejszego opracowania, a jednocześnie elemen-
tem badań prowadzonych przez Autorkę jest 
analiza znaczenia zarządzania wiedzą w two-
rzeniu i powiększaniu kapitału intelektualnego 
organizacji typu spin. Konstrukcja niniejszego 
opracowania została podporządkowana tezie, 
że pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa we 
współczesnej gospodarce rynkowej jest ściśle 
związana z zachowaniami polskich menedże-
rów umiejętnie zarządzających wiedzą, którzy 
w odpowiedni sposób dokonują transferu tech-
nologii wraz z transferem know-how ukrytego 
w głowach badaczy. 

KEYWORDS
knowledge management,  enterprise, 

commercialization, competitiveness

SUMMARY
The issue connected with functioning of 

the so called „spin” Corporation became highly 
important, together with the escalation of the 
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results of economic crisis. The same, the tar-
get of this study, and equally the element of 
the research carried out by the author is the 
analysis of the importance of the knowledge 
management in creating and extending the 
brain capital of the spin organization. The con-
struction of this study has been complied with 

the thesis that the competitive position of the 
corporation in contemporary market economy 
is strictly connected with with the behavior of 
Polish managers administering the knowledge 
skillfully, who do the transfer of technology in 
appropriate way with the transfer know-how 
hidden in the heads of scientists.
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XIV seminarium w cyklu badania nauko-
we:  „Ocena czasopism naukowych. Indekso-
wanie i rozwój periodyków”  zorganizowane 
przez Centrum Promocji Informatyki odbyło 
się 22 października 2014 roku w Warszawie. 

Jako pierwszy głos zabrał dr  Krzysztof 
Siewicz (adiunkt w Katedrze Prawa Informa-
tycznego WPiA UKSW). W referacie pt. „Jakie 
umowy podpisywać z autorami i recenzenta-
mi. Prawo autorskie w rozwoju czasopisma na-
ukowego” scharakteryzował przedmiot umo-
wy, prawa autorskie, zobowiązania nabywcy, 
oświadczenia i odpowiedzialność stron. 

Następnie dr Aneta Drabek (Biblioteka 
Uniwersytetu Śląskiego) przedstawiła temat: 
„Bazy danych i strona www jako element 
promocji i budowania marki czasopisma.” 
Omówiła indeksowanie czasopism w bazach 
danych, współpracę z twórcami baz, opis bi-
bliograficzny a cytowanie oraz kwestię ideal-
nej strony czasopisma.

W dalszej części seminarium Magdalena 
Bemke-Świtilnik (Główny Instytut Górnictwa) 

przedstawiła prezentację multimedialną na 
temat: „Jak budować widoczność czasopisma 
w internecie i jak zwiększyć szanse na cyto-
wania”. Wystąpienie było próbą odpowiedzi 
na pytania: Jak opracować strategię rozwoju 
czasopisma?, Jak zbudować od podstaw mię-
dzynarodową bazę recenzentów czasopisma? 
Jak zapewnić autorom krótki okres oczeki-
wania na publikację? Jak skutecznie rozpo-
wszechniać publikowane treści?

Wojciech Fenrich (Centrum Otwartej Na-
uki w Interdyscyplinarnym Centrum Mode-
lowania Matematycznego i Komputerowego 
Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosił refe-
rat pt. „Otwarty dostęp do publikacji nauko-
wych – często zadawane pytania” . Przybliżył 
on pojęcie otwartego dostępu, czyli pozba-
wionego ograniczeń dostępu do publikacji 
i innych zasobów znajdujących się online. Pu-
blikacje w otwartym dostępie to publikacje 
cyfrowe umieszczone w internecie, dostępne 
bez opłaty i pozbawione zbędnych ograni-
czeń prawnoautorskich i licencyjnych. Z kolei 

Artur Lis

Sprawozdanie z seminarium  
„Ocena czasopism naukowych. 
Indeksowanie i rozwój periodyków”

Warszawa, 22 października 2014 r. 
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repozytorium to internetowa baza danych 
zawierająca otwarte publikacje. Przechowują 
one również nierecenzowane preprinty, elek-
troniczne wersje prac dyplomowych i roz-
praw doktorskich, książki lub ich rozdziały, 
zbiory danych oraz zdigitalizowane wersje 
druków znajdujących się w zbiorach określo-
nej biblioteki.

Na końcu wystąpił dr Emanuel Kulczycki 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu) z odczytem „Aktualnie obowiązujące 
zasady oceny czasopism i konstrukcja Wyka-
zu czasopism punktowanych”. Przypomniał 
on, że Polska Bibliografia Naukowa umożli-
wia stworzenie publicznej bibliografii nauko-
wej osób i instytucji,  zapoznanie się z dorob-
kiem polskich naukowców,  zapoznanie się 
z dorobkiem polskich instytucji naukowych,   
złożenie ankiety czasopisma naukowego,  
deponowanie pełnych tekstów publikacji na-
ukowej w centralnym repozytorium PBN. Cza-
sopisma naukowe są oceniane na podstawie 
informacji zawartych w ankietach. Czasopi-
sma naukowe są oceniane w trzech obszarach 

wiedzy: grupa nauk humanistycznych, grupa 
nauk społecznych oraz grupa nauk ścisłych, 
technicznych, medycznych i przyrodniczych. 
Kulczycki omówił parametry oceny czasopi-
sma tj. indeks cytowań PIF, Polski Współczyn-
nik Wpływu, zagraniczna afiliacja autorów 
publikacji naukowych, indeksacja w bazach 
danych, liczba artykułów naukowych opu-
blikowanych na rok, umiędzynarodowienie 
recenzentów, częstotliwość wydawania, język 
publikacji, umiędzynarodowienie rady na-
ukowej, wersja online, redaktorzy językowi, 
statystyczni oraz tematyczni.

Poza czasem przewidzianym na prelekcje 
znalazło się miejsce na dyskusje i odpowiedzi 
na pytania  uczestników oraz spotkania w ku-
luarach. Duża frekwencja podczas semina-
rium „Ocena czasopism naukowych. Indekso-
wanie i rozwój periodyków”  świadczy o tym, 
że spotkanie było potrzebne. Szerokie zainte-
resowanie nie tylko środowisk akademickich 
dowodzi potrzeby kontynuowania spotkań 
w przyszłości.
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Recenzowana pozycja stanowi 
pokłosie międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej w marcu 2011 roku przez 
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. 
Bez wątpienia temat sympozjum - władza 
i refleksja nad nią, należy uznać za 
niezwykle ważny nie tylko dla mediewistyki 
ale i do badań interdyscyplinarnych. We 
wprowadzeniu czytamy: „Vom 10.3. bis 
13.3.2011 widmete sich eine Konferenz des 
Deutschen Historischen Instituts in Warschau 
dem Verhältnis von politischer Herrschaft 
und Historiographie im 12./13. Jahrhundert. 
Politische Konzeptionen und Vorstellungen 
von Herrschaft bei hochmittelalterlichen 
Chronisten wurden untersucht und 
daraufhin befragt, ob sich europaweit 
ähnliche Konzeptionen etwa aufgrund älterer 
Traditionsbildungen, finden lassen oder ob 
sich die jeweiligen „nationalen” Entwicklungen 

in den historiographischen Texten spiegeln. 
Im zugehörigen Sammelband werden 
systematische Einblicke in die Reflexion von 
Ausübung und Legitimation politischer Macht 
im hochmittelalterlichen Europa präsentiert. 
Das Spannungsverhältnis von Macht und 
Herrschaft wird ebenso untersucht wie 
Fragen der Wahrnehmung und Bewertung 
konkreter zeitgenössischer Herrscher. 
Die Darstellung des idealen Herrschers in 
historiographischen Texten wird anhand von 
neun historischen Konstellationen dargelegt. 
Diese betreffen das staufische Reich, das 
Polen des 12. Jahrhunderts (Vincenz 
Kadłubek), das französische Königtum, die 
ungarische Chronistik und Hagiographie, 
das England des 12. Jahrhunderts, Böhmen, 
Dänemark, die byzantinischen Chroniken 
(Johannes Kinnamos, Anna Komnene, Nikeas 
Choniates), die normannischen Chroniken 

Artur Lis

Macht und Spiegel der Macht. 
Herrschaft in Europa im 12. und 13. 
Jahrhundert vor dem Hintergrund 
der Chronistik, 

hrsg. von Norbert Kersken, Grischa Vercamer (Deutsches 
Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 
27), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2013, ss. 492. 
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(Gaufredus Malaterra, Hugo Falcandus) 
und den Vorderen Orient (Wilhelm von 
Tyrus, Usama ibn Munqidh). Dieser breite 
vergleichende Zugriff auf historiographische 
Konzeptionen und ihre Beziehung zu sowie 
Darstellung und Spiegelung von politischer 
Herrschaft ermöglicht einen umfassenden 
Überblick und bietet einen wichtigen 
Ausgangspunkt für weitere Forschungen 
zu realgeschichtlichen Bindungen und 
politischen Normvorstellungen in der 
vormodernen Geschichtsschreibung”. 

Publikacja zawiera następujące artykuły: 
„Macht und Spiegel der Macht - Herrschaft in 
Europa im 12. und 13. Jahrhundert vor dem 
Hintergrund der Chronistik - Einleitung” 
(Grischa Vercamer), „Machtfragen. Aspekte 
der historiographischen Literatur im 
lateinischen Europa des Hochmittelalters” 
(Joachim Ehlers), „Geschichtsschreibung 
und Macht. Beobachtungen zu Texten des 
7.-11. Jahrhunderts” (Norbert Kersken), 
„Herrschaft und Geschichte. Legitimation 
und Delegitimation von Herrschaft 
mittels historischer Argumentation in der 
Geschichtsschreibung des 12. Jahrhunderts” 
(Hans-Werner Goetz), „Auf das Gesetz 
sei das Land gebaut. Zum Zusammenhang 
rechtlicher und historischer Diskurse 
im hochmittelalterlichen Dänemark” 
(Mia Münster-Swendson), „...um in der 
Gerechtigkeit nicht weniger stark wie in der 
Schlacht zu erscheinen. Königtum und Recht 
in den Gesta Danorum des Saxo Grammaticus” 
(Thomas Foerster), „Machtstrukturen und 
Machtvorstellungen in England” (Björn 
Weiler), „Bedingungen und Strukturen von 
Machtausübung bei Wilhelm von Malmesbury 
und Heinrich von Huntingdon” (Alheydis 

Plassmann), „Gewalt - Konsens - Recht. 
Grundstrukturen politischer Kommunikation 
im französischen Königreich des 12. und 
13. Jahrhunderts” (Georg Jostkleigrewe), 
„Französisches Königreich und französisches 
Königtum in der Wahrnehmung der 
zeitgenössischen Historiographie: Suger 
von Saint-Denis und Guillaume de Nangis” 
(Julian Führer), „Strenuitas et rex consultus 
- Herrscherattribute und Darstellung von 
Herrschaft bei Gaufredus Malaterra und 
Hugo Falcandus” (Julia Becker), „Die 
Macht des Machbaren: Staufische Politik im 
Spannungsfeld königlicher Herrschaft und 
fürstlicher Partizipation” (Claudia Garnier), 
„Zur Spiegelung Friedrich Barbarossas in der 
stauferzeitlichen Historiographie” (Heinz 
Krieg), „Das Problem der Fürstenmacht zur 
Zeit von Vincentius Kadłubek” (Sławomir 
Gawlas), „Vorstellung von Herrschaft bei 
Magister Vincentius von Krakau (um 1150-
1223)” (Grischa Vercamer), „Macht und 
Struktur der Herrschaft im Herzogtum 
Böhmen. Grundlagen, Legitimierung und 
zeitgenössische Vorstellungen” (Martin 
Wihoda), „Macht und Machtausübung im 
Licht der böhmischen Geschichtsschreibung 
des 12. Jahrhunderts” (Marie Blähovä), 
„Umwälzungen im Ungarn des 13. 
Jahrhundert: Vom Blutvertrag zu den ersten 
Ständeversammlungen” (Läszlö Veszpremy), 
„Herrscherporträts in der ungarischen 
Hagiographie” (Däniel Bagi), „Die 
Herrschaft des Kaisers Manuel I. Kommenos 
in den Augen von Johannes Kinnamos” 
(Małgorzata Dąbrowska), „Byzantinische 
Geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert. 
Anna Komnene und Niketas Choniates” 
(Ralph-Johannes Lilie), „Machtstrukturen 
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und Historiographie im Königreich Jerusalem: 
Die Chronik Wilhelms von Tyrus” (Marie-
Luise Favreau-Lilie), „Hinter dem Spiegel 
der Macht. Das Bild des Herrschers im Kitäb 
al-I’tibär des Usama ibn Munqid (1095-
1188)” (Kay Peter Jankrift).

Myśl przewodnia publikacji „Macht und 
Spiegel der Macht” została omówiona na 
przykładach wybranych państw: Danii, An-
glii, Francji, Włoch, Polski, Czech, Węgier oraz 
w Cesarstwie Wschodnim. W szczególności 
zainteresowanie budzą referaty dotyczące 
badań nad strukturą władzy w Polsce XII 
i XIII wieku. Mowa tu o studiach Sławomira 
Gawlasa (s. 273-308) oraz Grischy Vercamer 
(s. 309-339). Obydwa referaty zostały oparte 
na podstawowym źródle jakim jest „Kronika 
polska” mistrza Wincentego Kadłubka. Gaw-
las przybliżył stan badań nad życiem i dzie-
łem Wincentego, by w dalszej części zająć się 
zagadnieniem ujmowania i legitymizowania 
władzy przez kronikarza z uwzględnieniem 
roli prawa (znaczenie prawa rzymskiego), 
organizacji władzy centralnej oraz zarządu 
terytorialnego w Polsce piastowskiej. Z kolei 
Grischa Vercamer skupiła swój wywód na 
analizie różnorodnej aktywności władcy: sę-
dzia, zarządca, polityk, prawodawca, dowód-
ca, fundator. Model władcy został omówiony 
na wybranych przykładach z „Kroniki pol-
skiej” Wincentego (w szczególności Mieszka 
III Starego i Kazimierza II Sprawiedliwego). 

Recenzowana książka nie przynosi rewo-
lucyjnych odkryć czy nowatorskich tez, ale 

może służyć upowszechnianiu wiedzy na 
temat władzy w wiekach średnich. W sumie 
otrzymaliśmy rozprawę czytelną, charaktery-
styczną dla całej serii „Quellen und Studien“ 
Deutsches Historisches Institut Warschau. 
Mimo iż książka stanowi zbiór artykułów 
różnych autorów, napisana jest dobrym pre-
cyzyjnym językiem, nacechowana erudycją 
oraz starannością i pieczołowitością w do-
ciekaniach i referowaniu pogladów róznych 
badaczy. Tak szeroki dobór tematyki powo-
duje, że w publikacji wiele interesujących 
informacji znajdzie nie tylko osoba zaintere-
sowana historią, ale również politologią, pra-
woznawstwem, czy szeroko rozumianą myślą 
polityczno-prawną. Książkę pod redakcją 
Norberta Kerskena i Grischy Vercamer należy 
zatem traktować jako wstęp do szerszej dys-
kusji nad zagadnieniem władzy w średnio-władzy w średnio-
wieczu na tle porównawczym.

Reasumując należy stwierdzić, że recen-
zowana publikacja stanowi wartościową po-
zycję dla polskiej i niemieckiej nauki. Cechuje 
ją przejrzystość i wysoki poziom wywodu. 
Autorzy we wzorcowy sposób przeprowadzi-
li szeroko zakrojone, wielopłaszczyznowe ba-
dania. Ogromną zaletą recenzowanej książki 
jest umiejętność prezentowania wiadomości 
w sposób, który pobudza czytelnika do samo-
dzielnego analizowania jej fragmentów. Jeśli 
dodać do tego, iż książka napisana jest jasno 
i treściwie, nie można mieć wątpliwości, że 
stanowi ona przykład cennej pozycji wydaw-
niczej i jest ze wszech miar godna polecenia.
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Publikacja „Gnieźnieńskie koronacje 
królewskie i ich środkowoeuropejskie kon-
teksty”, została przygotowana przez zespół 
pracowników Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dra 
hab. Józefa Dobosza oraz jego współpracow-
ników: dr Marzenę Matla oraz dr Leszka We-
tesko. Recenzowana książka zawiera referaty 
mediewistów międzynarodowej konferencji, 
która miała miejsce w Kolegium Europejskim 
w Gnieźnie, we współpracy z Instytutem Kultu-
ry Europejskiej UAM w 2011 roku. Tom zawiera 
zbiór następujących artykułów: „Idea władzy 
królewskiej” (Henryk Samsonowicz), „Dlacze-
go Bolesław Chrobry chciał koronować się na 
króla?” (Zbigniew Dalewski), „Koronacje wład-
czyń we wcześniejszym średniowieczu - zarys 
problematyki” (Grzegorz Pac), „Powołanie i ko-
ronacja króla niemieckiego od X do XIII wieku. 
Miejsca, ryty, insygnia - zarys problematyki” 
(Andrzej Pleszczyński), „Krönen und Sterben 
- Zu den (Dis)kontinuitäten ottonischer König-önig-nig-

sherrschaft” (Karolina Buschmeier), „Compa-
ring models of kingship: the royal ordo corona-
tionis of Mainz and the royal coronation of Otto 
I by Widukind of Corvey” (Giovanni Isabella), 
„O, majestacie królewskiej potęgi! - koronacja 
Bolesława II Szczodrego” (Krzysztof Skwier-
czyński), „Czy Bolesław Śmiały uświetnił swoją 
koronację fundacją złotego kodeksu?”( Marze-
na Matla), „Polský královský titul Vratislava II. 
(tradice, kontinuita, a introvace v 11. století” 
(Vratislav Vaníček), „Papieskie przysłanie koro-
ny dla św. Stefana w legendzie św. Stefana pióra 
biskupa Hartwika” (Daniel Bagi), „Plenariae de-
cimationes św. Wojciecha. O ideowych funkcjach 
dziesięciny monarszej w Polsce i na Węgrzech 
w XI-XII wieku” (Marcin Rafał Pauk), „Koronacje 
pierwszych Piastów w najstarszych źródłach 
narracyjnych” (Edward Skibiński), „Gnieźnień-
skie koronacje w przekazach rocznikarskich” 
(Marek Cetwiński), „Czeskie koronacje drugiej 
połowy XIII wieku” (Antoni Barciak), „Hněz-
denská korunovace krále Václava II. v kontextu 
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jeho zahraniční politiky na poćátku 14. století” 
(Robert Antonín), „Krakowska koronacja Wła-
dysława Łokietka” (Jarosław Nikodem), „Koru-
novace Karla IV” (Marie Bláhová), „Pražskie ko-
runovace 15. století a polské aspirace na český 
trůun” (Peter Čornej). 

Omawiana publikacja została pozytywnie 
przyjęta w środowisku naukowym. W jednej 
z recenzji publikowanej na łamach „Kwartalni-
ka Historycznego” Paweł Figurski konkludował: 
„Omówiona w tomie problematyka znacznie 
wykracza poza sformułowany przez redaktorów 
tytuł. Słowa kluczowe, którymi można opatrzyć 
tom, to: rytuały koronacyjne i ich treści ideowe, 
polityczne przesłanki i konsekwencje koronacji 
władców, przebieg i wybór miejsca ceremonii, 
kontynuacja i zmiana tradycji, antropologia po-
lityczna. Tak szeroki dobór tematyki powodu-
je, że w pracy wiele interesujących informacji 
znajdzie badacz historii: politycznej, ideologii 
władzy, religijności monarchów, transferu myśli. 
Z drugiej jednak strony praca nie stanowi syste-
matycznego opracowania rytuałów koronacyj-
nych, które odbyły się w gnieźnieńskiej katedrze 
lub też w Europie Środkowej. Książka jest raczej 
zbiorem indywidualnych prac aniżeli wynikiem 
wspólnego przedsięwzięcia poświęconego jed-
nemu zagadnieniu” 121( 2014), z. 1, s. 186.

Fakt, że niektóre tezy pracy skłaniają do po-
lemiki jest gwarancją, że książka zajmie należy-
te jej miejsce w literaturze przedmiotu. Publika-
cja pod redakcją Józefa Dobosza, Marzeny Matla 
oraz Leszka Wetesko ma zatem znaczną war- ma zatem znaczną war-
tość poznawczą i może służyć zarówno środo-
wiskom akademickim, jak i wszystkim innym, 

których interesuje problematyka gnieźnień-nieźnień-
skich koronacji królewskich. Należy podkreślić, 
iż polskie koronacje Bolesława Chrobrego, 
Bolesława Śmiałego, Władysława Łokietka 
zostały scharakteryzowane z uwzględnieniem 
ówczesnej sytuacji politycznej i na szerokim tle 
porównawczym.

Nie sposób w krótkiej recenzji przedstawić 
całość rozległych i wnikliwych rozważań pod-
jętych przez wymienionych badaczy. Teksty 
różnią się poruszoną problematyką, co w tego 
typu wydawnictwach jest rzeczą oczywistą, ale 
utrudnia prace redaktorowi, zwykle niełatwo, 
bowiem znaleźć formułę porządkującą całość. 
Noty zostały rzetelnie opracowane, niektóre 
będące wręcz krótkimi, samodzielnymi roz-
prawami. Na uwagę zasługują bogate przypisy 
dokumentujące i uzupełniające treść głów-
ną oraz rozszerzające spektrum problemowe 
i ułatwiające percepcję tekstu zasadniczego. 
Muszę zasygnalizować, iż publikowane teksty 
są wybitnie naukowe. Podziwu godna jest sta-
ranność badawcza autorów i wnikliwość, z jaką 
analizują oraz interpretują oni poszczególne 
zagadnienia. Bez wątpienia tom może z wielu 
powodów zainteresować badaczy i miłośników 
historii oraz wszystkich tych, którzy cenią inte-
lektualne wyzwania. Wyrażam przekonanie, że 
publikacja „Gnieźnieńskie koronacje królews-Gnieźnieńskie koronacje królews-
kie i ich środkowoeuropejskie konteksty”, jest 
opracowaniem na bardzo wysokim poziomie 
merytorycznym. Nie ulega wątpliwości, że re-
cenzowana Księga, zarówno od strony treścio-
wej, jak i formalnej zasługuje na rekomendację 
i pozytywną opinię.
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