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Mamy przyjemność przedstawić Pań-
stwu 31 – wakacyjny – numer kwartalnika 
Przegląd Prawno – Ekonomiczny. Zawarte 
w nim artykuły poruszają ciekawe i aktual-
ne tematy z zakresu prawa i ekonomii. 

Prezentowany numer rozpoczyna ar-
tykuł Tomasza Hoffmana, w którym autor 
przedstawia wybrane aspekty prawne ra-
townictwa medycznego w Polsce. Autor 
omawia w nim status prawny ratownika 
medycznego, jego zadania i kompetencje, 
a także prezentuje system ratownictwa me-
dycznego w całym systemie bezpieczeństwa 
zdrowotnego państwa. 

Godne zapoznania jest opracowanie Ar-
tura Lisa, w którym autor przedstawia pra-
wo kanonizacyjne w rozwoju historycznym. 
W artykule analizie historyczno – prawnej 
została poddana w szczególności procedura 
spraw dawnych, czyli takich spraw, w któ-
rych ze względu na dużą odległość czasową 
od śmierci kandydata na ołtarze do rozpo-
częcia procesu nie jest możliwe uzyskanie 
zeznań świadków naocznych i w związku 
z tym podstawowym środkiem dowodo-
wym staje się dokument.  

Niezwykle aktualny, szczególnie w kon-
tekście nadchodzącego okresu wakacyjnego, 
jest artykuł Oli Nieczepy, w którym autorka 
przybliża problematykę dochodów osób 
małoletnich w ustawie o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. Zapewne nieraz, 
zatrzymując się przy drodze i nabywając od 
osób małoletnich zebrane przez nich owoce 
sezonowe, zadajemy sobie pytania o praw-
ne aspekty tego zjawiska. Odpowiedzi na 
nie znajdziemy we wskazanym artykule. 
Autorka podejmuje ponadto problematykę 
dysponowania „czystym dochodem” z ma-
jątku dziecka, krytykując obecne regulacje 
prawne w tym zakresie.  

Katarzyna Południak w napisanym 
w języku angielskim artykule prezentuje 
podstawowe zagadnienia związane z od-
powiedzialnością administracji publicznej 
w ujęciu cywilnoprawnym – odpowiedzial-
ność władzy publicznej za działania lub 
zaniechania powodujące szkodę. W opra-
cowaniu autorka przedstawia poglądy dok-
tryny, a także liczne orzeczenia, dotykające 
analizowanego tematu.    

Szanowni Państwo,



przegląd prawno-ekonomiczny 31 (2/2015)4

Niniejszy numer zamyka sprawozda-
nie Magdaleny Materniak z Międzynaro-
dowej Konferencji Naukowej, poświęconej 
obecności krzyża w przestrzeni publicznej 
państw europejskich.   

Życząc Państwu pięknego lata i udanych 
urlopów, zespół redakcyjny zachęca jedno-

cześnie do znalezienia miejsca w wakacyj-
nej torbie i zabrania ze sobą tego numeru 
Przeglądu Prawno – Ekonomicznego, gdyż 
naprawdę warto. 

Agnieszka Ogrodnik – Kalita 
Redaktor numeru
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1. WproWAdzeNIe
Ratownictwo medyczne stanowi jeden 

z elementów systemu bezpieczeństwa zdro-
wotnego. Utworzone na podstawie ustawy 
z 2007 roku o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, składa się z kilku niezbędnych 
komponentów, w skład których wchodzą takie 
jednostki jak: ratownik medyczny, dyspozy-
tor systemu, centrum powiadamiania ratun-
kowego, szpitalny oddział ratunkowy a także 
odpowiednie organy administracji rządowej, 
których celem jest zarządzanie owym syste-
mem i zapewnienie środków finansowych na 
jego funkcjonowanie. 

W ostatnim czasie w dyskursie publicz-
nym pojawia się dość szeroko zakrojona 
polemika nad rolą i zadaniami ratowników 
medycznych. Wiele głosów podnoszonych 
w tym obszarze, dotyczy zmian jakie należy 
poczynić w aktach prawnych konstytuują-
cych zawód ratownika medycznego. W su-
kurs za tym wygaszane są policealne szkoły 
w których można było zdobyć tytuł ratownika 

medycznego. Obecnie ratownikiem medycz-
nym można zostać tylko poprzez ukończenie 
studiów wyższych na poziomie licencjackim1. 
Dalsze zmiany mają wprowadzić samorząd 
zawodowy ratowników medycznych, a także 
poszerzyć zakres jego kompetencji. 

O ile zmiany są słuszne bowiem wymusza 
je rzeczywistość społeczna o tyle problemem 
jest zabezpieczenie środków finansowych na 
przeprowadzenie owej operacji. Idąc śladem 
państw zachodnich, ratownicy medyczni na-
leżą do grupy tzw. paramedyków, posiadają 
określone uprawnienia, obowiązki a zarazem 
przywileje. Są grupą zawodową mającą swo-
ich przedstawicieli w różnych organach kon-
sultacyjno- doradczych. 

W Polsce ratownicy medyczni cały czas 
są kojarzeni jako pielęgniarze z pogotowia 
ratunkowego. Można zatem stwierdzić, że 
zawód ten nie cieszy się społecznym zaufa-
niem ani nie jest jakoś szczególnie prede-
stynowany. Zastany stan rzeczy musi zatem 
ulec radykalnym zmianom, co postulują sami 

1 Cały czas nie powołano studiów II stopnia a zatem osoby po kierunku ratownictwo medyczne kontynuują naukę na 
takich kierunkach jak pielęgniarstwo, kosmetologia, zdrowie publiczne, czy innych. 

Tomasz Hoffmann

Wybrane aspekty prawne 
ratownictwa medycznego w Polsce

Chosen aspects legal rescues of medical in Poland
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2 W aktualnym stanie praktycznie brakuje specjalistycznych kursów kwalifikacyjnych czy doszkalających, z kolei te, które 
funkcjonują są często drogie i niedostępne.

ratownicy jak i inne środowiska medyczne. 
Zmiany muszą również nastąpić w samych 
procedurach finansowania, czy całego sys-
temu zarządzania. Ponadto rozważyć należy 
zmiany w zasadach podnoszenia kwalifikacji 
i systemie szkoleń2. Postulowane modyfikacje 
w obszarze prawnych aspektów ratownictwa 
medycznego nie mogą jednak zostać przepro-
wadzone w taki sposób, aby doprowadziły 
do dyspersji przepisów regulujących zasa-
dy działania ratownika. Do problemu należy 
podejść z niezwykłą starannością i zarazem 
rzetelnością. Wprowadzone nowe regulacje 
powinny zbliżać status ratownika medyczne-
go do rozwiązań funkcjonujących w krajach 
zachodnich. 

Zasadniczym celem badawczym przed-
miotowego artykułu jest określenie statusu 
prawnego ratownika medycznego, jego zadań 
i kompetencji, a także zaprezentowanie sys-
temu ratownictwa medycznego w całym sys-
temie bezpieczeństwa zdrowotnego państwa. 
W związku z tym podjęta zostaje rzeczowa, 
a zarazem merytoryczna analiza statusu 
prawnego ratownictwa medycznego. Owo-
cem podjętych rozważań stanowi dogma-
tyczno -prawna i naukowa charakterystyka 
ratownictwa medycznego w Polsce. 

Artykuł oparto na dość szczególnej war-
stwie metodologicznej, która prowadzona jest 
przede wszystkim z punktu widzenia ustrojo-
wego prawa administracyjnego. Uzupełnia-
jąca są sygnalizowane kwestie materialno – 
prawne jak i procesowo – prawne. Subsydiar-
nie też przedstawione zostały wybrane zało-
żenia w świetle założeń nauki o administracji 
publicznej, nauk politycznych czy socjologii. 

Rozważania są prowadzone tak z teoretycz-
nego, jak i z praktycznego punktu widzenia. 
Tym samym kreują swoisty statyczny obraz 
prezentujący główne cele i zamierzenia usta-
wodawcy w obszarze problematyki ratow-
nictwa medycznego. Pisząc przedmiotowy 
artykuł zastosowano metodę dogmatyczną 
polegającą na egzegezie i twórczej interpre-
tacji obowiązujących przepisów prawa oraz 
syntezie doktryny i częściowo stanowisk wy-
rażonych w judykaturze. Dokonana selekcja 
materiału badawczego i ekscerpcja proble-
mów pozwala nadać ważną rangę publikacji. 
Z kolei wybór prezentowanych zagadnień ma 
charakter subiektywny i może być oczywiście 
dyskusyjny. Artykuł ma przede wszystkim dać 
podstawę do pewnych przemyśleń, uogólnień 
i dalszej refleksji w obszarze zmian w syste-
mie ratownictwa medycznego 

2. prAWNe uWAruNkoWANIA 
fuNkcjoNoWANIA rAtoWNIctWA 
medyczNego W polSce

Ratownictwo medycznie dość długo nie 
było unormowane w polskim systemie praw-
nym. W latach 90- tych nie wydano żadnego 
aktu prawnego, który by konstytuował zasa-
dy działania i funkcjonowania ratowników 
medycznych. Można zatem zaryzykować tezę 
że w okresie tym nie funkcjonowały żadne 
przepisy prawa materialnego, które pozwala-
łyby na czytelne regulacje w zakresie ratow-
nictwa medycznego. W 2001 roku podjęto 
pierwszą próbę wdrożenia regulacji z zakresu 
ratownictwa medycznego. Przyjęto, że w celu 
zapewnienia sprawnej i efektywnej realiza-
cji zadania państwa, polegającego na podej-
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3 Art. 1 Ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2001 r, Nr 154, poz. 1801. 
4 Są to Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja

mowaniu medycznych działań ratowniczych 
wobec każdej osoby znajdującej się w stanie 
nagłym, tworzy się system Państwowe Ra-
townictwo Medyczne3. 

Przesłaniem do opracowania projektu 
ustawy był stan funkcjonowania pomocy do-
raźnej w kraju. Opierając się na danych sta-
tystycznych dotyczących pomocy doraźnej, 
takich jak czas dotarcia karetki do chorego, 
wskaźnik zgonów w okresie przedszpital-
nym, można jednoznacznie było stwierdzić, 
że Polska nie posiada systemu ratownictwa 
medycznego, którym mógłby i zarazem gwa-
rantowałby udzielenie specjalistycznej po-
mocy, koniecznej do ratowania zdrowia i ży-
cia ofiarom wypadków, katastrof, i nagłych 
zachorowań. W wyniku przeprowadzonych 
ówcześnie badań stwierdzono że w stosunku 
do 41 procent ofiar wypadków specjalistycz-
ne leczenie szpitalne rozpoczyna się po trzech 
godzinach. Miało to bezpośredni wpływ na 
wskaźniki śmiertelności urazowej 

17 ofiar śmiertelnych/100.000 mieszkań-- 
ców, podczas gdy będące w czołówce pod 
względem bezpieczeństwa ruchu kraje 
europejskie osiągnęły już poziom 64, 
12.5 ofiar śmiertelnych/100 wypadków - 
drogowych, podczas gdy w krajach Unii 
Europejskiej wskaźnik ten wynosi niewie-
le ponad 3.
Z przeprowadzonych badań wynikało, 

że w Polsce 62,4 procent zgonów okołowy-
padkowych następuje w okresie przedszpi-
talnym, w porównaniu do 31 procent w Unii 
Europejskiej.

Z badań wynikało, że w grupie mężczyzn 
do 44 roku życia i wśród dzieci urazy stano-
wią pierwszą przyczynę zgonów. Szacowano, 
że straty ekonomiczne z tytułu wypadków 
wynosiły około 2.7% PKB, (około 6 miliar-
dów USD rocznie).

Również w przypadku chorób układu 
krążenia sytuacja nie była zadowalająca. Cho-
roby układu krążenia były przyczyną 52.7% 

Wykres 1 Zgony okołowypadkowe w Polsce oraz w Unii Europejskiej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://ks.sejm.gov.pl/proc3/opisy/2806.htm. Data wej-
ścia 12.01.2015. 



9artykuły prawnicze

5 http://ks.sejm.gov.pl/proc3/opisy/2806.htm. Data wejścia 12.03.2010. 
6 Chodziło tu o Pogotowie Ratunkowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
7 Wprowadzono system na który składały się centra powiadamiania ratunkowego i szpitalne oddziały ratunkowe zintegro-

wane w działaniu z zespołami ratownictwa medycznego. Ich współdziałanie pozwoli na rozpoczęcie stosownego do rodza-
ju zagrożenia życia leczenia szpitalnego w czasie krótszym niż jedna godzina. Skrócenie czasu, jaki mija od pojawienia się 
stanu zagrożenia życia do podjęcia specjalistycznego leczenia obniży wskaźnik śmiertelności w wyniku wypadków - tutaj 
rokowania, co do życia i zdrowia chorej osoby ściśle zależą od chwili zdarzenia do momentu rozpoczęcia leczenia.

8 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 
9 Takich jaj ratownictwo przedszpitalne oraz wyspecjalizowane oddziały szpitalne.
10 W szczególności chodziło o zreformowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.  

wszystkich zgonów. Około 38% zgonów było 
spowodowane samymi chorobami serca. Tyl-
ko około 40% chorych z zawałem serca mia-
ło szansę przeżycia. Wynikało to w pewnej 
mierze, podobnie jak w przypadku urazów, 
z nieadekwatnej do potrzeb liczby karetek 
i późnego rozpoczynania specjalistycznego 
leczenia.

Trzecią, co do częstości przyczyną zgo-
nów w Polsce były udary mózgu. Objawy 
udaru występują u około 60 tysięcy osób 
w ciągu roku. Spośród nich w ciągu 12 mie-
sięcy od zachorowania umierało 60% osób. 
Jednym z podstawowych założeń narodowe-
go programu profilaktyki i leczenia udarów 
mózgu było skrócenie okresu dostępu do 
specjalistycznego leczenia do 1 godziny od 
zachorowania. Pozwoliłoby to na zmniejsze-
nie odsetka zgonów o ok. 15 %5. Uzasadniając 
projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym przyjęto, że działania podmio-
tów zajmujących się ratownictwem6 nie były 
zharmonizowane i w efekcie nie gwarantowa-
ły kompleksowej i stosownej do potrzeb po-
mocy medycznej. Gwarancję bezpieczeństwa 
miała dać wprowadzona w 2001 roku ustawa 
o Ratownictwie Medycznym7. Jako że ustawa 
wprowadziła niewydolny system finanso-
wania, bowiem nałożyła na samorządy obo-
wiązek finansowania działań ratowniczych, 
dość szybko podjęto prace nad nowym ak-
tem prawnym sankcjonującym ratownictwo 

medyczne. Podkreślić należy, iż stosowanie 
przepisów ustawy o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym z 2001 roku unaoczniło 
jednocześnie dysfunkcjonalność niektórych 
z przyjętych w niej zapisów, np. w zakresie 
tworzenia i lokalizacji centrów powiadamia-
nia ratunkowego, wymagań dla szpitalnego 
oddziału ratunkowego, zasad włączania jed-
nostek do systemu i prowadzenia ich reje-
strów, składu osobowego zespołów ratow-
nictwa medycznego. Ponadto dotychczasowe 
przepisy nie regulowały kwestii związanych 
z upowszechnieniem edukacji z zakresu 
pierwszej pomocy. 

Rolą nowej ustawy o Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym była potrzeba uspraw-
nienia funkcjonowania systemu ratownictwa 
medycznego w kraju, ocena realizacji Progra-
mu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 
oraz analiza aktów prawnych regulujących 
dotychczas problematykę ratownictwa me-
dycznego. Nowe rozwiązania zostały wpro-
wadzone ustawą z 2006 roku8. Wprowadze-
nie nowej ustawy o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym miało na celu między inny-
mi usprawnienie funkcjonowania systemu 
ratownictwa medycznego w Polsce, zarówno 
przez zapewnienie udzielania świadczeń 
zdrowotnych na wysokim poziomie opartym 
o standardy państw zachodnich9, jak również 
zapewnienie niezbędnych rozwiązań w za-
kresie powiadamiania o stanach nagłych10. 
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11 Zaproponowano ustanowienie dnia 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego – na cześć prowansalskiego 
rycerza Gerarda z miasta Amalii, który jako pierwszy zorganizował służbę Szpitalników Św. Jana, niosącą pomoc piel-
grzymom zmierzającym do Jerozolimy. Powyższe święto zaproponowane zostało na wniosek przedstawicieli środowiska 
pracodawców ratownictwa medycznego. http://ks.sejm.gov.pl/proc3/opisy/2806.htm. Data wejścia 12.03.2010.

12 Art. 21 ust 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 

Ustawodawca przyjął iż ustawa ma za-
pewnić każdej osobie bez wyjątku w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego możliwość 
zgłoszenia i przyjęcia przez odpowiednie 
służby wezwania, niezwłocznego przybycia 
na miejsce zdarzenia, właściwych jednostek 
systemu, niezwłoczne przewiezienie i przyję-
cie do najbliższego zakładu opieki zdrowot-
nej we właściwym zakresie11. 

Kompetencje i zadania polegające na za-
rządzaniu i koordynacji systemem na obsza-
rze województwa oraz sprawowaniu nadzoru 
nad funkcjonowaniem systemem powierzo-
no wojewodzie. W celu realizacji tych zadań 
wojewoda został zobowiązany do sporządza-
nia na zasadach oraz w trybie określonym 
w ustawie, plan zabezpieczenia ratownictwa 
medycznego. Plan ten obejmuje: 

charakterystykę potencjalnych zagrożeń - 
dla życia lub zdrowia mogących wystąpić 
na obszarze województwa, w tym analizę 
ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych 
i awarii technicznych w rozumieniu prze-
pisów o stanie klęski żywiołowej;
liczbę i rozmieszczenie na obszarze woje-- 
wództwa jednostek systemu,
sposób koordynowania działań jednostek - 
systemu, 
kalkulację kosztów działalności zespołów - 
ratownictwa medycznego;
sposób współpracy z organami administra-- 
cji publicznej i jednostkami systemu, z in-
nych województw, zapewniający sprawne 
i skuteczne ratowanie życia i zdrowia, bez 
względu na przebieg granic województw;

sposób współpracy jednostek systemu,- 
określenie lokalizacji centrów powiada-- 
miania ratunkowego i obszarów przez nie 
obsługiwanych;
opis struktury systemu powiadamiania - 
o stanach nagłego zagrożenia zdrowotne-
go w celu dokonania przez przedsiębior-
ców telekomunikacyjnych zestawienia 
koniecznych łączy telekomunikacyjnych, 
zapewniających możliwość niezbędnych 
przekierowań połączeń z centrum powia-
damiania ratunkowego do właściwych 
jednostek organizacyjnych Policji, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i pogotowia ra-
tunkowego12.
Wojewoda, w uzgodnieniu z dyrektorem 

właściwego wojewódzkiego oddziału Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, umieszcza w planie:

odpowiednią do potrzeb liczbę szpital-- 
nych oddziałów ratunkowych i określa 
ich rozmieszczenie, kierując się kryte-
rium zapewnienia odpowiedniego czasu 
dotarcia z miejsca zdarzenia do szpital-
nego oddziału ratunkowego oraz liczbą 
zdarzeń;
wykaz jednostek organizacyjnych szpitali - 
wyspecjalizowanych w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych niezbędnych 
dla ratownictwa medycznego.
Elementy planu dotyczące sposobu 

współpracy jednostek systemu z jednostka-
mi współpracującymi z systemem, wojewoda 
uzgadnia z właściwym:

Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-- 
wego;
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13 Art. 21 ust 1-14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 
14 Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 
15 R. Skubisz, Ratownictwo medyczne, Warszawa 2003, s. 12-13. 
16 Art. 10 pkt 1-4 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 

Komendantem Wojskowego Obwodu Pro-- 
filaktyczno-Leczniczego;
komendantem wojewódzkim Państwowej - 
Straży Pożarnej;
komendantem wojewódzkim Policji;- 
komendantem oddziału Straży Granicz-- 
nej, którego zakres działania obejmuje 
strefę nadgraniczną.
Wojewoda przekazuje projekt planu, 

w terminie do dnia 31 marca roku poprze-
dzającego pierwszy rok, którego dotyczy 
ten plan, ministrowi właściwemu do spraw 
zdrowia, celem zatwierdzenia, z kolei mi-
nister właściwy do spraw zdrowia, w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania projektu 
planu:

może zgłosić zastrzeżenia do poszczegól-- 
nych postanowień projektu planu;
uzupełnia projekt planu o część dotyczą-- 
cą lotniczych zespołów ratownictwa me-
dycznego.
Plan zatwierdzony przez ministra właści-

wego do spraw zdrowia wojewoda podaje do 
publicznej wiadomości, w szczególności po-
przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Podkreślić należy iż wojewoda, 
w razie potrzeby, dokonuje aktualizacji planu 
w trybie i terminach określonych dla sporzą-
dzania i zatwierdzania planu13.

Plan ten oraz środki określone w ustawie 
budżetowej a następnie ujęte w planie finan-
sowym Narodowego Funduszu Zdrowia są 
podstawą zawierania umów na świadczenie 
ratownictwa medycznego. 

3. rolA I zAdANIA rAtoWNIkA 
medyczNego 

Ustawodawca w ustawie o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym usankcjonował 
zasady wykonywania zawodu ratownika me-
dycznego oraz ratownika14. Wiele kontrower-
sji do momentu uchwalenia ustawy wprowa-
dzało wykonywanie zawodu ratownika me-
dycznego15. Co niektórzy autorzy uważali że 
kompetencje ratownika medycznego nie dość 
jasno zostały wyszczególnione. Ustawodaw-
ca w poprzednim akcie prawnym wprawdzie 
uregulował kwestię wykonywania tego zawo-
du, jednak jak się wydaje, ustawa posiadała 
mankamenty i została zastąpiona przez nowy 
akt prawny z 2006 roku. W obecnym stanie 
prawnym zawód ratownika może być wyko-
nywany przez osobę która: 

posiada pełną zdolność do czynności - 
prawnych;
posiada stan zdrowia pozwalający na wy-- 
konywanie tego zawodu;
wykazuje znajomość języka polskiego - 
w stopniu wystarczającym do wykonywa-
nia tego zawodu;
spełnia następujące wymagania:- 
> ukończyła studia wyższe na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne 
lub

> ukończyła publiczną szkołę policeal-
ną lub niepubliczną szkołę policealną 
o uprawnieniach szkoły publicznej 
i posiada dyplom potwierdzający uzy-
skanie tytułu zawodowego „ratownik 
medyczny”16, lub
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17 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwa-
lifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.

18 Art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 
19 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności 

ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, Dz. U. z 2007, Nr 4, poz. 33. 

> posiada dyplom wydany w państwie 
innym niż: państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, Konfederacja Szwajcar-
ska lub państwo członkowskie Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strona umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, 
uznany w Rzeczypospolitej Polskiej 
za równoważny z dyplomem uzyski-
wanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
potwierdzającym tytuł zawodowy ra-
townika medycznego, lub

> posiada kwalifikacje do wykonywania 
zawodu ratownika medycznego naby-
te w państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwie członkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) - stronie umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej17

Osoba, która wykonuje zawód ratownika 
medycznego posiada uprawnienia do realiza-
cji pewnych czynności. W szczególności może 
ona: 

zabezpieczać osoby znajdujące się w miej-- 
scu zdarzenia oraz podejmować działania 
zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar 
i degradacji środowiska;
dokonywać oceny stanu zdrowia osób w sta-- 
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podej-
mować medyczne czynności ratunkowe;
transportować osoby w stanie nagłego za-- 
grożenia zdrowotnego;
komunikować się z osobą w stanie nagłe-- 

go zagrożenia zdrowotnego i udzielać jej 
wsparcia psychicznego w sytuacji powodu-
jącej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
organizować i prowadzić zajęcia z zakresu - 
pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierw-
szej pomocy oraz medycznych czynności 
ratunkowych18.
Ratownik medyczny może w szczególno-

ści oceniać stan pacjenta w celu ustalenia po-
stępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpie-
niu od medycznych czynności ratunkowych, 
wreszcie może on układać pacjenta w właści-
wej pozycji zależnej od jego stanu, prowadzić 
podstawową i zaawansowaną resuscytację 
krążeniowo –oddechową, bezprzyrządowo 
przywracać drożność dróg oddechowych, 
przywracać drożność dróg oddechowych za 
pomocą przyrządów. Ratownik medyczny 
może także podjąć tlenoterapię bierną, wyko-
nywać defibrylację ręczną na podstawie zapi-
su EKG, wykonywać EKG, monitorować czyn-
ności układu oddechowego, monitorować 
czynności układu krążenia, opatrywać rany, 
tamować krwotoki, unieruchamiać złamania, 
zwichnięcia i skręcenia, unieruchamiać krę-
gosłup, odbierać nagły poród, przygotować 
pacjenta i opiekować się nim podczas trans-
portu a także podawać ustalone leki19. 

Pod ścisłym nadzorem lekarza ratownik 
medyczny może podejmować następujące 
czynności: 

Intubacja dotchawicza w laryngoskopii - 
bezpośredniej w przypadku innym niż na-
głe zatrzymanie krążenia z użyciem środ-
ków zwiotczających.
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20 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych 
czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, Dz. U. z 2007, Nr 4, poz. 33. 

21 Art. 12 ust 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 
22 Kurs doskonalący jest realizowany według programu nauczania zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, opracowanego przez zespół ekspertów, legitymujących się doświadczeniem zawodowym i dorobkiem nauko-
wym w zakresie medycyny ratunkowej, powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 
działającego na podstawie odrębnych przepisów.

23 § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych, Dz. U. z 2007, Nr 112, poz. 775.

Wykonywanie kardiowersji elektrycznej - 
i elektrostymulacji zewnętrznej.
Asystowanie przy drobnych zabiegach - 
chirurgicznych (zszywanie ran, zakłada-
nie drenów) i innych procedurach me-
dycznych.
Cewnikowanie pęcherza moczowego.- 
Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie - 
żołądka.
Podawanie na zlecenie lekarza leków- 20. 
Wykonywanie dość specjalistycznych 

czynności przez ratownika medycznego wy-
maga od niego ciągłego poszerzania wiedzy. 
W tym kontekście ustawodawca nałożył na 
ratowników medycznych prawo i zarazem 
obowiązek doskonalenia zawodowego w róż-
nych formach kształcenia21. Kształcenie takie 
a w szczególności dokształcanie zawodowe 
jest prowadzone w różnych formach w szcze-
gólności są to kursy doskonalące, seminaria 
oraz samokształcenie. 

 Podstawową formą doskonalenia są jed-
nak kursy. Kursy takie są formami kształce-
nia zazwyczaj krótszymi niż 30 godzin zajęć 
edukacyjnych, których ukończenie umożliwia 
pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu ratownictwa medycznego22. 
Kurs może mieć charakter stacjonarny bądź 
niestacjonarny i zazwyczaj kończy się egza-
minem z zakresu wiedzy i umiejętności, któ-
re były objęte programem nauczania23. Inną 
formą kształcenia jest seminarium, które za-

zwyczaj trwa krócej niż pięć godzin zajęć edu-
kacyjnych. W trakcie seminarium ratownicy 
również pogłębiają swoją wiedzę z zakresu 
ratownictwa medycznego. Zdarzają się rów-
nież seminaria podejmujące inną tematykę 
niż ratownictwo medyczne, w których mu-
szą uczestniczyć ratownicy medyczni. Są to 
jednak seminaria specjalne, których odbycie 
jest obowiązkowe. Ostatnią formą kształcenia 
jest samokształcenie, które obejmuje między 
innymi: 

przygotowanie i wygłoszenie referatu na - 
kongresie, zjeździe, konferencji lub sym-
pozjum naukowym lub przedstawienie 
komunikatu albo plakatu,
udział w posiedzeniach szkoleniowych to-- 
warzystwa naukowego lub stowarzysze-
nia zawodowego,
przygotowanie i wygłoszenie referatu na - 
posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa 
naukowego, stowarzyszenia zawodowego 
lub przedstawienie komunikatu albo pla-
katu na tym posiedzeniu,
udział w kongresach, zjazdach, konferen-- 
cjach lub sympozjach naukowych,
udział w warsztatach szkoleniowych i in-- 
nych formach szkoleń organizowanych 
przez pracodawców,
udział w internetowych programach edu-- 
kacyjnych,
opublikowanie jako autor lub współautor:- 
> książki naukowej,
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24 § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych, Dz. U. z 2007, Nr 112, poz. 775.

25 Są to tzw. okresy  edukacyjne 
26 § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników 

medycznych, Dz. U. z 2007, Nr 112, poz. 775.
27 § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników 

medycznych, Dz. U. z 2007, Nr 112, poz. 775.

> książki popularnonaukowej,
> artykułu naukowego oryginalnego,
> artykułu o charakterze poglądowym, 

rozdziału w książce naukowej lub po-
pularnonaukowej,

> artykułu popularnonaukowego, pro-
gramu multimedialnego lub komuni-
katu z badań naukowych,

> tłumaczenia książki lub artykułu na-
ukowego lub popularnonaukowego 

> z zakresu wiedzy i umiejętności24.
Doskonalenie zawodowe realizowane jest 

w tzw. cyklach rozliczeniowych, które trwają 
pięć lat25. Cykl taki rozpoczyna się z dniem 1 
stycznia roku następującego w którym uzy-
skano dyplom ratownika medycznego. Za 
zrealizowanie każdej formy doskonalenia 
zawodowego przysługuje odpowiednia ilość 
punktów edukacyjnych. Ilość punktów edu-
kacyjnych uzależnione jest od rodzaju szko-
lenia. 

Za udział w kursie doskonalącym zakoń-
czonym egzaminem przysługuje ratownikowi 
medycznemu 120 punktów, za seminarium 
–od 1 do 8 punktów edukacyjnych, za przy-
gotowanie i wygłoszenie referatu na sympo-
zjum -5 punktów, za udział w posiedzeniu 
szkoleniowym – 2 punkty, za przygotowanie 
i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkole-
niowym towarzystwa naukowego – 10 punk-
tów, z kolei za udział w warsztatach szkole-
niowych i innych formach szkoleniowych od 
1 do 80 punktów edukacyjnych. Wreszcie za 
opublikowanie jako autor lub współautor 

ksiązki naukowej – 50 punktów, ksiązki po-
pularnonaukowej – 20 punktów, artykułu na-
ukowego -25 punktów, artykułu o charakte-
rze poglądowym – 10 punktów. W tzw. okre-
sie edukacyjnym ratownik musi zdobyć co 
najmniej 200 punktów edukacyjnych, w tym 
120 za udział w kursie kończącym się egza-
minem. Przebieg doskonalenia ratownika 
medycznego jest odnotowywany w karcie do-
skonalenia, w której zamieszczane są podsta-
wowe informacje dotyczące między innymi 
rodzaju kursu, ilości punktów, systemu, w ja-
kim został on zrealizowany26. Doskonalenie 
zawodowe ratownika medycznego obejmuje 
między innymi następujące zagadnienia: 

system ratownictwa medycznego na tery-- 
torium Rzeczypospolitej Polskiej i w in-
nych krajach;
systemy powiadamiania ratunkowego;- 
łączność - podstawowe pojęcia, alfabet - 
międzynarodowy, zasady komunikacji 
przez radiotelefon, sieć przywoławczą, 
sieć telefonii komórkowej, nowoczesne 
systemy łączności, Globalny System Pozy-
cjonowania;
jednostki współpracujące z systemem, - 
oraz inne jednostki realizujące zadania 
z zakresu ratownictwa medycznego;
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady - 
użycia śmigłowca, sposoby wezwania;
zasady farmakoterapii w stanach nagłego - 
zagrożenia zdrowotnego;
medyczne czynności ratunkowe- 27. 
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28 Ramowy program kursy jest uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r., w sprawie kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, Dz. U. z 2007, Nr 60, poz. 408.

29 Art. 13 ust 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 
1410. 

30 Art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 

Jak można stwierdzić ratownicy medyczni 
są zobowiązani podnosić stale swoje kwali-
fikacje. System doskonalenia jest podobny 
do tego, w jakim uczestniczą lekarze, którzy 
również z mocy ustawy są zobligowani do 
aktualizowania bieżącej wiedzy medycznej 
z danej specjalizacji. 

Na podstawie tych założeń można wnio-
skować, iż zawód ratownika medycznego jest 
zawodem szczególnym, wymagającym dużej 
wiedzy teoretycznej a także a może przede 
wszystkim praktycznej. Ponadto od osoby 
jego wykonującej wymaga się sprawności fi-
zycznej i psychicznej, która jest w trakcie jego 
wykonywania niezbędna. 

Ustawodawca wyodrębnia także kate-
gorię pracowników będących ratownikami. 
Zgodnie z regulacjami prawnymi ratowni-
kiem może być osoba, która: 

posiada pełną zdolność do czynności - 
prawnych, 
jest zatrudniona lub pełni służbę w jed-- 
nostkach systemu, 
posiada ważne zaświadczenie o ukończe-- 
niu kursu w zakresie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy28 i uzyska tytuł ratownika,
posiada odpowiedni stan zdrowia umożli-- 
wiający jej wykonywanie przedmiotowe-
go zawodu29. 
Ratownikowi w ramach regulacji praw-

nych przyznano pewne kompetencje. W szcze-
gólności jest on uprawniony do wykonywania 
następujących czynności: 

resuscytację krążeniowo-oddechową, bez-- 
przyrządową i przyrządową, z podaniem 

tlenu oraz zastosowaniem według wska-
zań defibrylatora zautomatyzowanego;
tamowanie krwotoków zewnętrznych - 
i opatrywanie ran;
unieruchamianie złamań i podejrzeń zła-- 
mań kości oraz zwichnięć;
ochronę przed wychłodzeniem lub prze-- 
grzaniem;
prowadzenie wstępnego postępowania - 
przeciwwstrząsowego poprzez właściwe 
ułożenie osób w stanie nagłego zagroże-
nia zdrowotnego, ochronę termiczną osób 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
stosowanie tlenoterapii biernej;- 
ewakuację z miejsca zdarzenia osób w sta-- 
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
wsparcie psychiczne osób w stanie nagłe-- 
go zagrożenia zdrowotnego;
prowadzenie wstępnej segregacji me-- 
dycznej30. 
Jak zatem wynika z powyższego ustawo-

dawca usankcjonował sytuację prawną ra-
townika medycznego oraz ratownika. Wydaje 
się, że ratownik medyczny posiada o wiele 
większe kompetencje, co wynika także z jego 
wykształcenia oraz nałożonych na niego obo-
wiązków. Z kolei ratownik, który ukończył 
kurs pierwszej pomocy, nie posiada aż tak 
szerokich uprawnień, co wynika po części 
z tego, iż nie jest to osoba zajmująca się profe-
sjonalnie świadczeniem pomocy medycznej. 
Wynika to chociażby z faktu że nie jest on 
zobligowany do podnoszenia swoich kom-
petencji tak jak ma to miejsce w przypadku 
ratownika medycznego. Reasumując należy 
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31 Chodzi tu o umowy w rozumienia kodeksu cywilnego.   
32 Art. 26 ust 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, poz. 1410. 

przyjąć, iż zawody ratownika medycznego 
a także ratownika pełnią dość szczególne role 
w systemie ratownictwa medycznego. Można 
zaryzykować stwierdzenie że bez nich system 
ów nie mógł by prawidłowo funkcjonować, co 
przemawia za ciągłym doskonaleniem zawo-
dowym przez te osoby. 

4. dySpozytor medyczNy 
I jego zNAczeNIe W SyStemIe 
rAtoWNIctWA medyczNego 

Aby system ratownictwa mógł efektywnie 
funkcjonować dysponent jednostki musi za-
trudnić dyspozytora medycznego. Dyspozytor 
taki najczęściej jat zatrudniony w ramach umo-
wy o pracę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie 
aby był on zaangażowany w swoją pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej31. Funkcje 
dyspozytora może pełnić osoba, która: 

posiada pełną zdolność do czynności - 
prawnych;
posiada wykształcenie wymagane dla le-- 
karza systemu, pielęgniarki systemu lub 
ratownika medycznego;
przez okres co najmniej 5 lat była za-- 
trudniona przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, 
szpitalnym oddziale ratunkowym, od-
dziale anestezjologii i intensywnej terapii 
lub w izbie przyjęć szpitala32.
Z powyższego zapisu wynika że dyspozy-

torem może być osoba posiadającą pełną zdol-
ność do czynności prawnych, jest z wykształ-
cenia lekarzem lub pielęgniarką, bądź ratow-
nikiem medycznym a także przepracowała co 
najmniej pięć lat w pogotowiu ratunkowym, 
szpitalnym oddziale ratunkowym, oddzia-

le intensywnej terapii, bądź w izbie przyjęć 
szpitala. Owe przesłanki muszą być spełnione 
łącznie aby dana osoba mogła pełnić obowiąz-
ki dyspozytora. Na osobę tą nałożono także 
obowiązek ciągłego doskonalenia swoich 
umiejętności. W szczególności dyspozytor me-
dyczny musi brać udział w kursach doskona-
lących stacjonarnych bądź niestacjonarnych, 
seminariach oraz innych formach podnosze-
nia wiedzy i umiejętności. Dyspozytor zalicza 
owe formy szkoleń w tzw. okresach edukacyj-
nych podobnie jak ratownik medyczny. Z kolei 
jego osiągnięcia są dokumentowane w karcie 
doskonalenia zawodowego. Doskonalenie za-
wodowe dyspozytorów obejmuje w szczegól-
ności takie zagadnienia jak: 

system ratownictwa medycznego na tery-- 
torium Rzeczypospolitej Polskiej i w in-
nych krajach; 
jednostki współpracujące z systemem, - 
organizacja systemu powiadamiania; - 
 zasady i procedury przyjmowania we-- 
zwań oraz dysponowania zespołami ra-
townictwa medycznego; 
wybrane zagadnienia z medycyny ratun-- 
kowej niezbędne do realizacji zadań dys-
pozytora medycznego; 
podstawy prawne i zasady współdzia-- 
łania z jednostkami współpracującymi 
z systemem, 
zasady zbierania wywiadu medycznego, - 
podstawy i algorytmy zbierania wywia-
du medycznego przez dyspozytorów me-
dycznych, system kodowania i kwalifikacji 
wezwań, 
podstawy odpowiedzialności karnej i cy-- 
wilnej dyspozytora medycznego, 
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33 W rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ,Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676 
oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410.

34 § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów 
medycznych, Dz. U. z 2007, Nr 77, poz. 525. 

35 Art. 27 ust 1 pkt 1-7 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, 
poz. 1410. 

zasady komunikacji i postępowania dys-- 
pozytora medycznego z osobami z zabu-
rzeniami psychosomatycznymi; 
zasady komunikacji i postępowania dys-- 
pozytora medycznego z dziećmi; 
 zasady komunikacji i postępowania dys-- 
pozytora medycznego z osobami o utrud-
nionym kontakcie; 
zasady udzielania pierwszej pomocy oraz za-- 
sady przekazywania niezbędnych informacji 
osobom udzielającym pierwszej pomocy; 
zasady współpracy z lotniczymi zespoła-- 
mi ratownictwa medycznego, wskazania 
do ich użycia i sposób dysponowania; 
zasady korzystania ze środków łączności - 
na potrzeby systemu Państwowe Ratow-
nictwo Medyczne; 
zasady korzystania ze sprzętu do nawiga-- 
cji satelitarnej na potrzeby systemu Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne;
zasady czytania i analiza map w pozycjo-- 
nowaniu zdarzeń; 
zasady postępowania w przypadku wy-- 
stąpienia katastrof naturalnych lub awarii 
technicznych33 
 zasady postępowania w przypadku zda-- 
rzeń masowych i katastrof, 
zasady koordynacji działań ratowniczych na - 
poziomie województwa oraz w przypadku 
potrzeby użycia zespołów ratownictwa me-
dycznego spoza obszaru województwa;
zadania lekarza koordynatora ratownic-- 
twa medycznego i zasady współpracy34.

 Dość szczegółowo wymienione zostały 

zadania dyspozytora medycznego, które 
koncentrują się wokół: 
przyjmowania powiadomień o zdarze-- 
niach, ustalanie priorytetów i niezwłocz-
ne dysponowanie zespołów ratownictwa 
medycznego na miejsce zdarzenia, 
przekazywania niezbędnych informacji - 
osobom udzielającym pierwszej pomocy;
przekazywania osobie kierującej akcją - 
prowadzenia medycznych czynności ra-
tunkowych, zwanej dalej „kierującym”, 
niezbędnych informacji ułatwiających 
prowadzenie medycznych czynności ra-
tunkowych na miejscu zdarzenia;
zbierania aktualnych informacji o dostęp-- 
nych na obszarze działania dysponenta 
jednostki jednostkach systemu i ich goto-
wości oraz przekazywanie tych informacji 
lekarzowi koordynatorowi ratownictwa 
medycznego;
zbierania i archiwizowanie bieżących in-- 
formacji o zdarzeniach i prowadzonych 
medycznych czynnościach ratunkowych;
powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych - 
oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wy-
maga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, 
jednostek organizacyjnych szpitali wy-
specjalizowanych w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego; 
powiadamiania o zdarzeniu jednostek - 
współpracujących z systemem, 
powiadamiania lekarza koordynatora ra-- 
townictwa medycznego35.



przegląd prawno-ekonomiczny 31 (2/2015)18

36 § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez 
dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, Dz. U. z 2007, Nr 90. poz. 605. 

 Ustawodawca uregulował także ramową 
procedurę wezwań przez dyspozytora 
medycznego, która obejmuje: 
odbiór powiadomienia o zdarzeniu prze-- 
kazanego przez osobę dzwoniącą za po-
średnictwem numeru alarmowego;
poinformowanie osoby dzwoniącej o miej-- 
scu odbioru powiadomienia, z podaniem 
nazwy dysponenta jednostki;
przeprowadzenie w sposób spokojny - 
i zdecydowany krótkiej rozmowy telefo-
nicznej z osobą dzwoniącą mającej na celu 
uzyskanie informacji o:

rodzaju zdarzenia, liczbie osób w sta-	

nie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
stanie zdrowia osoby w stanie nagłego 	

zagrożenia zdrowotnego, w oparciu 
o wywiad medyczny przeprowadzony 
zgodnie ze standardami wynikającymi 
z aktualnej wiedzy medycznej w za-
kresie medycyny ratunkowej,
danych osoby w stanie nagłego za-	

grożenia zdrowotnego obejmujących, 
w miarę możliwości, imię, nazwisko, 
płeć i wiek,
miejscu zdarzenia; w przypadku wąt-	

pliwości związanych z ustaleniem do-
kładnego miejsca zdarzenia należy po-
prosić osobę dzwoniącą o przekazanie 
dodatkowych informacji dotyczących 
miejsca zdarzenia, umożliwiających 
szybkie dotarcie zespołu ratownictwa 
medycznego,
danych osoby dzwoniącej obejmują-	

cych imię, nazwisko, a w przypadku 
gdy osobą dzwoniącą jest krewny oso-
by w stanie nagłego zagrożenia zdro-

wotnego - także stopień pokrewień-
stwa;

przekazanie osobie dzwoniącej informacji - 
o zadysponowaniu zespołem ratownictwa 
medycznego;
w razie stwierdzenia na podstawie wy-- 
wiadu medycznego braku stanu nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, poinformo-
wanie osoby dzwoniącej o odmowie za-
dysponowania zespołu ratownictwa me-
dycznego, z podaniem przyczyn odmowy 
i zaleceń odnośnie do dalszego postępo-
wania;
w razie konieczności utrzymywanie stałe-- 
go kontaktu z osobą dzwoniącą i udziela-
nie jej niezbędnych porad w zakresie spo-
sobu udzielania pierwszej pomocy osobie 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
przed przyjazdem zespołu ratownictwa 
medycznego;
w razie zaistnienia problemów, których - 
rozwiązanie wykracza poza umiejętności 
i uprawnienia dyspozytora medycznego, 
zwrócenie się z prośbą o pomoc do leka-
rza koordynatora ratownictwa medyczne-
go lub starszego lekarza dyżuru wyzna-
czonego przez dysponenta jednostki36.
Aby procedury były dość czytelne a akcja 

ratownicza prowadzona w sposób konse-
kwentny i spójny, uregulowano także proce-
durę dysponowania zespołami ratownictwa 
medycznego, która obejmuje: 

ustalenie priorytetu wysłania zespołu - 
ratownictwa medycznego na podsta-
wie informacji o liczbie i stanie zdrowia 
osób w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego. 
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37 Biorąc pod uwagę jego rodzaj i najkrótszy czas dotarcia na miejsce zdarzenia; w przypadku stwierdzenia, że czas do-
tarcia zespołu ratownictwa medycznego, innego niż lotniczy zespół ratownictwa medycznego, na miejsce zdarzenia 
przekracza czas określony w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym lub stan osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego tego wymaga, zadysponowanie lotniczym zespołem 
ratownictwa medycznego najbliższym od miejsca zdarzenia.

38 § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez 
dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego, Dz. U. z 2007, Nr 90. poz. 605. 

39 Art. 32 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006, Nr 191, 
poz. 1410. 

40 Art. 33 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

zadysponowanie właściwym zespołem - 
ratownictwa medycznego37, 
wyznaczenie kierującego akcją prowadze-- 
nia medycznych czynności ratunkowych, 
utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem - 
ratownictwa medycznego i przekazywanie 
niezbędnych informacji jego członkom, 
wskazanie właściwego szpitalnego od-- 
działu ratunkowego lub szpitala, do które-
go może być przewieziona osoba w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego38.
Z powyższych uregulowań wynika, że dys-

pozytor medyczny powinien być osobą posia-
dającą pewne specyficzne cechy. Jedną z nich 
jest merytoryczne wykształcenie medyczne, 
ponadto powinna to być osoba, która potrafi 
rozpoznać zagrożenie i podjąć właściwą de-
cyzję. Wydaje się że osoba ta powinna cecho-
wać się także dość wysokim poziomem samo-
oceny co przejawia się także w odporności na 
stres. Jak można zauważyć dyspozytor me-
dyczny jest osobą skupiającą jedne z ważniej-
szych cech dobrego organizatora, bowiem to 
od niego zależy jak szybko zostanie udzielona 
niezbędna pomoc w miejscu zdarzenia. 

5. SZpiTalNy ODDZiał 
rAtuNkoWy jAko jedNoStkA 
SyStemu rAtoWNIctWA 
medyczNego 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym wskazuje iż jednostkami systemu są: 

szpitalne oddziały ratunkowe,- 
zespoły ratownictwa medycznego, w tym - 
lotnicze zespoły ratownictwa medyczne-
go - zwane dalej „jednostkami systemu”, 
na których świadczenia z dysponentami 
jednostek zawarto umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej oraz umo-
wy na wykonywanie medycznych czynno-
ści ratunkowych.
Z systemem tym współpracują jednost-

ki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych niezbędnych dla ratownictwa medycz-
nego, które zostały ujęte w planie39. Szpitalny 
oddział ratunkowy (SOR) oraz jednostka or-
ganizacyjna szpitala wyspecjalizowana w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego 
udzielają świadczeń opieki zdrowotnej osobie 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Z kolei w razie koniczności szpital, w którym 
znajduje się szpitalny oddział ratunkowy lub 
jednostka organizacyjna szpitala wyspecjali-
zowana w zakresie udzielania świadczeń za-
pewnia niezwłoczny transport sanitarny oso-
by w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej, 
który udziela świadczeń opieki zdrowotnej 
w odpowiednim zakresie40. 

Ustawodawca określił odpowiednimi ak-
tami prawnymi, jakie cechy i funkcje musi 
pełnić szpitalny oddział ratunkowy. SOR – 
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41 § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. 
U z 2007, Nr 55, poz. 365. 

42 § 3 ust 5-7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. 
U z 2007, Nr 55, poz. 365. 

43 § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U z 
2007, Nr 55, poz. 365.

44 § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U z 
2007, Nr 55, poz. 365.

udziela świadczeń opieki zdrowotnej polega-
jących na wstępnej diagnozie oraz podjęciu 
leczenia w zakresie niezbędnym dla stabiliza-
cji funkcji życiowych osób, które znajdują się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
Oddział lokalizuje się na poziomie wejścia dla 
pieszych i wjazdu specjalistycznych środków 
transportu z osobnym wejściem dla pieszych 
oddzielonym od trasy wyjazdu specjalistycz-
nych środków transportu41. 

Ustawodawca nakłada obowiązek, aby 
wejście i wjazd do oddziału były zadaszone, 
wjazd byłby zamykany i otwierany automa-
tycznie w celu ochrony przed wpływem czyn-
ników atmosferycznych. Wjazd powinien 
zapewniać bezkolizyjny podjazd, co najmniej 
dwóch specjalistycznych środków trans-
portu sanitarnego jednocześnie. Lokalizacja 
oddziału musi zapewnić łatwą komunikację 
z oddziałem anestezjologii i intensywnej te-
rapii, zespołem operacyjnym, pracownią dia-
gnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrz-
szpitalnej komunikacji pionowej. Ponadto 
ustawodawca nakłada obowiązek posiadania 
przez oddział lądowiska dla śmigłowca ra-
tunkowego. 

W przypadku, kiedy SOR nie jest w sta-
nie spełnić wymagania odnośnie lądowiska 
dopuszcza się możliwość większej odległości 
od lotniska, jednakże transport do niego nie 
może przekroczyć pięć minut od momentu lą-
dowania śmigłowca42. Oddział organizuje się 
w zakładzie opieki zdrowotnej, który wypo-

sażony jest w co najmniej: 
oddział chirurgii ogólnej z częścią urazową;- 
oddział chorób wewnętrznych;- 
oddział anestezjologii i intensywnej terapii;- 
pracownia diagnostyki obrazowej;- 
medyczne laboratorium diagnostyczne - 
umożliwiające całodobowe prowadzenie 
badań diagnostycznych43.
Ustawodawca zakłada ponadto, że oddział 

powinien posiadać odpowiednią powierzch-
nię oraz powinna być w nim zapewniona moż-
liwość wykonywania badań diagnostycznych 
w szczególności badań polegających na dia-
gnostyce obrazowej przy łóżku pacjenta. Od-
dział składa się z następujących obszarów: 

segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;- 
resuscytacyjno-zabiegowego;- 
wstępnej intensywnej terapii;- 
terapii natychmiastowej;- 
obserwacji;- 
konsultacyjnego;- 
laboratoryjno-diagnostycznego;- 
stacjonowania zespołów ratownictwa me-- 
dycznego, jeżeli oddział ma w swojej struk-
turze zespoły ratownictwa medycznego;
zaplecza administracyjno-gospodarczego- 44.
Przyjmuje się, że obszar segregacji me-

dycznej, rejestracji i przyjęć powinien być 
zlokalizowany bezpośrednio przy wejściu 
i wjeździe w celu zapewnienia: 

przeprowadzenia wstępnej oceny osób, - 
które znajdują się w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego, i bezkolizyjnego 
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45 § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U z 
2007, Nr 55, poz. 365.

46 Jeden na dwa stanowiska resuscytacyjne obszaru.
47 Jeden na obszar.
48 Jeden na dwa stanowiska resuscytacyjne.

transportu tych osób do innych obszarów 
oddziału;
jednoczesnego przyjęcia i segregacji me-- 
dycznej co najmniej czterech osób, które 
znajdują się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego;
warunków niezbędnych do przeprowa-- 
dzenia wywiadu od zespołów ratownic-
twa medycznego oraz od osoby, która 
znajduje się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego, i jej rodziny.
W obrębie obszaru segregacji medycznej, 

rejestracji i przyjęć lokalizuje się stanowisko, 
które powinna być wyposażone w 

środki łączności zapewniające łączność - 
pomiędzy centrum powiadamiania ra-
tunkowego, zespołami ratownictwa me-
dycznego, w tym lotniczymi zespołami 
ratownictwa medycznego, a oddziałem 
oraz kompleksową łączność wewnątrzsz-
pitalną, a także niezależny stały nasłuch 
na kanale ogólnopolskim;
system bezprzewodowego przywoływa-- 
nia osób.
Dodatkowo w obrębie obszaru segregacji 

medycznej, rejestracji i przyjęć lokalizuje się 
stanowisko rejestratorki medycznej, które 
wyposaża się w sprzęt niezbędny do rejestra-
cji i przyjęć osób, które znajdują się w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego. W tym sa-
mym obrębie zlokalizowane jest stanowisko 
dekontaminacji45. 

Podkreślić należy, że obszar resuscytacyj-
no-zabiegowy powinien składać się z co naj-
mniej dwóch sal resuscytacyjno-zabiegowych 

z jednym stanowiskiem resuscytacyjnym 
w każdej z tych sal lub w każdej z tych sal 
albo w jednej Sali resuscytacyjno-zabiegowej 
z dwoma stanowiskami resuscytacyjnymi. 
Określono że powierzchnia jaka powinna być 
przeznaczona na stanowisko resuscytacyj-
ne musi wynosić co najmniej 20 m². Ponad-
to stanowisko takie musi być wyposażone 
w niezbędne urządzenia do podtrzymywania 
funkcji życiowych. Zakłada się że stanowisko 
resuscytacyjne powinno być wyposażone co 
najmniej w: 

stół zabiegowy z lampą operacyjną;- 
aparat do znieczulania z wyposażeniem - 
stanowiska do znieczulania, mobilny, je-
den na dwa stanowiska obszaru;
zestaw do monitorowania czynności ży-- 
ciowych, w tym co najmniej: rytmu serca, 
ciśnienia tętniczego i żylnego, wysycenia 
tlenowego hemoglobiny, końcowo wy-
dechowego stężenia dwutlenku węgla, 
temperatury powierzchniowej i głębokiej 
ciała;
defibrylator z kardiowersją i opcją elek-- 
trostymulacji serca;
pompa infuzyjna;- 
aparat do szybkiego przetaczania pły-- 
nów;
strzykawki automatyczne;- 
elektryczne urządzenie do ssania;- 
centralne źródło tlenu, powietrza i próżni - 
w liczbie nie mniejszej niż po dwa gniazda 
poboru;
aparat do powierzchniowego ogrzewania - 
pacjenta;
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49 § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U z 
2007, Nr 55, poz. 365.

50 Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
51 Pomieszczenie sali zabiegowej wynosi co najmniej 20 m2 oraz jest wyposażone w wyroby medyczne i produkty leczni-

cze, umożliwiające wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego

52 Pomieszczenie sali opatrunków gipsowych nie może być mniejsze niż 12 m2 i powinno być wyposażone w wyroby 
medyczne i produkty lecznicze umożliwiające zakładanie opatrunków gipsowych. W pomieszczeniu tym muszą być 
zapewnione dostęp do źródła tlenu, powietrza i próżni oraz przestrzeń do umieszczenia stanowiska do znieczulania z 
wyposażenie.

53 § 11 ust 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. 
U z 2007, Nr 55, poz. 365.

54 § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U z 
2007, Nr 55, poz. 365

przyłóżkowy zestaw rtg;- 
analizator parametrów krytycznych;- 
przewoźny ultrasonograf;- 
całodobowy dostęp do bronchoskopu, - 
laryngofiberoskopu, gastrofiberoskopu 
i rektoskopu;
zestaw do trudnej intubacji.- 

 Zakłada się również, że w obszarze resu-
scytacyjno- zabiegowym powinien znaj-
dować się, co najmniej
respirator transportowy- 46;
respirator stacjonarny- 47;
aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych- 48

Jak można zatem zaobserwować wyposa-
żenie obszaru resuscytacyjno – zabiegowego 
jest dość bogate. Wynika to po części z funk-
cji i zadań, jakie pełni ten obszar a ponadto 
z jego istoty działania. Innym obszarem, któ-
ry pełni dość zasadnicze zadania jest obszar 
intensywnej terapii. Do jego zadań należy 
w szczególności: 

monitorowanie i podtrzymywanie funkcji - 
życiowych;
prowadzenie resuscytacji krążeniowo-od-- 
dechowo-mózgowej;
wykonywanie pełnego zakresu wczesnej - 
diagnostyki i wstępnego leczenia urazów;
prowadzenie resuscytacji płynowej;- 
leczenie bólu;- 

wstępne leczenie zatruć;- 
opracowywanie chirurgiczne ran i drob-- 
nych urazów;
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - 
osobom, które znajdują się w stanie na-
głego zagrożenia zdrowotnego49.
W obszarze wstępnej intensywnej terapii 

zlokalizowane są dwa stanowiska intensyw-
nej terapii a ich wyposażenie określają odręb-
ne akty prawne50. Obszar ten składa się z 

sali zabiegowej- 51;
sali opatrunków gipsowych- 52.
Kolejnym obszarem jest obszar konsul-

tacyjny. W jego skład wchodzą gabinety lub 
boksy badań lekarskich w zależności od po-
trzeb. Obszar konsultacyjny wyposażony jest 
w wyroby medyczne i produkty lecznicze, 
które umożliwiają prowadzenie badań lekar-
skich i konsultacji specjalistycznych53. 

W ramach SOR wydzielony zostaje także 
obszar stacjonowania zespołu ratownictwa 
medycznego. Ustawodawca określa również 
minimalne zasoby kadrowe, które stanowią: 
ordynator (kierownik oddziału) i pielęgniar-
ka oddziałowa a także lekarze w liczbie nie-
zbędnej do zabezpieczenia prawidłowego 
funkcjonowania oddziału, a także pielęgniar-
ki lub ratownicy medyczni zapewniający pra-
widłowe funkcjonowanie oddziału54. 
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W zakresie nieuregulowanym przepisa-
mi szpitalny oddział ratunkowy musi speł-
niać takie same wymagania jak zakład opieki 
zdrowotnej. Jak można zauważyć ustawodaw-
ca w sposób kompleksowy uregulował funk-
cjonowanie i działanie szpitalnego oddziału 
ratunkowego? Pewne niedomagania, które 
wynikają z bieżącej działalności SOR, spowo-
dowane są raczej systemem finansowania, 
który jest w niewydolny w całym systemie, 
i wpływa bezpośrednio na działanie oddzia-
łów ratunkowych. 

Jest to jednak bolączka całego systemu, 
który działa w oparciu o finansowanie z bu-
dżetu państwa. Owo finansowanie często jest 
niewystarczające co bezpośrednio przekłada 
się na wyposażenie szpitalnych oddziałów ra-
tunkowych tym samym tworząc pewien dys-
komfort dla pacjentów oraz personelu, który 
wykonuje swoje zadania ustawowe. 

6. podSumoWANIe 
W przekonaniu autora tekstu wprowa-

dzenie zawodu ratownika medycznego było 
jak najbardziej słuszne. Kolejne regulacje 
prawne statuujące pozycję i charakter praw-
ny ratownika medycznego miały wiele wad, 
które pojawiały się z czasem. Mimo wszystko 
ratownictwo medyczne dokonało znaczących 
przeobrażeń w systemie pomocy oferowanej 
przez typową medycynę ratunkową. Przede 
wszystkim zawód został sprofesjonalizowany 
a także usankcjonowany prawnie. Zmiany do-
tyczyły również całego systemu ratownictwa 
medycznego. Mimo tych niezwykle pozytyw-
nych aspektów status prawny ratownika me-
dycznego dalej jest niejasny i zawiły. Pozycja 
prawna ratownika medycznego budzi zatem 
wiele skrajnych opinii i kontrowersji. 

W związku z powyższym ustawodawca pró-
buje podejmować działania, których celem ma 
być wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań le-
gislacyjnych regulujących wykonywanie zawodu 
ratownika medycznego. Pewnymi doświadcze-
niami jakimi może się posiłkować ustawodawca 
jest status prawny ratownictwa medycznego 
w krajach Europy Zachodniej czy USA. Tam powo-
łane służby posiadają swój samorząd zawodowy, 
odpowiednie zabezpieczenia prawne i zarazem 
konkretnie wyznaczone obowiązki oraz prawa. 

Tworzą grupę nazywaną „paramedykami” 
, którzy w przeciwieństwie do naszych ratow-
ników medycznych mogą w pełni świadczyć 
pomoc medyczną, w zasadzie bez żadnych 
obwarowań. To oni badają poszkodowanego, 
decydują o podaniu odpowiednich leków czy 
wykonaniu stosownych zabiegów. 

W związku z powyższym ustawodawca 
powinien usunąć wszelkie wątpliwości zwią-
zane ze stosowaniem ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, a nadto wpro-
wadzić w niej zmiany bądź doprowadzić do 
uchwalenia nowego aktu prawnego. Opinię 
tą podziela Krajowy Związek Ratowników 
Medycznych a także sami ratownicy. Również 
codzienna pragmatyka podejmowania czyn-
ności medycznych winna ulec zmianie. 

StreSzczeNIe 
Artykuł podejmuje problematykę statusu 

prawnego ratownictwa medycznego w Pol-
sce. Rozważania koncentrują się na zmianach 
jakie miały miejsce oraz jakie są postulowane 
przez środowisko ratowników medycznych 

SłOwa klucZOwe
Ratownictwo medyczne, zmiany prawne, 

ochrona zdrowia
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SummAry
An exploratory principal purpose of the ob-

jective article is the definition of the status of 
the legal medical rescuer , his tasks and compe-
tences and also presenting of the system of the 
medical rescue in entire safety systems of the 
wholesome state. Thereby is undertaken con-
crete and the at the same time essential analysis 

of the status of the legal medical rescue. With 
the fruit of undertaken considerations to the 
state dogmatically -the legal and scientific char-
acteristics of the medical rescue in Poland. 
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The medical rescue , legal changes , the 

health protection
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I. uWAgI o modelu 
pOSTępOwaNia w SpRawacH 
o WykroczeNIA

K. Dąbkiewicz zaczynając wykładnię prze-
pisów o postępowaniu mandatowym, zwraca 
uwagę, że „do cech dystynktywnych postę-
powania mandatowego należy umiarkowany 
formalizm polegający na tym, że nie wydaje 
się decyzji o jego wszczęciu, czynności nie 
są protokołowane, brak kontradyktoryjności 
tego trybu, organ ujawniający wykroczenie 
jest również uprawniony do nałożenia grzyw-
ny, brak środka zaskarżenia”.1 Niewątpliwie 
wskazane cechy, odróżniają tryb mandatowy 
od postępowania sądowego, jak również od 
innych postępowań szczególnych, których 
celem nie jest wykluczenie sądowego usta-
lenia odpowiedzialności za czyn zabroniony. 
Postępowanie mandatowe zawiera element 
konsensualny, gdyż od ostatecznego poro-
zumienia z obwinionym, zależy powodzenie 
tego trybu. W przeciwnym wypadku orzeka-
nie w postępowaniu sądowym, staje się ko-
niecznym następstwem opozycji obwinione-

go, który nie zgadza się (sprzeciwia się, kwe-
stionuje) na ukaranie mandatem karnym.

Zasadą postępowania w sprawach o wy-
kroczenia jest orzekanie w trybach  szcze-
gólnych. Wypada jednoznacznie stwierdzić, 
że odpowiedzialności za popełnione wykro-
czenie nie można zrównać (ani utożsamiać) 
z odpowiedzialnością karną. Sąd Najwyższy 
trafnie podkreślił, że „wyrażona jest w art. 1 
§ 1 k.w.2 fundamentalna zasada, że odpowie-
dzialności za wykroczenie podlega ten tylko, 
kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, za-
broniony przez ustawę obowiązującą w cza-
sie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, 
ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 zł 
lub nagany. Oznacza to, że opis czynu zabro-
nionego składający się na jego typ musi być za-
warty w akcie prawnym o randze ustawowej 
(lex scripta) i że tym samym podstawą krymi-
nalizacji nie mogą być żadne akty normatyw-
ne o charakterze podustawowym, nawet gdy 
stanowią źródło powszechnie obowiązujące-
go prawa.”3 De lege lata odrębna kodyfikacja 
reguluje model postępowania w sprawach 

Damian Gil

Opozycja wobec postępowania 
mandatowego

Opposition against fine proceedings

1 K. Dąbkiewicz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2014, s. 494. 
2 Ustawa z dnia 20 maja 1971r.- Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 275 z późn.zm.), dalej k.w.
3 Wyrok SN z 26.08.2009r. (III KK 226/09), LEX nr 522816. 
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o wykroczenia.4 W literaturze podkreśla się, 
że postępowanie w sprawach o wykroczenia 
jest postępowaniem karnym sensu largo.5 Na 
marginesie warto zaznaczyć, że do chwili wej-
ścia w życie kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia, przebieg postępowania 
w sprawach o wykroczenia regulował kodeks 
postępowania karnego6 (art. 508-517 k.p.k.). 
Przepisy rozdziału 54 kodeksu postępowania 
karnego regulowały pięć postępowań:

postępowanie przed sądem rejonowym 1. 
jako sądem I instancji w sprawach prze-
kazanych przez kolegium do spraw wy-
kroczeń (art. 508 § 1),
postępowanie odwoławcze przed sądem 2. 
rejonowym w przypadku wniesienia 
środka zaskarżenia od orzeczeń kolegiów 
do spraw wykroczeń (art. 508 § 3),
postępowanie przed sądem okręgowym 3. 
w przedmiocie uchylenia prawomocnego 
orzeczenia kolegium do spraw wykroczeń 
(art. 515-516),
postępowanie przed sądem okręgowym 4. 
w przedmiocie nieważności orzeczenia 
kolegium do spraw wykroczeń (art. 515 § 
2 zd. 2 i 3),
postępowanie przed sądem rejonowym 5. 
w przedmiocie sporów kompetencyjnych 
między kolegiami (art. 508 § 4).7

Wyodrębnienie kodyfikacji wykroczenio-
wej nie doprowadziło do powstania swoiste-
go monolitu (w zakresie przebiegu postępo-

wania). Już przepis art. 2 § 1 a k.p.w. feruje 
uprzednie zbadanie podstaw do rozpoznania 
sprawy w postępowaniu przyspieszonym 
albo nakazowym, natomiast gdy nie będzie 
przesłanek ku temu – orzekanie w postępo-
waniu zwyczajnym. A. Światłowski postę-
powanie w sprawach o wykroczenia zalicza 
do tzw. postępowań odrębnych. „Wyraźna 
odrębność wykroczeń od przestępstw zdaje 
się być jednym z głównych uzasadnień ure-
gulowania procesowego prawa wykroczeń 
w osobnym akcie normatywnym. Zarazem 
jednak nie sposób nie zauważyć, że obok in-
stytucji swoistych dla procedury wykrocze-
niowej, bardzo liczne instytucje procesowe 
zostały przejęte z k.p.k. przy zastosowaniu 
klauzuli „odpowiedniego stosowania prze-
pisów”(…) Co więcej, liczba przepisów (jed-
nostek redakcyjnych tekstu) „zaczerpniętych 
z k.p.k. dalece przewyższa liczbę własnych 
jednostek redakcyjnych”.8 W mojej ocenie wy-
starczyło jedynie uzupełnić regulację k.p.k. 
i wyeliminować instytucję kolegiów do spraw 
wykroczeń. Sprawa szczególności lub odręb-
ności postępowania w sprawach o wykrocze-
nia wydaje się drugorzędna, bezsporna jest 
kwestia odmienności w zakresie podstawy 
materialnej i trybu rozpoznania. 

Przepis art. 237 ust. 1 Konstytucji RP zo-
bowiązał ustawodawcę do przemodelowa-
nia orzekania w sprawach o wykroczenia, 
w okresie 4 lat od wejścia w życie ustawy 

4 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.  z 2008r.  Nr 133, poz. 848 
z późn. zm.), dalej k.p.w. 

5 Por. A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – komentarz, Warszawa 2010, s. 18. 
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), dalej k.p.k.
7 Por. P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego – komentarz (Tom III),  Warszawa 2012, s. 103-104;  D. Gil, 

„Sprzeciw” w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do sądu, (w:) A. 
Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 92. 

8 A. Światłowski, Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania kar-
nego rozpoznawczego, Sopot 2008, s. 151. 
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zasadniczej. Nie budzi wątpliwości dostoso-
wanie tej kategorii spraw do sądowego wy-
miaru sprawiedliwości (art. 175 Konstytucji 
RP). Wypada jednak się zastawić, czy prawo 
wykroczeń wymaga odrębnej ustawy pro-
cesowej. Ostatnimi czasy doszło do reorga-
nizacji w zakresie jednostek uprawnionych 
do orzekania w sprawach o wykroczenia. 
Zmiany te mają charakter czysto polityczny 
i wydają się wyłączną ideą danego ministra, 
z pominięciem merytorycznego uzasadnienia 
i skutków praktycznych. Wyrugowanie są-
dów grodzkich i przekazanie spraw o wykro-
czenia kognicji sądów karnych (rejonowych) 
budzi uzasadnione wątpliwości w zakresie 
dyferencjacji procedur. W myśl art. 400 § 1 
k.p.k. jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądo-
wego ujawni się, że czyn oskarżonego stano-
wi wykroczenie, sąd nie przekazując sprawy 
właściwemu sądowi (którego obecnie nie ma 
– D.G.), rozpoznaje ją w tym samym składzie, 
stosując w dalszym jej toku przepisy Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia. Ar-
gumentem podważającym dychotomię proce-
duralną jest art. 439a k.p.k. (dodany noweli-
zacją z 2003r.9), który stanowi, że orzeczenia 
w sprawie o wykroczenie nie uchyla się z tego 
tylko powodu, że sąd orzekł w postępowaniu 
karnym zamiast w postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia. Wyrażona na gruncie postę-
powania odwoławczego trwałość orzeczenia 
w sprawie o wykroczenie i zbliżenie tym sa-

mym obu procedur, uprawnia do stwierdze-
nia, że regulacja art. 508-517 k.p.k. (po sto-
sowanych zmianach) może okazać się de lege 
ferenda wystarczająca. Na marginesie warto 
uwypuklić liczne trudności organów ścigania 
i samych orzekających, w zakresie częściowe-
go posługiwania się kodeksem postępowania 
karnego (przepisy blankietowe k.p.w.) i ko-
deksem postępowania w sprawach o wykro-
czenia.10 

ii. OpOZycja wZGlęDem 
pOSTępOwaNia maNDaTOweGO 
jAko qusi-SpRZeciw

Instytucją podobną do sprzeciwu (qu-
asi-sprzeciwem) należy określić brak zgody 
na ukaranie mandatem karnym. Postępowa-
nie mandatowe regulują przepisy kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia11 
(art. 95-102 k.p.w.) oraz kodeksu karnego 
skarbowego12 (art. 136-141 k.k.s.). Sprawca 
wykroczenia może odmówić przyjęcia man-
datu karnego (art. 97 § 2 k.p.w.), czyli wyra-
zić „sprzeciw” wobec pozasądowego trybu 
ukarania za wykroczenie. Analogicznie art. 
136 § 3 k.k.s. stanowi, że warunkiem nałoże-
nia grzywny w drodze mandatu karnego jest 
wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skar-
bowego zgody na przyjęcie mandatu; zgodę 
tę odnotowuje się na dokumencie mandatu 
karnego.13 Odmowa przyjęcia mandatu kar-
nego może wynikać z przekonania (właści-

9 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. – o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy przepisy wprowadzające 
Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 
155). 

10 D. Gil, „Sprzeciw” w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do sądu, 
(w:) A. Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 93-94. 

11 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848 
z późn. zm.).

12 Ustawa z dnia 10 września 1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn.zm.). 
13 Postępowanie mandatowe w k.k.s. nie można stosować w sprawach o przestępstwa skarbowe. 
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wego lub błędnego), że popełniony czyn nie 
stanowi wykroczenia. W świetle art. 99 k.p.w. 
w razie odmowy przyjęcia mandatu karnego 
lub nie uiszczenia w wyznaczonym terminie 
grzywny nałożonej mandatem zaocznym, or-
gan którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, 
występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. 
We wniosku tym należy zaznaczyć, że ob-
winiony odmówił przyjęcia mandatu albo 
nie uiścił grzywny nałożonej mandatem za-
ocznym, a w miarę możności podać także 
przyczyny odmowy. „Opozycję względem 
postępowania mandatowego” (powyższy 
zwrot można zaproponować jako oddający 
sens quasi-sprzeciwu rzekomego sprawcy 
wykroczenia), należy uznać jako dążenie do 
szerszego wyjaśnienia okoliczności zdarze-
nia lub też jako chęć sądowego zakończenia 
sprawy. Sprawca wykroczenia nie musi poda-
wać przyczyny odmowy przyjęcia mandatu 
karnego. „Sprzeciwienie się” sprawcy wykro-
czenia następuje w formie ustnej, natomiast 
w przypadku mandatu zaocznego wyrazem 
sprzeciwu będzie nie uiszczenie grzywny we 
wskazanym terminie (art. 99 k.p.w.). W lite-
raturze podkreśla się, że „nie ma przy tym 
znaczenia tłumaczenie się obwinionego, że 
nie znalazł mandatu zaocznego”.14 Należy jed-
nak zaznaczyć, że ukarany mandatem zaocz-
nym może wyrazić swój „sprzeciw” w formie 
pisemnej skierowanej do organu mandato-
wego. Kierując się jednak wykładnią art. 99 
k.p.w., organ którego funkcjonariusz nałożył 
grzywnę w drodze mandatu karnego, wystąpi 
z wnioskiem o ukaranie po upływie terminu 

wyznaczonego do uiszczenia grzywny, a nie 
na skutek pisemnego „sprzeciwu” ukaranego. 

Postępowanie mandatowe nie ma charak-
teru sądowego. Zdaniem sędziego A. Skow-
rona – „Celem postępowania mandatowego 
jest, mówiąc metaforycznie, powstrzymanie 
niektórych wykroczeń przed drzwiami są-
dów, a tym samym odciążenie organów orze-
kających”.15 Warunkowy charakter postępo-
wania mandatowego de lege lata przesądza 
o jego fakultatywności. Jak już wcześniej 
przypomniano, w świetle art. 97 § 2 k.p.w. 
sprawca wykroczenia może odmówić przyję-
cia mandatu karnego. Ten sui generis „sprze-
ciw” sprawcy wykroczenia, stanowi wyłączny 
favor defensionis, bez uwzględnienia sytuacji 
pokrzywdzonego. Analizując przepisy roz-
działu siedemnastego k.p.w. można odnieść 
wrażenie, że pokrzywdzony w postępowaniu 
mandatowym w ogóle nie występuje.16 De 
lege lata przepis art. 25 § 1 k.p.w. stanowi, że 
pokrzywdzonym jest ten czyje dobro prawne 
zostało bezpośrednio naruszone lub zagro-
żone przez wykroczenie. Dla bytu pokrzyw-
dzenia nie ma natomiast znaczenia, czy 
dane dobro jest głównym, czy też jedynie 
ubocznym przedmiotem ochrony określo-
nego przepisu prawa materialnego.17 Nie 
straciły na aktualności wytyczne Sądu Naj-
wyższego, dotyczące ochrony pokrzywdzone-
go w sprawach karnych. W świetle ostatnich 
zmian organizacyjnych, (mając na uwadze 
„bliskość” obu procedur - orzekanie w spra-
wach o wykroczenia w wydziałach karnych 
sądów rejonowych), rozważenie wskazówek 

14 Por. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - komentarz, Warszawa 2012, s. 350. 
15 A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – komentarz, Warszawa 2010, s. 508. 
16 Por. D. Gil, „Sprzeciw” w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do 

sądu, (w:) A. Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 94. 
17 Por. T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1996, s. 65-70. 
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judykatury w stosunku do sytuacji prawnej 
pokrzywdzonego w postępowaniu mandato-
wym wydaje się celowe. 

Pamiętać należy, że akceptacja sprawcy 
wykroczenia, przy braku zgody pokrzywdzo-
nego skutkuje zakończeniem sprawy w postę-
powaniu mandatowym. Jednoznacznie należy 
stwierdzić, że pokrzywdzony nie ma w tym 
momencie żadnych uprawnień procesowych. 
De lege ferenda warto wprowadzić przepis, któ-
ry wzmocni ochronę pokrzywdzonego. Przy-
kładowo mógłby brzmieć następująco: „Jeżeli 
pokrzywdzony nie wyrazi zgody na ukaranie 
w postępowaniu mandatowym, uprawniony 
do nałożenia grzywny w drodze mandatu kar-
nego kieruje wniosek o ukaranie do sądu wła-
ściwego do rozpoznania sprawy”.18 Wypada 
również zauważyć, że przepisy nie wskazują 
expressis verbis stron postępowania manda-
towego.  Na marginesie warto zwrócić uwagę, 
że jedyny przepis art. 101 § 2 k.p.w. przyzna-
je ujawnionemu pokrzywdzonemu prawo do 
uczestniczenia w posiedzeniu w przedmiocie 
uchylenia prawomocnego mandatu karnego. 
Abstrahując od modelu postępowania manda-
towego wypada stwierdzić, że ustawodawca 
ignoruje stanowisko pokrzywdzonego w trak-
cie czynności wyjaśniających. Przepis art. 54 
§ 6 k.p.w. nakazuje niezwłocznie przesłuchać 
osobę, co do której istnieje (obiektywnie) uza-
sadniona podstawa do sporządzenia przeciw-
ko niej wniosku o ukaranie. Przesłuchanie po-
krzywdzonego w charakterze świadka powin-
no być uprzednie w stosunku do wyjaśnień 
samego sprawcy. Jednakże wskutek oczywistej 
luki prawnej, konieczność przesłuchania po-
krzywdzonego powinna znaleźć się we wła-

ściwej jednostce redakcyjne k.p.w. Jedynie art. 
54 § 2 k.p.w. nakazuje poinformować ujawnio-
nych pokrzywdzonych o nie złożeniu wniosku 
o ukaranie  (gdy czynności wyjaśniające nie 
dostarczyły podstaw do wystąpienia z takim 
wnioskiem).  Przepis ten koresponduje z art. 
27 § 2 k.p.w., który stanowi o możliwości zło-
żenia wniosku o ukaranie:
1. jeżeli w ciągu miesiąca od poinformowa-

nia o wykroczeniu nie zostanie powiado-
miony o złożeniu wniosku o ukaranie,

2. gdy zostanie powiadomiony o braku pod-
staw do wystąpienia z takim wnioskiem. 
Krytycznie wypada się odnieść do przepi-

su art. 56a k.p.w., który stanowi, że jeżeli nie 
zachodzą okoliczności określone w art. 27, 
osobie, która złożyła zawiadomienie o popeł-
nieniu wykroczenia, przysługuje zażalenie do 
organu nadrzędnego na nie wniesienie wnio-
sku o ukaranie. Należy stwierdzić, że przepis 
z punktu widzenia semantycznego i prak-
tycznego jest bardzo nieprecyzyjny. Pomijając 
niechlujność dyspozycji przepisu, wypada za-
uważyć, że dodana norma nie zawiera regu-
lacji dotyczącej skutków decyzji negatywnej 
organu nadrzędnego. W przypadku przychy-
lenia się do zażalenia składającego zawiado-
mienie o popełnieniu wykroczenia, należy 
domniemywać, że organ nadrzędny poleci 
wystąpienie z wnioskiem o ukaranie. Moż-
na również domniemywać (co należy ocenić 
krytycznie – D.G – sic!), że negatywna decyzja 
organu nadrzędnego jest równoznaczna z po-
wiadomieniem o braku podstaw do wystąpie-
nia z wnioskiem o ukaranie.   

W postępowaniu karnym sprzeciw jest 
szczególnym środkiem zaskarżenia (od wy-

18 Por. D. Gil, „Sprzeciw” w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do 
sądu, (w:) A. Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 98. 
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roku nakazowego lub decyzji referendarza 
sądowego), który charakteryzuje się niede-
wolutywnością rozpoznania po wniesieniu 
sprzeciwu i kasatoryjnym skutkiem (ta ce-
cha ma jednak charakter warunkowy).19 Per 
analogium sprzeciw w postępowaniu man-
datowym ma skutek kasatoryjny względem 
stosowania trybu zastępczego i powoduje 
uruchomienie postępowania w sprawach 
o wykroczenia, na zasadach przewidzianych 
w kodeksie postępowania w sprawach o wy-
kroczenia. 

W kontekście gwarancji konstytucyjnej 
wyrażonej w art. 45 ust. 1 ustawy zasadni-
czej, wypada się zastanowić nad:
1. oceną zastosowania trybu mandatowego,
2. charakterem samego sprzeciwu,
3. zastosowaniem środka oddziaływania wy-

chowawczego (art. 41 k.w.),
4. dyferencjacją uprawnień uczestników zda-

rzenia. 
Policja, Straż gminna lub inny organ 

uprawniony, rozważając zastosowanie trybu 
mandatowego nie może postępować sprzecz-
nie z przesłankami z art. 97 § 1 k.p.w. oraz 
przekroczyć granicy swoich uprawnień. Organ 
mandatowy może nałożyć grzywnę w drodze 
mandatu karnego, jedynie gdy schwytano 
sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku 
lub bezpośrednio po popełnieniu wykrocze-
nia, albo gdy stwierdził popełnienie wykro-
czenia naocznie pod nieobecność sprawcy, 

a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy 
czynu. W mojej ocenie minimalne wątpliwo-
ści faktyczne lub prawne oraz de lege ferenda 
„sprzeciw” pokrzywdzonego powinny skut-
kować skierowaniem wniosku o ukaranie do 
sądu. Postępowanie mandatowe jest niedo-
puszczalne, gdy zachodzi przeszkoda, o któ-
rej mowa w art. 5 § 1 k.p.w.20

Funkcjonariusz powinien zawsze roz-
ważyć zastosowanie środków oddziaływa-
nia wychowawczego: pouczenia, zwrócenia 
uwagi, ostrzeżenia lub innych. Zdaniem T. 
Grzegorczyka  „policjant czy strażnik miejski 
(gminny) nie musi stosować od razu mandatu 
czy spisać dane sprawcy w celu wystąpienia 
do sądu z oskarżeniem, ale może właśnie po-
przestać na zwróceniu uwagi, pouczeniu czy 
ostrzeżeniu sprawcy, gdyż takie sposoby re-
akcji na wykroczenie są tu możliwe; dotyczy 
to drobnych naruszeń, o nikłej wręcz szko-
dliwości, gdzie nawet grzywna przewidzia-
na w trybie mandatowym byłaby in concreto 
reakcją zbyt surową.”21 Warto podkreślić, że 
wszystko zależy od okoliczności konkretnego 
zdarzenia, w tym postawy pokrzywdzone-
go (o ile jest na miejscu zdarzenia lub został 
zawezwany, ujawniony). Podsumowując te 
krótkie dywagacje nad oceną zastosowania 
trybu mandatowego i środków oddziaływania 
wychowawczego należy wyznaczyć granice 
między sposobnością ukarania w postępowa-
niu mandatowym i sądowym rozpoznaniem 

19 Zob. D. Gil, Prawo do wniesienia sprzeciwu we współczesnym polskim procesie karnym (zagadnienia wybrane), (w:) P. 
Ruczkowski (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, Kielce 2011, s. 108; P. Hofmański (red.), Kodeks postępowa-
nia karnego – komentarz (Tom III), Warszawa 2012, s. 34-37 i 96-100; P. Karolczyk, Sprzeciw od wyroku nakazowego, 
Prokuratura i  Prawo 2006, nr 7-8, s. 81 i nast.; G. Artymiak, „Instancja pozioma” jako jedna z propozycji usprawnienia 
postępowania karnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego 
(księga jubileuszowa prof. J. Tylmana), Warszawa 2011, s. 591 i nast. 

20 Por. A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – komentarz, Warszawa 2010, s. 533; Por. D. Gil, 
„Sprzeciw” w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do sądu, (w:) A. 
Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 100. 

21 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – komentarz, LEX 2010. 
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22 Por. m.in. wyroki TK z dnia:  9 czerwca 1998r. (K 28/97), OTK 1998, nr 4, poz. 50; 14 grudnia 1999r., (SK 14/98), OTK 1999, 
nr 7, poz. 163; 10 lipca 2000r. (SK 12/99), OTK 2000, nr 5, poz. 143; 14 marca 2005r. (K 35/04), OTK-A 2005, nr 3, poz. 23. 

23 Wyrok TK z dnia 14 marca 2005r. (SK 35/04), OTK-A 2005, nr 3, poz. 23. 
24 P. Wiliński, Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011, s. 104. 
25 Por. D. Gil, „Sprzeciw” w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez Straż Gminną a konstytucyjne prawo do 

sądu, (w:) A. Mezglewski (red.), Straż Gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014, s. 101. 
26 A. Światłowski, Jedna czy wiele procedur karnych. Z zagadnień wewnętrznego zróżnicowania form postępowania kar-

nego rozpoznawczego, Sopot 2008, s. 533.

sprawy. De lege ferenda granicę powinna wy-
znaczać zgoda pokrzywdzonego i sprawcy. 
Jeżeli nie ma konsensusu, lub zachodzą jakie-
kolwiek wątpliwości, właściwym będzie roz-
poznanie przez niezależny i niezawisły sąd. 
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wska-
zywał na dwa aspekty prawa do sądu:

stanowi jedno z podstawowych praw jed-1. 
nostki,
prawo to jest jedną z fundamentalnych 2. 
gwarancji praworządności.22

„Sprzeciw” sprawcy i de lege ferenda po-
krzywdzonego, w mojej ocenie mieszczą 
się w kategorii tzw. quasi sprzeciwów, które 
wyrażają dezaprobatę dla danego sposobu 
podejścia do okoliczności sprawy. W wyro-
ku z 14 marca 2005r. Trybunał Konstytucyj-
ny stwierdził: „Do kategorii praw, o których 
rozstrzyga sąd sprawujący wymiar sprawie-
dliwości należą więc wszelkie inne prawa, 
których istnienie wynika z całokształtu obo-
wiązującego prawa materialnego. Prawo do 
sądu oznacza dla ustawodawcy obowiązek 
ustanowienia regulacji prawnej, która zapew-
ni rozpatrzenie sprawy przez sąd, na żądanie 
zainteresowanego”.23 W oparciu o cytowany 
judykat, istnieje luka prawna dotycząca osoby 
pokrzywdzonego w postępowaniu mandato-
wym, którego sprzeciw de lege lata nie skut-
kuje sądowym rozpoznaniem sprawy. 

Dyferencjacja uprawnień w postępowaniu 
mandatowym pozostaje w sprzeczności z zasa-
dą równości wobec prawa wyrażoną w Konsty-

tucji RP. Wypada również zauważyć, że w świe-
tle art. 8 k.p.w. w zw. z art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k. 
postępowanie w sprawach o wykroczenia po-
winno być tak ukształtowane, aby zapewniona 
została ochrona interesów pokrzywdzonego. 
Zdaniem P. Wilińskiego: „Tak ukształtowana 
formuła sprawiedliwości nie realizuje zatem 
w pełni postulatów sprawiedliwości wyrów-
nawczej, obejmując bowiem obwinionego, po-
zwala na pominięcie pokrzywdzonego”.24 Nie 
sposób o tym zapomnieć, ustalając kwestie 
odpowiedzialności za popełnione wykrocze-
nie. De lege ferenda sprzeciw względem trybu 
zastępczego (warunkowego) powinien przy-
sługiwać (z tymi samymi konsekwencjami), 
również pokrzywdzonemu.25

iii. OpOZycja w pOSTępOwaNiu 
kArNym SkArBoWym

Postępowanie mandatowe, jak już wcze-
śniej zasygnalizowano występuje również 
w kodeksie karnym skarbowym. A. Światło-
wski zaliczając postępowanie mandatowe 
do tzw. postępowań skróconych, wskazuje 
na ryzyko naruszenia interesów pokrzyw-
dzonego w postępowaniu mandatowym, 
w sprawach o wykroczenia skarbowe. Autor 
słusznie zauważył, że „może pojawić się ryzy-
ko rozbieżności oceny organu mandatowego 
i sądu, jeżeli wniosek o orzeczenie przepadku 
trafi do sądu po uprzednim nałożeniu grzyw-
ny w drodze mandatu”.26 Specyfika postępo-
wania mandatowego z k.k.s. wynika przede 
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27 Por. L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 560. 
28 W świetle § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014r. w sprawie wysokości minimalnego wynagro-

dzenia za pracę w 2015r. (Dz. U. poz. 1220) wynosi ono 1750zł brutto. Zatem grzywna orzeczona na postawie art. 137 
§ 1 w zw. z art. 48 § 2 k.k.s.) może wynieść w 2015r. maksymalnie 3500zł. 

wszystkim z celów postępowania w sprawach 
wykroczenia skarbowe. Należy przypomnieć, 
że w myśl art. 114 § 1 k.k.s. przepisy tego ko-
deku mają na celu takie ukształtowaniu po-
stępowania (w tym przypadku o wykroczenia 
skarbowe – D.G.), aby osiągnięte zostały cele 
tego postępowania w zakresie wyrównania 
uszczerbku finansowego Skarbu Państwa, 
jednostki samorządu terytorialnego lub in-
nego uprawnionego podmiotu, spowodowa-
nego takim czynem zabronionym. W litera-
turze postępowanie mandatowe w sprawach 
o wykroczenia skarbowe jawi się jako pana-
ceum, usprawniające proces karny skarbowy, 
w sprawach o czyny zabronione o stosunko-
wo niewielkim ciężarze gatunkowym.27

Analogicznie jak w postępowaniu w spra-
wach o wykroczenia, omawiane postępo-
wanie należy określić jako tryb warunkowy. 
Przesłankami stosowania postępowania 
mandatowego według k.k.s. są: popełnienie 
wykroczenia skarbowego (art. 137 § 1 k.k.s.), 
brak wątpliwości co do osoby sprawcy i oko-
liczności popełnienia wykroczenia skarbowe-
go (art.137 § 1 k.k.s.), wystarczające jest orze-
czenie kary grzywny w rozmiarze do podwój-
nej wysokości minimalnego wynagrodzenia 
(art. 137 § 1 w zw. z art. 48 § 2 k.k.s.)28, spraw-
ca wyraził zgodę na przyjęcie mandatu (art. 
137 § 3 k.k.s.). Jednocześnie ustawodawca 
wskazuje przesłanki ujemne (deprecjonujące 
tryb mandatowy w sprawach o wykroczenia 
skarbowe): jeżeli w związku z wykroczeniem 
skarbowym nastąpiło uszczuplenie należno-
ści publicznoprawnej, chyba że do chwili przy-

jęcia mandatu karnego wymagalna należność 
została w całości uiszczona; po drugie jeżeli 
zachodzi zbieg przepisów określonych w art. 
7 § 1 k.k.s., a ten sam czyn sprawcy wykrocze-
nia skarbowego wyczerpuje zarazem znamio-
na przestępstwa skarbowego; po trzecie gdy 
za wykroczenie skarbowe należałoby orzec 
przepadek przedmiotów (art. 137 § 2 k.k.s.).  

Instytucji quasi-sprzeciwu (opozycji 
względem postępowania mandatowego 
w k.k.s.) należy się doszukiwać w samym 
umiejscowieniu przepisów o postępowaniu 
mandatowym. W przepisach tytułu II, wyod-
rębniono dział II pt. „Pociągnięcie do odpo-
wiedzialności za zgodą sprawcy”. Z kolei tenże 
dział zawiera przepisy traktujące o postępo-
waniu mandatowym (rozdział 15) i o zezwo-
leniu na dobrowolne poddanie się odpowie-
dzialności (rozdział 16). W  przeciwieństwie 
do tego drugiego (jest to postępowanie bar-
dziej złożone), tryb mandatowy warunkuje 
zgoda sprawcy wykroczenia i a contrario 
deprecjonuje jego sprzeciw (quasi-sprzeciw). 
Kodeks karny skarbowy rozróżnia dwa ro-
dzaje mandatów: zwykły i kredytowy, należy 
również odnotować, że niedopuszczalne jest 
ukaranie mandatem karnym za przestępstwo 
skarbowe. Ustawodawca konsekwentnie 
posługuje się zwrotem „zgoda” (art. 137 § 3 
k.k.s.) i „brak zgody” (art. 139 § 1 k.k.s.). Ma to 
ścisły związek z tytulacją działu II (tytułu II) 
k.k.s. Należy zauważyć, że postępowanie kar-
ne skarbowe jest niewątpliwie pozakodekso-
wym postępowaniem karnym szczególnym. 
W świetle art. 113 § 1 k.k.s. w postępowaniu 
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29 Zgodnie z art. 113 § 2 k.k.s. nie stosuje się przepisów k.p.k. o pokrzywdzonym (gdyż przedmiotem ochrony są interesy 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego), dotyczących postępowania mediacyjnego, postępowania re-
jestrowego. K.k.s. wyłącza również stosowanie przepisów o środkach zapobiegawczych, poszukiwania oskarżonego oraz 
listu gończego, przepisów art. 18 § 1, art. 325c, 400, 562 § 2, 589a-589f, art. 590-607zc, art. 611g-611s oraz art. 615 
k.p.k. Ponadto należy odnotować wyraźne różnice w konstrukcji przepisów o organach postępowania przygotowaw-
czego, stronach procesowych, realizacji funkcji oskarżycielskich, zabezpieczeniu majątkowym, przepadku przedmiotów. 
Ponadto k.k.s. reguluje postępowanie w stosunku do nieobecnych, znane k.p.k. z 1969r. (art. 415-417 tego Kodeksu). 

30 Por. M. R. Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013, s. 38. 
31 Por. M. Tużnik, Postępowanie mandatowe w postępowaniu karnym skarbowym, Ius Novum 2011, nr 3, s. 55; M. R. 

Tużnik, Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, Warszawa 2013, s. 326-327. 
32 M. Cieślak, Polska procedura karna: podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, s. 379.

w sprawach o przestępstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu postępowania karnego, 
jeżeli przepisy k.k.s. nie stanowią inaczej.29 
M. R. Tużnik uważa, że postępowanie karne 
skarbowe jest trybem szczególnym pierwsze-
go stopnia, natomiast postępowania szcze-
gólne wewnątrz tej procedury należy uznać 
za tryby szczególne drugiego stopnia.30 Po-
stępowanie mandatowe klasyfikuje jako tryb 
szczególny (fakultatywny), gdyż ustawa nie 
nakłada na organ mandatowy obowiązku sto-
sowania tego trybu (autonomiczna decyzja 
organu mandatowego).31

Wypada zauważyć, że postępowanie 
mandatowe w k.k.s. wiąże się z określoną 
represją oraz ma zakotwiczenie w procesie 
karnym, gdyż widoczna jest tu forma konsen-
sualnego zakończenia sprawy. Skoro jednak 
„brak zgody” na tryb mandatowy, skutkuje 
rozpoznaniem sprawy na zasadach ogól-
nych (art. 139 § 1 k.k.s.), to dlaczego „braku 
zgody” nie można nazwać „sprzeciwem” lub 
„quasi-sprzeciwem”? Zważywszy na definicję 
sprzeciwu sformułowaną przez M. Cieślaka – 
„sprzeciw jest oświadczeniem braku zgody 
na decyzję wydaną w trybie szczególnym”32, 
można zasadnie stwierdzić, że „opozycja” 
sprawcy wykroczenia skarbowego będzie co 
najmniej quasi-sprzeciwem, który zdeprecjo-
nuje skuteczność pozasądowego ukarania, 

zakładanego przez organ mandatowy. Nie 
sposób w tym przypadku mówić o braku de-
wolutywności tego środka. Natomiast skutek 
kasacyjny będzie miał odniesienie do samego 
trybu mandatowego. „Brak zgody”, „sprze-
ciw”, „opozycja” sprawcy (wszystkie te okre-
ślenia akcentują semantyczne znaczenie jego 
oświadczenia). Negatywna decyzja sprawcy 
wykroczenia, stanowi przeszkodę do stoso-
wania trybu mandatowego, stąd też można 
się doszukiwać skutku kasacyjnego wobec 
całego trybu. Zważyć należy, że podobnie jak 
przy quasi-sprzeciwach ustawodawca nie 
określił formy „braku zgody” na tryb man-
datowy. A contrario przepis art. 137 § 3 k.k.s. 
przewiduje odnotowanie zgody na dokumen-
cie mandatu karnego. „Sprzeciw” względem 
postępowania mandatowego należałoby 
odnotować w protokole dochodzenia, który 
wraz z aktem oskarżenia (art. 152 k.k.s.) był-
by przedłożony sądowi. 

De lege ferenda należałoby ów „brak zgody” 
z art. 139 § 1 k.k.s. nazwać wyraźnie „quasi-
sprzeciwem sprawcy wykroczenia skarbowe-
go”. Stwierdzenie „braku zgody” nie przesądza 
o tym, że tak naprawdę mamy do czynienia ze 
sprzeciwem. Odwracając natomiast sytuację, 
sprzeciw nie będzie „przeszkadzał” usytuowa-
niu przepisów o postępowaniu mandatowym 
w dziale poświęconym pociągnięciu do odpo-
wiedzialności za zgodą sprawcy. 
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33 U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2000, s. 612. 

iV. uwaGi kOńcOwe
Nazwanie tych oświadczeń „opozycją” 

wydaje się dość przekonywujące. W świetle 
prowadzonych rozważań na pierwszym pla-
nie pojawia się osoba „oponenta”, który ne-
guje propozycję ukarania za wykroczenie lub 
wykroczenie sądowe w trybie zastępczym. 
Decyzja oponenta (obwinionego o wykro-
czenie lub wykroczenie skarbowe) nie musi 
zawierać jakiegokolwiek uzasadnienia, zaś 
samo „sprzeciwienie się” nie wpływa w ża-
den sposób na treść zarzutu i rozstrzygnięcie 
sądu, po skierowaniu wniosku o ukaranie. 
Opozycja domniemanego sprawcy wykro-
czenia musi być poprzedzona pouczeniem 
o tym uprawnieniu i jego skutkach (art. 97 
§ 3 k.p.w.; 136 § 4 k.k.s.). Zatem oponent ma 
świadomość swojej decyzji i jej prawnych 
konsekwencji. W przeciwieństwie do sprze-
ciwu od wyroku nakazowego, konsekwencją 
odmowy przyjęcia mandatu karnego nie jest 
ponowne rozpoznanie sprawy w sądzie (na 
zasadach ogólnych). W momencie zapropo-
nowania mandatu karnego nie można mówić 
o zawisłości sprawy, przed sądem właściwym 
do orzekania w sprawach o wykroczenia 
i wykroczenia skarbowe. Opozycja wobec po-
stępowania mandatowego dopiero „otwiera 
kognicję sądu”, w związku z koniecznością 
skierowania wniosku o ukaranie. 

Nazwa „opozycja” wydaje się o tyle trafna, 
że wszystko dzieje się w sposób bezpośredni 
i werbalny. Oponent często ma świadomość, 
że skąpy materiał dowodowy może okazać 
się niewystarczający do ukarania w postę-
powaniu sądowy. A contrario oponent przez 
swoją decyzję może popaść w poważne pro-

blemy, których by nie doświadczył wyrażając 
zgodę na tryb mandatowy.  Ostatnim i dość 
przekonywującym argumentem jest sama 
nazwa – opozycja. Z języka łacińskiego oppo-
sitio, znaczy tyle co przeciwstawienie się, sta-
nowisko przeciwne.33 Wykładnia przepisów 
i powzięta ocena jednoznacznie eksponują 
„przeciwstawienie się” zakończeniu sprawy 
w trybie mandatowym. 

StreSzczeNIe
Autor prezentuje problematykę opozycji 

(quasi-sprzeciwu) wobec postępowania man-
datowego w sprawach o wykroczenia i wy-
kroczenia skarbowe. Artykuł porusza pro-
blematykę sytuacji procesowej uczestników 
postępowania w sprawach o wykroczenia, 
modelu tego postępowania oraz różne aspek-
ty „korzystania” z uprawnień mandatowych. 
Rozważania obejmują ocenę dotychczaso-
wych rozwiązań i zawierają wnioski de lege 
ferenda

SłOwa klucZOwe
Postępowanie mandatowe, opozycja, qu-

asi-sprzeciw, mandat karny, wniosek o uka-
ranie

SummAry
The author presents the issue of opposition 

(quasi-objection) against fine proceedings in 
cases concerning misdemeanour or fiscal mis-
demeanour. The article raises the issue of pro-
cedural situation of the parties in misdemean-
our cases, model of the proceeding and various 
aspects of “taking advantage” of penalty notice 
powers. Considerations include an assessment 
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of existing solutions and contain de lege fer-
enda conclusions.
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1 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, zarys historii, procedura, Lublin 2003, s. 197-199.
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1. RODZaje SpRaw BeaTyFikacyjNycH 
i kaNONiZacyjNycH 

W prawie kanonizacyjnym od wieków spra-
wy beatyfikacyjne i kanonizacyjne były prowa-
dzone drogą kultu (via cultus) utożsamiane ze 
sprawami dawnymi i drogą braku kultu zwane 
zwyczajnymi (via non cultus). Według usta-
wodawstwa Jana Pawła II, z uwagi na sposób 
udowodnienia heroiczności cnót lub męczeń-
stwa, występują dwa rodzaje spraw kanoniza-
cyjnych: nowe (recentes), w których środkiem 
dowodowym są zeznania świadków i dawne 
(antiquae), w których dowodzenie opiera się 
na dokumentacji pisanej. Można twierdzić, iż 
istotą podziału na sprawy nowe i dawne nie 
są ani kryteria czasowe, ani kryteria środków 
dowodowych w postępowaniu, ale sposób do-
wodzenia istotnego przedmiotu tych spraw, tj. 
albo heroiczności cnót (wyznawcy) albo faktu 
męczeństwa (męczennicy)1.

Termin sprawy historyczne (causae histo-
ricae) w odróżnieniu od spraw zwyczajnych 

(causae ordinariae) obejmuje te wszystkie 
sprawy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, w któ-
rych ze względu na dużą odległość czasową od 
śmierci kandydata na ołtarze do rozpoczęcia 
procesu nie jest tu możliwe uzyskanie zeznań 
świadków naocznych i dlatego podstawowym 
środkiem dowodowym staje się dokument2.

Pojęcie spraw dawnych od Piusa XI zwa-
nych historycznymi, a od Jana Pawła II na nowo 
dawnymi, od momentu pojawienia się ich 
w postępowaniu kanonizacyjnym, podlegało 
pewnym ewolucjom3. Nomenklatura sprawy 
dawne i historyczne w swej istocie stanowi to 
samo i będą one używane zamiennie. 

W niniejszym artykule analizie historycz-
no-prawnej w szczególności zostanie poddana 
procedura spraw dawnych (historycznych).

2. ZaRyS HiSTORycZNy SpRaw 
DawNycH

Od początku istnienia Kościoła świętym 
oddawany był kult publiczny4. W okresie kul-

artur lis

Prawo kanonizacyjne w rozwoju 
historycznym

Canonization law of historical development
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tu męczenników (I-IV wiek) nie było żadnego 
dochodzenia przed przyznaniem męczenniko-
wi kultu publicznego5. Powstawał on wśród 
chrześcijan spontanicznie. Kult męczenników 
zawierał w sobie następujące elementy, któ-
re stanowiły pierwotną formę kanonizacji: 
1) pogrzeb, będący początkiem kultu, 2) ze-
branie gminy przy grobie męczennika, która 
z radością sprawowała pogrzeb, ciesząc się 
z chwały męczennika w niebie, 3) w pogrze-
bie brał udział biskup, który stał na czele gmi-
ny i był jednocześnie urzędowym świadkiem 
kultu, 4) obchodzenie w sposób uroczysty 
rocznicy śmierci (dies natalis), które stawało 
się świętem tego męczennika6. Od Benedykta 
XIV (1740-1758) rozpowszechnił pogląd, że 
pierwotną formą kanonizacji było tzw. uzna-
nie męczennika (vindicatio martyris) przez 
kompetentną władzę kościelną. Podstawą do 
takiego poglądu stał się tekst opata Milewitań-
skiego, z którego wynikało, iż oddawanie kul-
tu publicznego męczennikowi nie uznanemu 

(non vindicati) było zabronione7. Właściwym 
wydaje się jednak pogląd, że dochodzenie do-
wodowe w sprawach męczenników, poprze-
dzające uznanie, miało miejsce w sprawach 
wątpliwych, zwłaszcza gdy chodziło o męczen-
nika, od którego śmierci upłynął dłuższy czas 
i w związku z tym okoliczności, w jakich zgi-
nął, wymagały wyjaśnienia8. Prawdopodobnie 
to były pierwsze sprawy dawne, choć jeszcze 
się tak nie nazywały9. Warto też zauważyć, iż 
powstał nowy rodzaj literatury hagiograficz-
nej, tzw. akta męczenników (acta martyrum) 
i zbiory cudów (raccoltae miraculorum). Te 
pierwsze stanowią niemal jedyne źródło po-
znania życia, męczeńskiej śmierci i drogi na 
ołtarze. I jeżeli przyjąć uznanie męczenników 
za pierwszą formę procesu historycznego, to 
wspomniane akta spełniałby rolę środka do-
wodowego w tym procesie10.

Umownie przyjmuje się, iż, edykt medio-
lański (313 r.) zakończył tzw. wielką epokę 
męczenników11. Pojawili się nowi święci, któ-

5 Męczeństwo w prawie kanonizacyjnym jest rozumiane, jako dobrowolne przyjęcie śmierci za wiarę w Chrystusa lub za 
jakąś cnotę, która się odnosi do Boga. Zob. Benedictus XIV [P. Lamberini], De Servorum beatificatione et Beatorum can-
onizatione, 7 voll,  Prati 1839-1842, III,16, 5. Zob. H. Misztal, Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II. 
W pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, [w:] Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, 
oprac. H. Misztal, W. Bar,  Lublin 2006, s. 9-34, tu szczególnie: s. 15. Z literatury na temat prawno-kanonicznego pojęcia 
męczeństwa, godne polecenia są: M. C. Pérez Tejera, Elementos constitutivos del concepto teologio-canonico del mar-
tirio, Roma 1993; A. G. Filipazzi, La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Causae dei Santi; 
J. Lisowski, Koncepcja męczeństwa w praktyce Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Wrocław-Rzym 1992; tenże, Nowe 
teologiczno-prawne aspekty męczeństwa i praktyka Kongregacji, [w:] Elementy prawne świętości kanonizowanej według 
ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego KUL Lublin 24 – 26 IX 
1992, red. H. Misztal, Lublin 1993, s. 113-145; E. Piacentini, Il martirio nelle causae dei Santi. Concetto teologio-giuridico. 
Morte psicologica e martirio blanco. Procedura antica a moderna. Riforma paolina. Fermenti per ulteriori aggiornamenti, 
Roma 1979; W. Bar, Na krwawym szlaku. Sendero Luminoso – prześladowca, Lublin 1999; tenże, Sprawy kanonizacyjne 
Męczenników XX wieku. Studium nad jurysprudencją Kongregacji, Lublin 2003, s. 135-190.

6 A. Amore, Culto e canonizzazione dei santi antichita cristiana, „Antonianum” 52(1977), s. 39-43; H. Misztal, Prawo kan-
onizacyjne, s. 144.

7 H. Misztal, Causae historicae, s. 16.
8 Tamże, s. 17. Zob.  A. Stankiewicz, Uprawnienia biskupów przy kanonizacji świętych przed XIII w., „Prawo Kanoniczne” 

9(1966) nr 3-4, s. 230, tenże, Analiza dekretu Aleksandra III (1171 - 1181), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 10(1963) 
z. 3, s. 87-97.

9 H. Misztal, Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), s. 145-157; W Pa-
dacz, Sprawy historyczne w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym, „Prawo Kanoniczne” 8(1965), nr 1-2, s. 91-100.

10 Tenże, Causae historicae..., s. 20.
11 B. Wysocka, dz. cyt., s. 11. Zob. J. Benke., Proces kanonizacyjny w rozwoju historycznym do czasów obecnych, Lublin 1957 

(mps Archiwum Uniwersyteckie KUL).
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12 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 147.
13 A. Amore, Culto e canonizzazione dei santi nell’antichità cristiana, „Antonianum” 52(1977), s. 49-56.
14 A. Wysocka, dz. cyt., s. 12.
15 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 148 i n.
16 Tenże, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo Kanoniczne” 21(1978) nr 3-4, s. 189-190.
17 Domagano się, aby sylwetka kandydata na ołtarze była dostatecznie znana. W tym też celu należało przedstawić jego 

życiorys oraz wykaz cudów dokonanych za jego przyczyno - dokumenty te były badane przez biskupa lub synod. Zob. H. 
Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 153.

18 L. Hertling, Materiali per la storia del processo di canonizzazione, „Gregorianum” 16(1935), s. 171-173.
19 J. Lisowski, Kanonizacja św. Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej Kościoła dawniej i dzisiaj, Rzym 1953, s.  94.
20 H. Misztal, Causae historicae, s. 23.
21 B. Wysocka, dz. cyt., s. 14. Zob. S. Ryłko, Historia praktyki kanonizacji i beatyfikacji kultu świętych i błogosławionych, [w:] 

Postępowanie kanonizacyjne, t. 1: Świętość kanonizowana, red. Sz. T. Praśkiewicz, Kraków 2008, s. 63-71.
22 A.Petrani, Wsprawie dekretu Aleksandra III Audivimus, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 16(1969), z. 5, s. 5-10. Zob. F. 

Gagna, De processu canonizationes a primis Ecclesiae saeculis usque ad Codicem Iuris Canonici, Romae 1940.

rych później nazwano wyznawcami. Jak słusz-
nie zauważył H. Misztal: „ jak męczennik był 
świadkiem Chrystusa przez swoją śmierć, tak 
wyznawca przez prowadzenie życia według 
wskazań Ewangelii dawał pełne świadectwo 
Chrystusowi”12. Wyznawcy rekrutowali się 
głównie spośród biskupów i ascetów. Ci pierwsi  
z racji swojego urzędu często byli narażeni na 
cierpienia dla obrony wiary, asceci zaś swo-
im życiem pełnym pokuty wzbudzali podziw 
u wiernych13. W tym też czasie powstaje li-
teratura hagiograficzna: żywoty (vitae), bio-
grafie (biografie), historie (historiae)14. W ten 
sposób kształtuje się wartość dokumentu 
w sprawach kanonizacyjnych15.

Podstawową formą kanonizacji od IV wie-
ku do czasu rezerwacji papieskiej było prze-
niesienie ciała, czyli translacja (translatio) 
i podwyższenie, czyli elewacja (elevatio)16. 
Są to metody postępowania kanonizacyjne-
go poprzedzone pewną formą postępowania 
dowodowego17. Przeniesienie i wyniesienie 
to wznowiona ceremonia pogrzebowa, pod-
czas której wyjęte z grobu ciało umieszcza 
się w miejscu odpowiednim do odprawiania 
mszy świętej. O ile translatio odnosi się głów-
nie do samego faktu złożenia ciała w odpo-
wiednim miejscu przy asystencji szczególnych 

uroczystości, o tyle elevatio bardziej dotyczy 
samego wyjęcia ciała z grobu i umieszczenia 
go ponad ziemią18. Przeniesienie miało w śre-
dniowieczu wartość kanonizacji, dlatego jego 
sprawowanie było uroczyste, często z udzia-
łem sąsiedniego duchowieństwa19. Zdarzały 
się przykłady przeniesień, dokonywane po 
dłuższym okresie po śmierci kandydata na 
ołtarze, wokół którego rozwijał się kult. Przy-
kładem może być przeniesienie relikwii św. 
Marcina z Tours (zmarł w 461 roku), które 
odbyło się w 525 roku i zgromadziło licznych 
duchownych20. Translacja relikwii św. Marci-
na miała miejsce w 64 lata po jego śmierci, 
możemy więc tu mówić o sprawie dawnej.

Nie istnieje ścisła granica oddzielająca do-
konywania kanonizacji przez translatio i eleva-
tio, a kanonizacją ogłaszaną dekretami papie-
skimi, ponieważ obie te formy przez pewien 
czas istniały równocześnie21. Papież Aleksan-
der III (1159–1181) z powodu nadużyć, do 
jakich dochodziło w kościele katolickim wy-
dał w 1181 roku dekret Audivimus, w którym 
stwierdził, iż: „nikogo nie wolno czcić publicz-
nie jako świętego bez zgody papieża (non licet 
vobis pro sancto absque auctoritate Romanae 
Ecclesiae, eum publice venerari)”22. Promul-
gacja wspomnianego dekretu miała miejsce 
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wraz z włączeniem go do Dekretów Grzegorza 
IX w 1234 r23. Pierwszym znanym przykładem 
przeniesienia relikwii dokonanym przez au-
torytet papieski (auctoritate apostolica) jest 
sprawa kanonizacji w 978 roku św. Celsa, za 
pontyfikatu papieża Benedykta XII (974–983). 
Natomiast pierwsza bulla papieska, która się 
zachowała pochodzi z kanonizacji św. Udalry-
ka z Augsburga w 993 roku przez papieża Jana 
XV (985–996)24. Warto zwrócić szerszą uwagę 
na opis procedury kanonizacyjnej z XIV wieku 
autorstwa Jakuba z Gaetani. Niniejszy opis pod 
nazwą Ordo romanus znany jest z dzieła Mu-
seum Italicum seu collectio veterum scriptorum 
J. Mabillona. W piśmie tym można przeczytać, 
że proces kanonizacyjny w XIV wieku obejmo-
wał: 1) skierowanie listów postulacyjnych do 
papieża, 2) podjęcie przez papieża na tajnym 
konsystorzu decyzji delegowania biskupów 
sąsiadujących, z miejscem śmierci sługi Boże-
go do przeprowadzenia dochodzeń odnośnie 
do opinii świętości życia, o cnotach oraz do 
sporządzenia pisemnej relacji w wymienio-
nej sprawie, 3) zasięgnięcie rady na tajnym 

konsystorzu w sprawie rozpoczęcia proce-
su, 4) wyznaczenie trybunału do procesu na 
temat życia, cnót, cudów według papieskiej 
instrukcji, 5) zbadanie akt przeprowadzone-
go procesu przez rzeczoznawców rzymskich, 
wyznaczonych przez papieża, 6) sekretne 
ogłoszenie decyzji papieskiej na tajnym kon-
systorzu, 7) prawne postępowanie kończyło 
się odczytaniem akt procesu na jawnym kon-
systorzu i ogłoszeniem decyzji papieskiej25. Już 
wówczas znane było nie tylko dowodzenie na 
podstawie zeznań świadków, ale także oparte 
na dokumentach26. Dla przykładu przytoczyć 
można proces dwóch spraw polskich: kano-
nizacji św. Stanisława Szczepanowskiego i św. 
Jacka Odrowąża27. Podkreślić należy, że doce-
niono rolę dokumentu, jako pierwszorzędne-
go środka dowodowego w sprawach dawnych. 
Wraz z listami odsyłającymi sprawę do diecezji 
(litterae remissoriales) posyłano pisma przy-
naglające w celu zebrania odpowiednich doku-
mentów, zrobienia odpisów i włączenia do akt 
nie tylko dyplomów, ale wszelkich świadectw 
pisanych. Pisma te zawierały instrukcję dla po-

23 W decyzjach papieskich w odniesieniu do kultu publicznego świętych obok aktów definitywnych i ostatecznych (kanon-
izacja) były akty nie ostateczne i nie definitywne, które możemy uważać za pierwsze beatyfikacje. Dopiero jednak papież 
Leon X w 1515 r. zastrzegł beatyfikację Stolicy Apostolskiej w dekrecie aprobującym kult Konrada z Piacency, gdzie napisał: 
„nikogo nie można czcić jako błogosławionego bez zgody Stolicy Apostolskiej” (cum nulli liceat quemquam pro beato 
absque auctoritatis Sedis Apostolicae venerari). Zob. F. Veraja, La beatificazione storia problemi prospettive, Sussidi per 
lo Studio della Cause dei Santi, S. Congregazione per le Cause dei Santi 1983, s. 18-19, 28-33.

24 B. Wysocka, dz. cyt., s. 15.
25 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 157. (autor ten wykorzystuje: J. Mabillon., M. Germains., Museum Italicum seu collectio 

veterum scriptorium, Lutetiae Parisiorum 1687; J. Mabillon., Praefationes in acta sanctorum S. Benedicti, Lutetiae Parisio-
rum 1688). Na temat cudów zob. szerzej: W. Padacz., Problem badania cudownych uzdrowień w prawie beatyfikacyjnym, 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12(1965), z. 5, s. 33-45; S. Kośnik, Dowód z cudów w procesach beatyfikacyjnych i ka-
nonizacyjnych, Lublin 1972 (mps w Archiwum Uniwersyteckie KUL); E. Kopeć, Cud w teologii, [w:] Encyklopedia Katolicka, 
t. III, Lublin 1979, kol. 652-657; M. Machejek, Dowód z cudów wymaganych do beatyfikacji i kanonizacji w perspektywie 
aktualnych potrzeb Kościoła, „Kościół i Prawo” 4(1985), s. 235-244; M. Rusecki, Funkcje cudu, Sandomierz-Lublin 1997; 
S. Ryłko S, Problem uznania cudu dawnego (na przykładzie spraw św. Jadwigi Królowej i bł. Stanisława Kazimierczyka), 
[w:] Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym. Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum  Prawa Kanonizacyjnego, KUL, 
Lublin 22 – 23 maja 1998, red. H. Misztal, W. Bar, Lublin-Tarnów 1999, s. 47–51; Cuda w sprawach kanonizacyjnych, red. 
W. Bar, Lublin 2006.

26 C. De Matta, Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus, Romae 1678, s. 12 (korzystam za Henrykiem Misztalem: 
Causae historicae, s. 28).

27 H. Misztal, Causae historicae, s. 28. Zob. J. Lisowski, Kanonizacja świętego Stanisława w świetle procedury kanonizacyjnej 
Kościoła dzisiaj i dawniej, Rzym 1953, s. 211-216.



41artykuły prawnicze

28 F. Contelorus, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lugduni 1634, s. 291 (korzystam za Henrykiem Misztalem: 
Causae historicae, s. 28).

29 Konsytucja Apostolska „Immensa Aeterni Dei“ z 22 I 1588, Bullarium Romanum, wyd. Tauriensis, t. VIII, s. 985-999.
30 F. Contelorus, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lugduni 1634 (korzystam za Henrykiem Misztalem: Causae 

historicae, s. 28).
31 Tractatus de fide historiarum, w: C. De Matta, Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus, Romae 1678, s. 415 – 

424 (korzystam za Henrykiem Misztalem: Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego, s. 159 i nn).
32 H. Misztal, Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), s. 145.
33 C. De Matta, Novissimus de Canonizatione Sanctorum tractatus, Romae 1678, s. 422.
34 Zob. G. Löw, La canonizzazione nella storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, Città del Vaticano 1949, kol. 569-607; tenże, 

Canonizzazione. La C. nella Storia, [w:] Enciclopedia Cattolica, t. III, kol. 569-607.
35 F. Contelorus, Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum, Lugduni 1634, s. 16-39; Zob. L. Castellinus, Elucidarium 

theologicum de certitudine gloriae Sanctorum canonizatorum, Romae 1628. 

stulacji odnośnie do gromadzenia i włączania 
zebranych dokumentów28. Ogromne znaczenie 
dla udoskonalenia procedury kanonizacyjnej 
miało utworzenie w 1588 r. Kongregacji Ob-
rzędów (Sacra Rituum Congregatio) przez pa-
pieża Sykstusa V (1585-1521)29. 

3. pRÓBa OkReŚleNia SpRaw 
DawNycH

W procedurze kanonizacyjnej od zarania 
dziejów kanonizacji istotnym problemem były 
sprawy dawne, gdzie od śmierci kandydata na 
ołtarze do chwili rozpoczęcia procesu minęło 
tak dużo czasu, że nie można było zebrać do-
wodów na temat życia, cnót, kultu starożyt-
nego, gdyż świadkowie wymarli. W okresie 
przed reformą papieża Urbana VIII zajęli się 
tymi sprawami dwaj prawnicy Feliks Conte-
lorus w swoim dziele Praxis de canonizacione 
Sanctorum30 oraz Piotr Franciszek de Rubeis, 
który jako pierwszy podał określenie spraw 
dawnych (causae antiquae)31. Za kryterium 
zaliczenia danej sprawy do dawnej P. F. de Ru-
beis uznał czas, jaki minął od śmierci danej 
osoby do chwili rozpoczęcia procesu kanoni-
zacyjnego32. Ten czas miał być nie dłuższy niż 
życie jednego, przeciętnego człowieka –czyli 
więcej niż 100 lat. W braku zeznań świadków 
naocznych, badacz ten proponował oprzeć do-
wodzenie na presumpcjach, opinii publicznej 

i poszlakach. Dodatkowo P. F. de Rubeis uznał, 
iż pełną wartość dowodową do udowodnie-
nia świętości życia, cnoty i cudów posiadają 
źródła narracyjne, jak kroniki, historie, pisma 
różnych autorów, których sędzia dokonawszy 
pełnego badania uzna za wiarygodne33.

3.1. SPRAWY DAWNE 
W USTAWODAWSTWIE PAPIEŻA 
URBANA VIII (1623-1644)

Mimo istotnej roli jurysprudencji rotalnej 
i kanonistycznej w XVII wieku można zauwa-
żyć pomieszanie pojęć w sprawach kanoni-
zacji34. Nie rozróżniano kultu publicznego 
z kultem prywatnym oddawanym zmarłym 
w opinii świętości. Biskupi nadal uważali, 
że prawo wynoszenia na ołtarze jest w ich 
władzy i często wydawali sądy o kanoniza-
cji mając za podstawę tylko kult wiernych 
i cuda zdziałane za przyczyną sługi Boże-
go. Już Klemens VIII (1592-1605) i Paweł V 
(1605-1621), próbowali uregulować prawnie 
te zagadnienia, ale ich dekrety nie zostały wy-
starczająco rozpowszechnione i zastosowane 
w życiu. Niepewność odnośnie do różnicy 
między beatyfikowanym a kanonizowanym 
objawiała się w literaturze i sztuce kościel-
nej. Brakowało rozeznania w formach kano-
nizacji35. Wychodząc tym potrzebom niejako 
naprzeciw papież Urban VIII (1623 – 1644) 



przegląd prawno-ekonomiczny 31 (2/2015)42

36 Urbani VIII pontificis optimi (...) Decreta servanda in canonizatione et beatificatione Sanctorum, Accedunt instructiones 
et declarationes E. mi et R. mi Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris con-
gregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt, Romae ex Typographia Re. Cam. Apostolica. Treść dokumentu 
zamieszczona również: Codex pro postulatoribus, Ed. Lauri-Fornari-Santarelli, Ed. 4. Roma 1929, s. 283-286.

37 Urbanus VIII, Litterae enciclicae: De processibus rite conficiendis, 12.3.1631, [w:] Codex pro postulatoribus., s. 293.
38 Urbanus VIII, Constitutio Apostolica: Caelestis Hierusalem cives, 5.7.1634, [w:] Codex pro postulatoribus., s. 286-292. Zob. 

G. Dalla Torre, Santità e diritto. Sondaggi della storia del diritto canonico, Torino 1999.
39 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 161.
40 J. Brosch, Der Heiligsprechungsprozess per viam cultus, Roma 1938, s. 12 i n.
41 Codex pro postulatoribus, s. 284.
42 H. Misztal, Drogi rozwoju postępowania kanonizacyjnego, Częstochowa 1983, s. 201-204.
43 H. Fokciński, Potwierdzenie kultu w aktualnej praktyce Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w: Religioni et scientiae. 

Materiały V Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego (Lublin, 25 kwietnia 2001 r.), red. P. Stanisz, Lublin 2001, s. 95 – 103; 
tenże, Potwierdzenie kultu. Kilka refleksji z okazji lektury piętnastego wydania „Index ac Status Causarum”, [w:] Divina et 
humana. Księga Jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin ks. prof. Henryka Misztala, Lublin 2001, s. 465-479. Idąc za Hiero-
nimem Fokcińskim, warto przybliżyć szesnaste wydanie Index ac status causarum, Città del Vaticano 1999, ss. 76 + 731. 

stworzył jasną i ściśle określoną procedurę 
kanonizacyjną. 13 marca 1625 r. został wyda-
ny Dekret Kongregacji Inkwizycji36, 12 marca 
1631 r. encyklika skierowana do patriarchów, 
arcybiskupów i biskupów De processibus rite 
conficiendis37 (określenie przebiegu proce-
su kanonizacyjnego w diecezji), oraz 5 lipca 
1634 r. konstytucja apostolska Caelestis Hie-
rusalem cives38. 

Reasumując, według ustawodawstwa 
Urbana VIII należało przeprowadzić następu-
jące procesy zwyczajne: 1) na terenie diecezji 
– proces ten miał dotyczyć opinii świętości 
życia i cnót heroicznych, 2) proces dotyczący 
zachowania dekretów Urbana VIII, 3) proces 
apostolski z delegacji Stolicy Apostolskiej, 
a dotyczący heroiczności cnót i cudów39. Nale-
ży powiedzieć, że papież swoimi epokowymi 
dekretami odwrócił dotychczasową praktykę 
postępowania kanonizacyjnego. Dotychczas 
największe szanse powodzenia miała sprawa, 
w której istniał kult publiczny – droga kultu 
(via cultus), rzadko kiedy przeprowadzano 
sprawy, w których sługa Boży nie cieszył się 
kultem publicznym – droga braku kultu (via 
non cultus). Papież Urban VIII wprowadził po-
stępowanie odwrotne, od tej pory droga braku 
kultu stała się zwyczajną drogą postępowania 

(via ordinaria), zaś droga kultu postępowa-
niem nadzwyczajnym (via extraordinaria)40. 
Dla dobra spraw prowadzonych drogą kultu, 
które z pewnością były sprawami dawnymi, 
Urban VIII uczynił wyjątek w swoich dekre-
tach – zwany wypadkiem wyjętym (casus 
exceptus). Wypadek wyjęty obejmował po-
zostawienie kultu publicznego w odniesieniu 
do tych zmarłych, którzy: 1) odbierali go od 
niepamiętnych czasów (per immemorabilem 
temporis cursum) lub 2) na podstawie ogól-
nej zgody Kościoła (per communem Ecclesiae 
consensum), albo 3) kult ich wynikał z pism 
Ojców Kościoła i pisarzy świętych (per pa-
trum virorumque sanctorum scripta), 4) bądź 
też byli czczeni za wiedzą i tolerancją Stolicy 
Apostolskiej lub 5) ordynariuszy (scientia ac 
tolerantia Sedis Apostolicae vel ordinarii)41. 

Czas powstania kultu musiał sięgać swo-
im początkiem przynajmniej 100 lat przed 
wydaniem konstytucji Caelestis Hierusalem 
cives, czyli przed rok 153442.

Ordynariusz często poprzestawał na 
stwierdzeniu legalności kultu, ale najczęściej 
akta procesu super casu excepto wysyłano 
do Rzymu celem uzyskania papieskiego za-
twierdzenia kultu (confirmatio cultus)43. Jeżeli 
potwierdzenie legalności kultu było wydane 
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przez Stolicę Apostolską, to akt ten był uwa-
żany za akt równoznaczny z beatyfikacją (póź-
niej nazwany beatyfikacją równoznaczną – be-
atficatio aequipollens). Dekret Urbana VIII na-
zywał przeprowadzenie procesu zwyczajnego 
na temat opinii świętości, heroiczności cnót 
i cudów, ale często postulacje zadowalały się 
na stwierdzeniu legalności i papieskiej konfir-
macji (tzw. beatyfikacja równoznaczna w sta-
rej formie – zatwierdzenie legalności kultu bez 
uprzedniej aprobaty cnót heroicznych). Wów-
czas kiedy sprawa miała być prowadzona do 
kanonizacji, wtedy wysyłano listy odsyłające 
(litterae remissoriales) czyli delegację do pro-
wadzenia procesu apostolskiego o cnotach44.

3.2. POJĘCIE I DOWODZENIE SPRAW 
DAWNYCH WEDŁUG BENEDYKTA XIV 
(1740-1758)

Papież Benedykt XIV (1740-1758) rozwi-
nął reformę Urbana VIII zajmując się dowo-
dzeniem w postępowaniu kanonizacyjnym45. 
Benedykt XIV jeszcze przed wyborem na pa-
pieża, jako Prosper Lambertini stworzył swoje 
wielkie dzieło De Servorum Dei beatificatione 
et Beatorum canonizatione, które stało się pod-

ręcznikiem do procesu kanonizacyjnego46. Na-
stępnie w dekrecie z 23 kwietnia 1741 roku De 
probationibus iudiciariis et de numero miracu-
lorum ad beatificationem et canonizationem as-
sequendam zmierzał do zaostrzenia przepisów 
dotyczących środków dowodowych i dowo-
dzenia w sprawach kanonizacyjnych47. Papież 
ten wprowadził oryginalne koncepcje nauko-
we odnośnie spraw dawnych, wokół których 
nabrzmiały problemy prawne nierozwiązane 
przez Urbana VIII i Innocentego XI, którzy to 
preferowali sprawy zwyczajne oparte na zezna-
niach świadków48. Za główne kryterium odróż-
nienia spraw dawnych od zwyczajnych przyjął 
Benedykt XIV kryterium czasowe, tj. precyzu-
jąc termin dawność jurysprudencja określiła 
upływ 60, 70 lub 100 lat od śmierci danej osoby 
do momentu wprowadzenia sprawy na forum 
Kongregacji. Niestety mimo ogromnej postępo-
wości swych prac nie udało się Benedyktynowi 
XIV przełamać nieufności do dokumentu, jako 
podstawowego środka dowodowego w spra-
wach dawnych. Papież omówił dowodzenie po-
mocnicze (probatio subsidiaria), które polegało 
na połączeniu zeznań świadków ze słyszenia 
od naocznych, a niekiedy w ogóle ze słyszenia 

Publikacja została podzielona na cztery części: Pars Prima – Servi Dei et Venerabiles (s. 1-402); Pars secunda – Beati (s. 471-
546); Pars quarta – Sancti (s. 547-596). Cztery appendiksy zawierają przypadki, gdy jednym aktem było objętych więcej 
osób: I – świętych i błogosławionych, których kult został potwierdzony, czyli tzw. „dawnych błogosławionych i świętych” 
(s. 597-599); błogosławionych męczenników (s. 601-629); III – świętych męczenników (s. 631-638); IV – wykaz doktorów 
Kościoła (s. 639-641). Na końcu znajdują się spisy: pierwszy według nazwisk lub miejsc urodzenia (s. 643-694) – obejmu-
je tylko błogosławionych i świętych; drugi spis błogosławionych i świętych według imion (s. 695-710) oraz spis diecezji 
i zakonników, do których należały poszczególne osoby (s. 711- 729).

44 A. Lis, Kodyfikacja prawa kanonizacyjnego Urbana VIII, [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, 
Lublin 2011, s. 119-133. Zob. tegoż, Casus exceptus. Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego, Stalowa Wola 2015.

45 Warto jeszcze zauważyć, iż papież Innocenty XI (1676-1689) dekretem De processibus aliisque z 15 paaździernika 1678 r. 
zaaprobował 14 reguł procesowych przygotowanych przez Kongregację Obrzędów. Ustawodawstwo Innocentego XI 
preferowało sprawy zwyczajne, natomiast sprawy dawne prowadzone drogą kultu nadal nie były doprecyzowane. Zob. 
Codex pro postulatoribus, s. 295-300.

46 Benedictus XIV [Prosperus Lambertini]. De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canizatione. Prati 1839 – 1842, voll. 
I-VII.

47 Benedictus XIV, Decretum: De probationibus  iudiciaris et de numero miraculorum ad beatificationem et canonizationem 
assequendam, 23.4.1741, [w:] Codex pro postulatoribus, s. 301- 303.

48 C. De Matta, dz. cyt., s. 424.
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49 J. L. Gutiérrez, Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (Opinioni di Prospero Lambertini 
 e innovazioni di Benedetto XIV), [w:] Ius Ecclesiae, Rivista Internazionale di Diritto Canonico, Pontificia Università della 
Santa Croce, Giuffrè Editore, Vol. X – Num. 5(1993), s. 545-594.

50 C. De Matta, dz. cyt., s. 16.
51 Codex pro postulatoribus, s. 302.
52 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 169. Zob. Benedictus XIV, Costitucione: Ad Sepulcra, 23.11.1741, [w:] Codicis Iuris 

Canonici Fontes, red. P. Gasparii, vol. I, Romae 1926, s. 705-708; Benedictus XIV, Decretum: Cum ex relatione, 17.7.1744, 
[w:] Codex pro postulatoribus, s. 303.

53 Codex pro postulatoribus, s. 306. Bezpośrednią przyczyną wydania dekretu z 16 sierpnia 1768 r. była sprawa Fryderyka 
Campisano, którego dawny kult na Sycylii popadał w niepamięć. Za: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 169.

54 Codex pro postulatoribus, s. 306-310.
55 F. Veraja, La beatificazione storia problemi prospettive, Sussidi per lo Studio della Cause dei Santi, S. Congregazione per 

le Cause dei Santi 1983, s. 132-134.
56 Codex pro postulatoribus, s. 310.
57 J. Brosch, dz. cyt., s. 117.
58 Warto także zaznaczyć iż Leon XIII starając się udoskonalić procedurę wydał dekrety: Plerumque accidit (8 kwietnia 1889) 

oraz De divisione munerum (12 maja 1897 r.). Za: Codex pro postulatoribus, s. 312-319. Zob. P. A. Frutaz, La Sezione Storica 
della Sacra Congregazione dei Riti, Ed. 2. Città del Vaticano 1964, s. 10, 36.

(de auditu quandocumque a videntibus quando-
cumque non), z różnymi źródłami pisanymi49. 
Dowodzenie pomocnicze powinno dostarczyć 
sędziemu odpowiedniej pewności moralnej 
w tych sprawach. Idąc dalej, Benedykt XIV 
uważał, że na podstawie dowodzenia pomoc-
niczego cnoty można na tyle udowodnić by 
móc przejść do dowodzenia cudów50. Tu z kolej 
w wspominanym dekrecie z 1741 roku posta-
nowił, że cuda mogą być weryfikowane tylko 
na podstawie zeznań świadków naocznych, co 
eliminowało je z przedmiotu spraw dawnych51. 
Należy podnieść, iż istotnym novum w dowo-
dzeniu spraw dawnych w nauce Benedykta XIV 
było twierdzenie, że jeśli źródła pomocnicze są 
kompletne to też prowadzą do pełnego dowo-
du (constare)52.

3.3. DALSZE KSZTAŁTOWANIE SIĘ 
PROCEDURY SPRAW DAWNYCH

Kolejni papieże zajęli się doskonaleniem 
procedury kanonizacyjnej. Papież Klemens 
XIII (1758-1769) wydał dekret, na mocy 
którego ordynariusz mógł restytuować sta-
rożytny kult legalny, który z jakichkolwiek 
przyczyn poszedł w zapomnienie53. Leon XII 
(1823-1829) chcąc przeciwdziałać naduży-

ciom w odniesieniu do przepisów Urbana 
VIII dotyczących wypadku wyjętego, wydał 
20 grudnia 1826 r. dekret Ad tollendos et 
eliminandos abusus54. Papież nakazał aby 
w sprawie otrzymywania indultów na od-
prawianie mszy o danym błogosławionym 
i odmawiania oficjum, zachować porządek 
sądowy55. Nieprawidłowości w sprawie obo-
wiązku zachowania postępowania sądowe-
go w procesie o wypadku wyjętym skłoniły 
Piusa IX (1846-1878) do wydania 10 grud-
nia dekretu Subinde tamen56. Papież zwrócił 
uwagę na obowiązek prowadzenia osobnego 
procesu dotyczącego podstawy, początków 
i nieprzerwanego trwania kultu aż do czasu 
potwierdzenia go przez Stolicę Apostolską. 
Dekret pomijał jednak proces informacyjny 
w odniesieniu do świętości życia czy mę-
czeństwa oraz wprowadzenie sprawy do 
Kongregacji57.

Ważnym krokiem w kierunku rozwiąza-
nia różnych trudności w zakresie hagiografii 
i liturgii było udostępnienie badaczom Taj-
nego Archiwum Watykańskiego i utworzenie 
Kongregacji Obrzędów Komisji Historyczno-
Liturgicznej w 1881 roku przez papieża Le-
ona XIII (1878-1903)58. Walkę z nadużyciami 
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59 B. Wysocka, dz. cyt., s. 24-26.
60 „Acta Apostolicae Sedis” 4(1912), s. 705-707.
61 Późniejszym dekretem Editio decreto cum in agendis z 31 stycznia 1913 r. Pius X złagodził wymagania odnośnie wypadku 

wyjętego. Za: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 173-174. Wśród projektów zmian ustawodawczych P. Ojetti postawił 
inicjatywę zniesienia w ogóle instytucji tzw. beatyfikacji równoznacznej, co zostało odrzucone przez Piusa X. Por. F. Veraja, 
La beatificazione, s. 139, 171.

62 Pii Papa X, Decretum: De Servis Dei, 26.8.1813, „Acta Apostolicae Sedis” 5(1813), s. 436-438.
63 Zob. szerzej: A. Battandier, La canonisation équipollente, [w:] Annuaire Pontifical, Paris 1903, s. 420; A. Crnica, De cano-

nizatione aequipollenti, „Monitor ecclesiasticus”, series VII, 13(1961), s. 258-280; F. Veraja, La canonizazzione equipolente 
e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione, Roma 1975; H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, „Prawo 
Kanoniczne” 21(1978) nr 3-4 s. 189-216.

w kwestii postępowania kanonizacyjnego 
podjął również Pius X (1903-1914). Swoimi 
unormowaniami i Kodeksem Prawa Kano-
nicznego, wydanym po jego śmierci pragnął 
całą dyscyplinę zmienić, ułatwić i uprościć59. 
Pius X w dekrecie Cum in agendis60 z 11 li-
stopada 1912 roku ustanowił nowe postępo-
wanie w sprawach wypadku wyjętego, któ-
re miało następujący przebieg: 1) zebranie 
pism sługi Bożego; 2) przeprowadzenie pro-
cesu na temat opinii świętości życia, cnót, 
cudów lub starożytnego kultu; 3) przesłanie 
akt do Kongregacji Obrzędów, gdzie doko-
nywano otwarcia procesów diecezjalnych 
i dyskutowano wprowadzenie sprawy (in-
troductio causae); 4) wyznaczenie komisji, 
wysyłającej delegację do przeprowadzenia 
procesu apostolskiego super casu excepto, 
zakończonego dekretem sędziego delegowa-
nego. Do procesu należało włączyć wszelkie 
dokumenty dotyczące kultu, które były ba-
dane w Kongregacji; 5) po zapoznaniu się 
z uwagami generalnego promotora wiary 
i odpowiedzi adwokatów następowało za-
twierdzenie dekretu sędziego delegowane-
go; 6) po zatwierdzeniu decyzji Kongregacji 
przez papieża wysyłano upoważnienie do 
przeprowadzenia procesu apostolskiego 
w diecezji na temat cnót heroicznych lub 
męczeństwa i jego przyczyny. Po zakończe-
niu tegoż procesu jego akta wysyłano do 

Kongregacji, gdzie po otwarciu i stwierdze-
niu ich ważności przystępowano na trzech 
kolejnych zebraniach (antepraeparatoria 
– przedprzygotowawczym, praeparatoria – 
przygotowawczym i generale – generalnym) 
do odpowiedzi na pytanie, czy cnoty w stop-
niu heroicznym lub męczeństwo i jego przy-
czyna zostały udowodnione na podobień-
stwo spraw zwyczajnych; 7) jeśli uzyskano 
aprobatę cnót heroicznych i konfirmację kul-
tu starożytnego, Stolica Apostolska wydawa-
ła dekret tzw. beatyfikacji równoznacznej 
upoważniający do starania się o pozwolenie 
na mszę i oficjum własne61. Ponadto Pius X 
26 marca 1913 roku wydał dekret De Servis 
Dei62 dotyczący dokumentu w sprawach ka-
nonizacyjnych. Papież nakazał aby w pro-
cesie informacyjnym postulacja gromadziła 
wszystkie dokumenty zarówno w sprawach 
dawnych, jak i historycznych. Warto jednak 
zaznaczyć, że przypomnienie wymogów do 
beatyfikacji formalnej i tzw. równoznacznej 
przez Piusa X, przełamało nieufność do do-
kumentu, jako podstawowego środka dowo-
dowego w sprawach, które papież nazwał 
historycznymi63. Tak istotne postanowienia 
dekretów w praktyce napotkały na trudno-
ści w realizacji, gdyż po zniesieniu Komisji 
Historyczno-Liturgicznej i powierzeniu jej 
funkcji dwóm grupom konsultorów, którzy 
weszli w skład Kongregacji Obrzędów, nie 
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64 Pius X dokonał reorganizacji Kongregacji rzymskich według norm konstytucji Sapienti consilio, specjalnym dekretem Quan-
ta semper cura z 16 stycznia 1914 r. Zob. „Acta Apostolicae Sedis” 6(1914), s. 25-27; H. Misztal, Causae historicae..., s. 46; 
tenże, Prawo kanonizacyjne..., s. 175 przypis 460.

65 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV-auctoritatae promulgatus, „Acta Apostolicae 
Sedis” 9(1917), s. 3-521.

66 B. Wysocka, dz. cyt., s. 27; H. Misztal, Causae historicae..., s. 47 i nn; tenże, Prawo kanonizacyjne..., s. 176.
67 Kan. 2065-2086. 
68 Kan. 2087-2097. 
69 Kan. 2098-2100. 
70 Kan. 2101-2115. 
71 H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 178. Por W. Padacz: Przejście od beatyfikacji do kanonizacji w procedurze kanonicznej, 

„Polonia Sacra” 8(1956), s. 165-172; J. Zubka, Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, Warszawa 1969. 

było de facto organu, który fachowo przygo-
towywałby te sprawy64.

3.4. uStAWodAWStWo kodekSu 
prAWA kANoNIczNego z 1917 roku

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. 
w kan. 1999-2141 zawarł wszystkie wymogi 
dotyczące beatyfikacji i kanonizacji, ale nie 
w pełni zastosował przepisy dekretu Piusa 
X De servis Dei w odniesieniu do dokumentu, 
jako środka dowodowego65. Postępowanie 
kanonizacyjne miało dwa etapy: w diecezji 
i na forum Kongregacji. Postępowanie w die-
cezji obejmowało trzy części: 1) proces infor-
macyjny na temat opinii świętości życia, cnót 
i cudów w ogólności lub męczeństwa (proces-
sus informativus); 2) proces zbierania pism 
sługi Bożego (processus super scriptis); 3) 
proces braku kultu (processus de non cultu)66. 
Akta tych procesów wysłane do Kongregacji 
oraz przeprowadzano cenzurę pism sługi Bo-
żego. Następnie adwokat przygotowywał po-
zycję na wprowadzenie sprawy (positio super 
introductione causae). Całość pozycji z uwa-
gami i odpowiedziami promotora sprawiedli-
wości była dyskutowana na posiedzeniu kon-
gregacji. Jeśli rezultat dyskusji był pozytywny, 
papież wyznaczał komisję do wprowadzenia 
sprawy67. Po sprawdzeniu procesu de non 
cultu wysyłano listy remisorialne (litterae re-

missoriales), odsyłające do przeprowadzenia 
procesu apostolskiego w diecezji68. Następnie 
akta wracały do kongregacji, która badała 
ważność tego procesu69. Po tym następowało 
opracowanie pozycji na temat cnót heroicz-
nych (positio super virtutibus) przez adwoka-
ta sprawy. Po uwagach promotora wiary i od-
powiedziach adwokata pozycja była dysku-
towana na trzech zebraniach. Jeśli głosy były 
przychylne sprawie, papież wydawał dekret 
aprobujący cnoty w stopniu heroicznym. Słu-
ga Boży od tej pory mógł być nazywany czci-
godnym70. W przypadku męczeństwa proces 
dotyczył faktu męczeństwa oraz jego przy-
czyn. Po udowodnieniu cnót lub męczeństwa 
przechodzono do udowodnienia cudu. Jeśli 
zostały udowodnione cuda papież przystępo-
wał do ogłoszenia dekretu beatyfikacyjnego. 
Aby mogła być dokonana kanonizacja należa-
ło przedstawić nowe cuda do aprobaty. 

Henryk Misztal słusznie zauważył, iż 
w Kodeksie pominięto dwa podstawowe dla 
dowodzenia postanowienia: 1) że nie tylko 
w sprawach dawnych, ale także w nowych na-
leży gromadzić i posługiwać się, jako środka-
mi dowodowymi wszystkimi dokumentami 
wydanymi drukiem oraz rękopisami; 2) że 
we wszystkich sprawach w toku postępowa-
nia, zanim się je dokończy, należy zbadać całą 
dokumentację pisaną71.
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4. SpRawy HiSTORycZNe 
W kodyfIkAcjI pIuSA XI (1922-
1939)

Najwięcej uwagi dokumentowi, jako środ-
kowi dowodowemu w sprawach dawnych 
z dotychczasowych papieży poświęcił Pius XI 
(1922-1939). Papież ten zreformował postę-
powanie kanonizacyjne w sprawach dawnych, 
zwanych historycznymi, a także ustalił zakres 
pojęciowy spraw historycznych. Pius XI 6 lute-
go 1930 r. wydał motu proprio Già da qualche 
tempo72, w którym zdefiniował sprawy histo-
ryczne. W myśl motu proprio przez historycz-
ne rozumie się takie sprawy dotyczące życia, 
cnót, męczeństwa lub starożytnego kultu słu-
gi Bożego, w których występuje niemożliwość 
zgromadzenia świadków współczesnych czy 
też dokumentów zawierających takie zezna-
nia w dawniej prowadzonym procesie73. Moż-
na wnioskować, iż wtedy sprawa może być 
uznana za historyczną, gdy jest pozbawiona 
zeznań świadków zebranych w sądzie. Pius XI 
w odróżnieniu od Benedykta XIV, na pierw-
szym miejscu postawił kryterium dowodo-
we, podczas gdy jego poprzednik preferował 
kryterium czasowe. Papież określił również 
przedmiot dowodzenia w sprawach histo-
rycznych. Dotyczy on cnót, męczeństwa, daw-
nej opinii świętości lub opinii męczeństwa, 
lub też starożytnego kultu. Uproszczeniu 
uległa także procedura spraw historycznych 

poprzez opuszczenie procesu apostolskiego 
w odniesieniu do udowodnienia heroiczności 
cnót lub męczeństwa i starożytnego kultu. We 
wspominanym motu proprio Già da qualche 
tempo, papież ustanowił Sekcję Historyczną 
w Kongregacji Obrzedów, której celem było 
przygotowanie pozycji historycznych przy 
zastosowaniu metody naukowej. Pomocą dla 
Sekcji Historycznej w konkretnej sprawie 
było ustanowienie Diecezjalnej Komisji Hi-
storycznej, która miała zbierać dokumenty 
i inne źródła pisane w trakcie prowadzenia 
procesu w diecezji74. 

5. pOjęcie i pROceDuRa SpRaw 
DawNycH w uSTawODawSTwie 
jaNa pawła ii (1978-2005) ORaZ 
BeNeDykTa XVi (2005-2013)

W dniu 25 stycznia papież Jan Paweł II 
promulgował nowy Kodeks Prawa Kanoniczne-
go75. Kanon 1403 § 1 KPK stanowi, że sprawy 
kanonizacyjne sług Bożych należy prowadzić 
według szczególnego prawa papieskiego. Tego 
samego dnia, co Kodeks, została opublikowa-
na konstytucja apostolska Divinus perfectionis 
Magister na nowo regulująca postanowienie 
kanonizacyjne: „Po zebraniu najnowszych 
doświadczeń znowu wydaje się nam rzeczą 
pożądaną na nowo rozpatrzyć drogę prowa-
dzenia spraw i ich porządek a Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych tak uporządkować, 

72 Pii Papa XI, Motu Proprio: Già da qualche tempo, 6.2.1930, „Acta Apostolicae Sedis” 22(1930), s. 87-88.
73 Za: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 179 i n.
74 H. Misztal, Pojęcie beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych spraw historycznych, „Kościół i Prawo” 1(1981), s. 145-156. Kole-

jne kroki reformy realizujące postulaty Jana XXIII i Soboru Watykańskiego II zmierzające do usprawnienia, skrócenia 
i dostosowania do czasów współczesnych procedur kanonizacyjnych podjął Paweł VI (1963-1978). Papież ten 19 marca 
1969 roku wydał motu proprio Sanctitas clarior a 28 maja tegoż roku konstytucję apostolską Sacra Rituum Congregatio. 
Reformując dykasterie podzielono Kongregację Obrzędów na Kongregację Kultu Bożego i Kongregację Spraw Kanoniza-
cyjnych – posiadającą trzy urzędy: 1) Urząd Sądowy, 2) Urząd Generalnego Promotora Wiary, 3) Urząd Historyczno-
Hagiograficzny.

75 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, „Acta Apostolicae Sedis” 85(1983), II, 1 - 3l7; Kodeks 
Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
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76 Ioannes Paulus II, Constitutio Apostolica „Divinus perfectionis Magister”. Modus procedendi in Causarum canonizationis 
instructione recognoscitur et Sacrae Congregationis pro Causis Sanctorum nova datur ordination (25. I 1983), „Acta Apo-
stolicae Sedis” 75(1983), s. 349 – 355; tł. w. j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s. 506-515, cyt. s. 509 i n.

77 „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 394-403; tł. w. j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 541-551.
78 „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), s. 403-404; tł. w. j. pol.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne..., s. 552-553.
79 H. Misztal, Le causa di canonizzazione. Storia e procedura, Città del Vaticano 2005, s. 406-428; tenże, La Congregazione 

della Cause dei Santi. Competenza e struttura, [w:] Ecclesia et Status, red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 
2004, s. 485-506; E. Nowak, Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych. Struktury, kompetencje, [w:] Elementy prawne świętości 
kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Kanonizacyjnego. 
KUL Lublin 24 – 26. IX. 1992, red. H. Misztal, Lublin 1992, s. 13-42.

80 Zob. H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin-Sandomierz 1997. Na szczególna 
uwagę zasługuje: H. Misztal, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009.

aby wyjść naprzeciw wymaganiom uczo-
nych i zaradzić pragnieniom Braci Naszych 
w Biskupstwie, którzy domagali się większej 
szybkości postępowania przy równoczesnym 
zachowaniu solidności dochodzenia w spra-
wach tak ważnych. Poza tym oświeceni nauką 
Soboru Watykańskiego II o kolegialności ze 
wszech miar wypada, aby sami Biskupi więcej 
współpracowali ze Stolicą Apostolską w pro-
wadzeniu spraw kanonizacyjnych”76. Za osob-
nym uregulowaniem instytucji spraw kanoni-
zacyjnych przemawiała specyfika tych spraw 
odróżniająca je od kanonicznych procesów 
spornych. Dnia 7 lutego 1983 r. zostały wyda-
ne Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 
które należy zachować przy prowadzeniu do-
chodzenia przez Biskupów w sprawach kanoni-
zacyjnych (Sacra Congregatio pro Causis Sanc-
torum. Normae servandae in inquisitionibus ab 
Episcopis faciendis in causis Sanctorum)77 oraz 
Dekret generalny Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych na temat sług Bożych, których spra-
wy aktualnie są rozpatrywane w Kongregacji 
(Decretum generale de Servorum Dei in Causis 
quarum iudicium in praesens apud Sacram 
Congregationem pendent)78. Do aktów refor-
mujących postępowanie kanonizacyjne nale-
ży pozostający do wewnętrznego użytku Re-
gulamin Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
(Regolamento della Sacra Congregazione pre 
le Cause dei Santi)79. Nowe ustawodawstwo 

zostało oparte na następujących zasadach: 1) 
maksymalne zaangażowanie biskupów diece-
zjalnych w prowadzeniu spraw kanonizacyj-
nych; 2) podnoszenie znaczenia naukowego 
studium spraw przez dodanie kongregacji 
odpowiedniego organu do realizacji tego celu 
- Kolegium Relatorów; 3) usunięcie z postę-
powania bezużytecznego formalizmu przez 
lepsze rozdzielenie kompetencji personalnej 
w kongregacji. Postępowanie kanonizacyjne 
w sprawach dawnych przebiega podobnie jak 
postępowanie w sprawach nowych w trzech 
etapach: 1) dochodzenie diecezjalne mające 
na celu zebranie wszystkich środków dowo-
dowych odnoszących się do życia, działalno-
ści, śmierci, opinii świętości lub męczeństwa 
oraz do fundamentu tej opinii, tj. cnót heroicz-
nych lub męczeństwa sługi Bożego, starożyt-
nego kultu i cudów; 2) studium w kongregacji 
materiału dokumentalnego i przygotowanie 
wyczerpujących pozycji; 3) dyskusja na posie-
dzeniu teologicznym, najpierw ze strony kon-
sultorów pod przewodnictwem promotora 
wiary (prałata -teologa) a następnie dyskusja 
i głosowanie kardynałów i biskupów - człon-
ków kongregacji. Nowe prawo akcentuje, by 
we wszystkich sprawach zebrać i poddać kry-
tyce wszystkie źródła pisane, a nie tylko ze-
znania ustne dotyczące sprawy80.

Warto także podkreślić, iż postanowienia 
nowego prawa przyczyniły się do ułatwienia, 
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81 Tenże, Świętość w ustawodawstwie i nauczaniu Jana Pawła II. W pierwszą rocznicę śmierci Sługi Bożego, [w:] H. Misztal, W. 
Bar, Świętość kanonizowana według papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, Lublin 2006, s. 9-34, tu szczególnie: s. 27-28.

82 „Acta Apostolicae Sedis” 99(2007), s. 465-517; „Communicationes” 39(2007), nr 2, s. 221-268.
83 H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub 

eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008. Zob. Świętość kanonizowana, t. VII: Sprawy dawne, 
red. Sz. T. Praśkiewicz, Kraków 2011; Przygotowanie sprawy beatyfikacyjnej. Aktualny stan prawny, red. W. Bar, L. Fiejdasz, 
Lublin 2010.

skrócenia postępowania oraz zagwarantowania 
łatwiejszej drogi do uzyskania pewności moral-
nej co do świętości kandydatów na ołtarze81.

Ustawodawstwo dotyczące procedury 
kanonizacyjnej podlegało także zmianom 
wprowadzanym przez papieża Benedykta 
XVI (2005-2013). W 2007 roku papież za-
aprobował Instrukcję Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia 
diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach 
kanonizacyjnych82. 17 maja 2007 roku doku-
ment podpisali kardynała José Saraiva Mar-
tins, prefekt, i abp Michele Di Ruberto, sekre-
tarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych83. 

SummAry
From the very beginning of the Church’s 

history the saints were worshiped in the 
public cult. It deadline the canonization the 
moral perfection - was defined was as official 
acknowledgement through Apostolic Capi-
tal of holiness of life concrete human person 
with right of achievement by her in heroic 
degree or the devotion his lives for Christ, 

depending on acknowledgement her by pope 
for stately person of public cult in general 
Church the and inscription to catalogue of 
saints. The canonization concerns the life of 
moral Church, saint he be worshiped not only, 
as this, who with whole certainty be saved 
but also, as stately the imitation the example 
of Christian life (the ecclesial value of can-
onization process). Former matters were an 
important issue in the canonization proceed-
ing. These matters are especially significant 
when the evidences concerning the virtues, 
especially those of God’s servant martyrdom, 
are strictly based on the written sources and 
when there is a lack of the eye-witnesses who 
can confirm heroism of virtues or God’s ser-
vant martyrdom. In this article, the analysis 
of historical and legal matters will be subject 
to the procedure of old (historical).

SłOwa klucZe
prawo kanonizacyjne, prawo kanoniczne, 

sprawy dawne, beatyfikacja, kanonizacja
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gdyż nie zawiera ograniczeń dotyczących uznawania osoby fizycznej za podatnika. Por. też P. Pietrasz, Opodatkowanie 
dochodów nieujawnionych, Warszawa, 2007, s. 102.

I. WproWAdzeNIe
W ostatnich latach wiele uwagi poświę-

cono zagadnieniu opodatkowania docho-
dów osób małoletnich1, w tym unormowań 
uwzględniających konstytucyjną zasadę 
ochrony rodziny2. Nabiera ono praktycznego 
znaczenia zwłaszcza wtedy, gdy można za-
obserwować wzrost wartości majątku coraz 
większej liczby dzieci3.

Należy zauważyć, iż konstrukcja podatku 
dochodowego uwzględniająca (biorąca pod 
uwagę) status osób małoletnich wykorzystuje 

ogólne rozwiązania opodatkowania dochodów, 
jednak z pewnymi wyjątkami, uwzględniający-
mi kwalifikacje personalne podmiotu, czy też 
szczególne cechy sytuacji faktycznej, w której 
się znajduje4. Powoduje to nadanie konstrukcji 
tego podatku charakteru osobistego5. Aktual-
ne rozwiązania prawno – podatkowe wskazu-
ją, iż podatnikiem może być także osoba nie-
pełnoletnia6, osiągająca dochód. Z następstwa-
mi ekonomicznymi tych unormowań zostają 
z kolei związane na mocy ustaw konsekwencje 
w dziedzinie opodatkowania. Oznaczenie do-
chodu oraz podmiotu, u którego on występuje, 

aleksandra Nieczepa

Dochody osób małoletnich w ustawie 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

Income of Minors in The Personal Income Tax Act.
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to kluczowe zagadnienie konstrukcji podat-
ku dochodowego7. Status osoby małoletniej 
determinuje powstanie określonych stanów 
faktycznych, podlegających opodatkowaniu. 
Uczestniczy ona w stosunkach majątkowych 
gospodarki towarowo – pieniężnej. Niekiedy 
stany faktyczne z udziałem osoby małoletniej 
wiążą się z wadliwością czynności cywilno-
prawnej, to jest sytuacji, w której przychody 
wynikają z czynności, niemogącej być przed-
miotem prawnie skutecznej umowy8. Wobec 
powyższego powstają wątpliwości dotyczące 
skuteczności określonych stanów faktycznych 
poddawanych opodatkowaniu u małoletniego 
podatnika, osiągania dochodów z tego tytułu 
czy przeznaczania „czystego dochodu” z jego 
majątku. Częstym źródłem błędów w prakty-
ce jest interpretacja czynności uznawanych 
za prawnie skuteczne. Powstają pytania - czy 
z nieważnej czynności prawnej mogą powstać 
jakiekolwiek przychody podlegające opodat-
kowaniu? Ponieważ w prawie podatkowym 
brak jest własnych definicji w/w zagadnień, 
uzasadnione wydaje się podjęcie prób ich wy-
jaśnienia poprzez sięgniecie do rozważań i in-
stytucji prawa cywilnego9.

Sytuację w omawianym zakresie kształ-
tują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych10, 
unormowania Kodeksu Rodzinnego i Opie-
kuńczego11 oraz Kodeksu Cywilnego12.

 

ii. ŹRÓDła DOcHODÓw OSÓB 
małOleTNicH

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
jest w swym generalnym założeniu oparty na 
teorii czystego przyrostu majątku, zgodnie 
z którą dochodem jest czysty przyrost ma-
jątku w określonym czasie. Obejmuje swym 
zakresem przedmiotowym wszelkie dochody 
uzyskane w ciągu roku podatkowego, a więc 
także pochodzące ze źródeł nieregularnych13. 
Szeroko ujmowane „przysporzenie” czy 
„wzbogacenie”, określa majątkowe interesy 
jednostki, wyznaczając w ograniczonym stop-
niu przedmiot opodatkowania podatkiem do-
chodowym. Źródła przychodu mają jednak 
tylko charakter techniczno – legislacyjny i nie 
stanowią samodzielnego uzasadnienia do na-
kładania podatku i określania podmiotu opo-
datkowania14.

Posiadanie majątku przez dzieci, które 
coraz częściej podejmują zajęcia zarobkowe, 
nie należy do rzadkości. Bez względu na ro-
dzaj pracy generującej te dochody oraz wiek 
dziecka, osiągnięte w roku podatkowym, 
podlegają opodatkowaniu. Dla statusu osoby 
fizycznej jako podatnika podatku dochodo-
wego opodatkowanego na mocy ustawy nie 
ma znaczenia niepełnoletność.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 u.p.d.o.f. po-
datkowi dochodowemu nie podlegają przy-
chody wynikające z czynności, które nie 

7 J. Orłowski, Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatku, 
red. M. Goettel, M. Lemmonier, Warszawa, 2001, s. 63.

8 K. Radzikowski, Wadliwość czynności prawnej a przychody i koszty podatkowe, PP, 2009, Nr 8, s. 10.
9 P. Pietrasz, Nieważność czynności prawnej a przychody, PP 2002, Nr 5, s. 17.
10 Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 73, [dalej: u.p.d.o.f.].
11 Ustawa z 25 lutego 1964 r. ( tekst jedn. Dz.U. 2014 poz.1188.), [dalej: KRO]. 
12 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 4.), [ dalej: KC].
13 A. Gomułowicz, J. Małecki, Komentarz. Ustawa..., s. 21; Por też. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2012, s. 406.
14 P. Pietrasz, Opodatkowanie..., s. 109.
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mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 
umowy. Pojęcie to zakłada, iż okoliczności 
i sposób zaistnienia zdarzenia, powodujące 
ich sprzeczność z przepisami prawnymi, wy-
łącza je z opodatkowania. Jednak ocena treści 
umów cywilnoprawnych i skutków w sferze 
prawa podatkowego należy do ustawodawcy, 
gdyż najistotniejsza jest tu rzeczywista treść 
i gospodarcze skutki zdarzeń gospodarczych, 
które mogą być spełnione15.

Problematyka stosowania w/w zagad-
nień wiąże się (szczególnie) z podejmowa-
niem pracy przez osoby małoletnie. Obecnie 
obowiązująca ustawa Kodeks Pracy16 pro-
blematyce zatrudniania osób małoletnich 
poświęca dział 9. Regułą jest, zgodnie z art. 
190 KP, że młodocianym pracownikiem jest 
osoba pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. § 2 
tej regulacji wprowadził zakaz zatrudniania 
osób, które nie ukończyły 16 lat17. Zakaz ten 
nie jest jednak bezwzględny. Na podstawie 
delegacji z art. 191 § 5 KP. Minister Pracy 
i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie, 
w sprawie przypadków, w których wyjątko-
wo dopuszczalne jest zatrudnianie młodocia-
nych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób 
nie mających lat 16 , które nie ukończyły gim-
nazjum18. Młodociany, który nie posiada kwa-
lifikacji zawodowych może być zatrudniany 
tylko w celu przygotowania zawodowego. To 
szczególne unormowanie ma na celu przede 

wszystkim naukę zawodu oraz przyuczanie 
do wykonywania określonej pracy na stano-
wiskach robotniczych, związanych z pracami 
niewymagającymi odbywania nauki zawodu. 
U podstaw takiej umowy, zawartej z młodo-
cianym leży przede wszystkim ochrona ich 
praw i interesów zawodowych połączona 
z odpowiednim rozwojem społeczno-biolo-
gicznym. Wobec powyższego, należy przyjąć, 
iż niespełnianie tych warunków rodzi bez-
względny zakaz zatrudniania małoletnich.

W określonych sytuacjach faktycznych 
nie można jednak wykluczyć świadczenia 
pracy ze strony osób poniżej 16 roku życia. 
Zwłaszcza w rodzinach wiejskich małoletni 
mają obowiązek świadczyć stosowne usługi 
we wspólnym gospodarstwie19, za które cza-
sami nawet otrzymują symboliczne wynagro-
dzenie. Zgodnie z doktryną takie świadczenie 
pracy, tzn. pomoc na rzecz rodziny, traktuje 
się jako stosunki pozapracownicze. Orzecz-
nictwo potwierdza to stanowisko20, akcentu-
jąc to, że do wykonywania przez dzieci rolni-
ka „czynności związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego” nie mają zastosowa-
nia ograniczenia wiekowe przy zatrudnianiu 
młodocianych, w rozumieniu art. 190 § 2 
i art.190. Powstaje jednak pytanie, jak daleko 
można pójść w kierunku elastycznej inter-
pretacji charakteru pracy małoletniego w go-
spodarstwie rolnym? Nie ulega wątpliwości, 

15 J. Orłowski, Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy a prawo podatkowe, [w:] Człowiek 
pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Olsztyn -Bari 
2008, s. 201; Por. też A. Milczek-Kuś, Podatkowa ocena ważności czynności prawnej, PP, 2001, Nr 9, s. 12 -15.

16 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. ( tekst. jedn. Dz.U. z 2014 poz. 1662.), [ dalej: KP].
17 D. Dorre-Kolasa i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, 2014, s.715.
18 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2012, w sprawie przypadków, w których wyjątkowo 

jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających lat 16, które ukoń-
czyły gimnazjum, oraz osób niemających lat 16, które nie ukończyły gimnazjum, Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz.1808.

19 G. Goździewicz i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, 2013 r. s. 607-609.
20 Por. post. SN z 11.12.1979 r., III UZP 10/79, OSNC, Nr 5, poz.101, zob. www.sn.pl., [dostęp: 14.12.2014r.].
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że szczególnie w okresie wakacyjnym, lub 
przerw w nauce małoletni poniżej 16 roku 
życia, ze względu na zakres wykonywanych 
czynności świadczą pracę w systemie takim 
jak robią to pracownicy. Wykonują wszel-
kie prace związane z prowadzoną produkcją 
w rozmiarze dyktowanym potrzebami i ter-
minami tych prac oraz używaniem ułatwiają-
cego tę pracę sprzętu. Stanowisko to nawią-
zuje do wyroku z dnia 21 kwietnia 1998 r. 
o sygn. akt II UKN 3/98 (niepublikowanego), 
w którym Sąd Najwyższy przyjął, że praca 
domownika w gospodarstwie rolnym, wy-
konywana w wymiarze czasu stosownym do 
prawidłowego jego funkcjonowania, zgodnie 
z jego strukturą, przy uwzględnieniu jego ob-
szaru oraz ilości pracujących w nim osób, jest 
pracą stałą. Wobec powyższego nieporozu-
mieniem wydaje się być świadczenie jedynie 
pomocy przez małoletniego na rzecz rodziny, 
skoro osoba małoletnia świadczy pracę oraz 
często otrzymuje stosowne wynagrodzenie. 
Niekiedy system pomocy rolnikowi w prowa-
dzeniu gospodarstwa, sprowadza się do wy-
konywania prac wskazanych małoletniemu 
przez prowadzącego gospodarstwo, leżących 
w zakresie jego decyzji gospodarczych. Cho-
dzi o taką pracę małoletniego, która wykony-
wana jest w wymiarze czasu stosownym do 
prawidłowego funkcjonowania gospodar-
stwa rolnego, zgodnie z jego strukturą, przy 
uwzględnieniu jego obszaru.

Coraz częściej powiązania rodzinne zwią-
zane są z uzyskiwaniem dochodu przez ma-
łoletnich, ze wspólnej działalności gospodar-

czej. Działalność ta może przyjąć formę umo-
wy o pracę w przedsiębiorstwie należącym 
do rodziców lub umowy spółki. Najwięcej 
kontrowersji budzi zarobkowanie małolet-
niego w spółce rodzinnej, w której rodzice są 
komplementariuszami, a małoletni komandy-
tariuszem. Zgodnie z kodeksem spółek han-
dlowych małoletni może stać się komandyta-
riuszem w wyniku dziedziczenia ogółu praw 
i obowiązków komandytariusza, odpłatnego 
i nieodpłatnego bądź też zawarcia umowy 
spółki komandytowej. Gdy dzieci wnoszą do 
spółki majątek w postaci udziałów (np. daro-
wizna, uzyskana od rodziców) dochód podle-
ga podziałowi stosownie do zasad ustalonych 
w umowie spółki. Oznacza to, że małoletnie-
mu, z tytułu posiadanych udziałów w spółce, 
przysługuje prawo do dywidendy na zasadach 
ogólnych21, co powoduje na płaszczyźnie po-
datkowej określone konsekwencje.

Biorąc pod uwagę szerokie możliwości 
zarobkowe dzieci i młodzieży, zwrot „docho-
dy z pracy” małoletniego obejmują nie tylko 
wynagrodzenie ze stosunku pracy, ale także 
z innych zdarzeń związanych z osobistym wy-
siłkiem. Choć stałe zatrudnianie dzieci do lat 
16 jest zakazane, to dochody uzyskane wbrew 
temu zakazowi również podlegają opodat-
kowaniu jako „dochody z własnej pracy”22. 
Zgodnie z art. 22 K.C. jeżeli przedstawiciel 
ustawowy małoletniego odda mu określone 
przedmioty majątkowe do swobodnego użyt-
ku, uzyskuje on wówczas pełną zdolność w za-
kresie czynności prawnych, które tych przed-
miotów dotyczą. Mogą to być różnego rodzaju 

21 H. Litwińczuk, Wspólna działalność gospodarcza rodziny a podatki, „Podatki i Prawo” 1996, Nr 8, s. 8 – 9; Por. też H. 
Litwińczuk, Wpływ formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej na opodatkowanie dochodów i możliwości 
jego ograniczenia [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe, Pro Publico Bono, Księga Jubileuszowa 
Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń, 2002, s. 136; Por. też H. Litwińczuk, Opodatkowanie..., s. 52-57.

22 J. Orłowski, Podatek dochodowy..., s. 80.
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23 Wyrok WSA w Gdańsku z 5 czerwca 2008 r., I SA/Gd 25/08 , zob. www.orzeczenia.nsa.pl.,[ dostęp: 18.12.2014 r.].
24 J. Orłowski, Podatek dochodowy..., s. 63 i tam cyt. literatura.
25 Por. wyrok NSA z 6 grudnia 2006 r., I FSK 349/06, zob. www.orzeczenia.nsa.gov.pl., [dostęp: 04.12.2014 r.].
26 B. Brzeziński, Prawo podatkowe a prawo cywilne, [ w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, red. B. 

Brzeziński, Toruń, 2009, s. 392, 395.
27 J. Orłowski, Podatek dochodowy..., s. 64-65.

przedmioty majątkowe w postaci ruchomości 
np. przychówek zwierząt, którymi małoletni 
może samodzielnie dysponować, np. sprzedać. 
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt.8 u.p.d.o.f. dochód 
uzyskany z ich sprzedaży rodzi po stronie ma-
łoletniego obowiązek podatkowy.

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż 
dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy i pod-
dzierżawy nieruchomości należącej do mało-
letniego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 
u.p.d.o.f., stanowi jego dochód tylko wtedy, gdy 
rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania 
pożytków ze źródeł jego przychodów23.

W doktrynie wskazano, że zarobki mało-
letniego obejmują również świadczenia uzy-
skiwane w ramach nauki zawodu oraz za pra-
ce sezonowe i dorywcze. Nie można również 
pominąć faktu, iż zarobkowanie dzieci poniżej 
13 roku życia nie należy do rzadkości, a wyod-
rębnienie obszaru ich dochodu nie jest trudne. 
Szczególnie okres wakacyjny sprzyja zarobko-
waniu małoletnich chociażby przy zbieraniu 
owoców leśnych, które samodzielnie sprzeda-
ją. Dochód ten, na podstawie art. 21 ust.1 pkt 
72 jest wolny od podatku dochodowego.

W rezultacie powyższych rozważań nale-
ży przyjąć, iż przedstawione przykłady nie są 
wyczerpujące. Pojęcie dochodów dziecka na-
leży ujmować szeroko i stanowią je wynagro-
dzenia za pracę najemną oraz dochody, które 
nie są uzyskiwane w ramach samodzielnej 
działalności zarobkowej. Wszelkiego rodzaju 
praca osób małoletnich na warunkach umo-
wy zlecenia, lub podobnej umowy np. przy 

rozdawaniu ulotek, telemarketingu, udostęp-
nianiu wizerunku w reklamie powoduje okre-
ślone skutki podatkowe.

iii. cZyNNOŚci NiemOGące 
Być pRZeDmiOTem pRawNie 
SkuteczNej umoWy A prAWo 
podAtkoWe

Unormowania Kodeksu cywilnego regulu-
ją stosunki społeczne o charakterze majątko-
wym i niemajątkowym. Dotyczą stosunków 
związanych z obrotem dobrami majątkowy-
mi oraz dobrami niemającymi wartości eko-
nomicznej, choć związanych ściśle ze stosun-
kami majątkowymi. Wytworzone w toku go-
spodarowania dobra, podlegają ocenie przez 
pryzmat prawa podatkowego24. Oznacza to, 
iż prawo podatkowe w sposób autonomiczny 
reguluje pewne kwestie. Następstwa praw-
ne określonych stanów faktycznych należy 
ustalać wyłącznie na podstawie przepisów 
podatkowych, nawet jeśli wiązałoby się to 
z pominięciem następstw prawnych wynika-
jących z przepisów należących do innych źró-
deł prawa25. Łączność prawa podatkowego 
i cywilnego jest dość problematyczna. 
Istnieją jednak sytuacje, w których prawo 
cywilne „dostarcza” prawnie znaczących 
faktów prawu podatkowemu26. Konstrukcje 
z innych dziedzin systemu prawnego wpły-
wają na podstawy, formy i wielkość dochodu 
oznaczonego w ustawie podatkowej, gdyż 
jako następstwo zdarzeń gospodarczych sta-
nowią budulec przedmiotu opodatkowania27. 
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28 B. Brzeziński, Prawo podatkowe..., s. 64.
29 Tamże, s. 399, Por. też wyrok NSA z 18 czerwca 1997 r., I SA/Łd 535/96; Por. też wyrok SN z 13 maja 2005 r., I CK 

677/04, który dopuszczał możliwość stosowania skargi pauliańskiej w wypadku długu z tytułu należności podatkowej., 
zob. www.orzeczenia.nsa.gov.pl., [dostęp: 01.12.2014r.].

30 K. Radzikowski, Wadliwość czynności..., s. 9. 

Wyodrębnienie majątku podatnika pozwala 
bowiem orzec z jakiego majątku ma nastą-
pić zapłata nałożonego na niego świadczenia 
pieniężnego28. Unormowania te, mogą być 
w razie potrzeby „przejmowane” przez pra-
wodawcę na potrzeby prawa podatkowego, 
stanowiąc podstawę dla instytucji prawno-
podatkowych29. Oznacza to współistnienie 
regulacji prawa podatkowego i prawa cywil-
nego na wspólnym obszarze – tj. obszarze 
transakcji obrotu majątkowego30. Zdarzenia 
cywilnoprawne, jako wyznaczające podstawy 
i następstwa zdarzeń gospodarczych, kon-
struują przedmiot opodatkowania. Oznacza 
to, iż każda osoba fizyczna, nawet małoletnia, 
może być podatnikiem podatku dochodowe-
go od osób fizycznych. Podmiot osiągający 
dochody posiada zdolność do ponoszenia po-
datku z tego tytułu.

W świetle ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, wyłącza się spod opo-
datkowania czynności, które „nie mogą być 
przedmiotem prawnie skutecznej umowy”. 
W związku z tym, że przepisy podatkowe nie 
definiują tego pojęcia, należy odwołać się do 
przepisów prawa cywilnego, które określają 
nieważność, jako wadę czynności prawnej, 
która nie wywołuje przez czynność zamie-
rzonych skutków prawnych związanych z jej 
dokonaniem. Jest to niezmiernie istotny pro-
blem praktyczny, wymagający rozwiązania na 
gruncie prawa cywilnego. Niemniej jednak, 
strony dokonując czynności prawnej działa-
ją zgodnie ze swoja wolą w celu wywołania 
określonego skutku prawnego. Przedmiotem 

stosunku prawnego jest zachowanie człowie-
ka oraz pewien skutek materialny lub nie-
materialny, którego to zachowanie dotyczy. 
Mając na względzie powyższe rozważania, 
najwięcej wątpliwości budzi brak zdolności 
do czynności prawnych osoby dokonującej 
czynności. Z teoretycznego punktu widzenia 
problematyczna jest ocenia (ocena) skutecz-
ności stanów podlegających opodatkowaniu, 
nieskutecznych na gruncie prawa cywilnego.

W świetle z art. 12 KC nie budzi wątpli-
wości to, iż nie mają zdolności do czynności 
prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13, 
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. 
Przepis art. 14 stanowi, iż czynność prawna 
dokonywana przez osobę, która nie ma zdol-
ności do czynności prawnych jest nieważna. 
Kontrowersyjne jest więc to, czy osiąganie 
dochodów przez osoby małoletnie podle-
ga opodatkowaniu, skoro czynność prawna 
dokonana z osobą poniżej 13 roku życia jest 
nieważna? W kontekście art. 2 ust 1 pkt 4 
u.p.d.o.f. „czynnościami, które nie mogą być 
przedmiotem prawnie skutecznej umowy” są 
te zachowania, które nie spełniają wymogów 
ustawowych co do treści czynności prawnej. 
Kodeks Cywilny dopuszcza jednak wiele wy-
jątków. Zdolności zarobkowe małoletniego, 
nie uchybiają generalnej zasadzie o opodat-
kowaniu ich dochodów, bowiem jak każdy 
inny dochód, zgodnie z u.p.d.o.f. podlega opo-
datkowaniu. To, że podstawą samodzielnych 
zarobków małoletniego jest np. nieważna 
w świetle prawa cywilnego umowa, nie ozna-
cza, że wyłączone jest uprawnienie ustawy 
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31 P. Pietrasz, Nieważność czynności..., s. 18.
32 D. Dorre – Kolasa i in, Kodeks pracy..., s. 714.
33 J. Orłowski, Podatek dochodowy..., s. 69.
34 D.M. Malinowski, Zasady rozliczania...,s. 4.
35 J. Misztal – Konecka, Wyłączenie reprezentacji rodziców wobec dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, 

„Przegląd Sądowy” [dalej: PS ], 2010, Nr 6, s. 69.
36 B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa, 1973, s. 169.
37 Por. Z. Radwański, Pojęcie i funkcje „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, Warszawa 1981 Kraków, T. 

XXXI, s. 17-18.”W nauce prawa rodzinnego przeważnie mówi się o „dobru dziecka” mając na względzie bliżej nieokreślony 
kompleks wartości służących realizacji celów wskazanych w art. 95 i 96 KRO. Przez „dobro dziecka” należy rozumieć sytuację 
dziecka, trzeba zarazem dodać, że chodzi tu o sytuację postulowaną w świetle dominującej doktryny moralnej w naszym spo-
łeczeństwie, a bliżej określonych w przepisach prawnych i ustalonej judykaturze sądowej. Jest to model (…) zwrócony ku jego 
przyszłości i dalszą perspektywę ideału dojrzałego człowieka. Realizacja tego modelu wymaga indywidualnej oceny dziecka.”

do poboru podatku z tego tytułu. Prawo po-
datkowe nie klasyfikuje danej czynności jako 
ważnej lub nieważnej, lecz bada istotę za-
chowania się strony czynności prawnej, wy-
wierającej określone skutki prawne. Umowa 
nieważna nie jest „niedokonana” czy „nieist-
niejąca”31. Najistotniejsze z punktu widzenia 
podatków jest to, że sama umowa determi-
nuje strony do spełnienia świadczeń objętych 
oświadczeniami woli. O realizacji określonego 
stanu faktycznego każdorazowo rozstrzyga 
otrzymanie korzyści przez osobę uprawnio-
ną. Jeśli nieważność nie tkwi w samej istocie 
zachowania się strony, przychód wynikający 
z nieważnej w świetle prawa cywilnego umo-
wy, podlega ustawie podatkowej.

Doświadczenie życiowe wskazuje, iż sy-
tuacje, w których małoletni zatrudniani są 
przy pracach w gospodarstwach rolnych, są 
udziałowcami w spółkach, świadczą pracę 
sezonową lub dorywczą i otrzymują wyna-
grodzenie z tego tytułu występują niezwykle 
często. Choć KP określa dolną granicę legal-
nego zatrudnienia, to nie powoduje skutku 
nieważności umowy o pracę zawartej z osobą 
poniżej 16 roku życia, choć narusza ona prze-
pisy ustawy32. Należy wskazać, że powszech-
ność opodatkowania dochodu osoby fizycznej 
na gruncie prawa podatkowego nie może zo-
stać pominięta. Zawarcie nieważnej w świetle 

prawa cywilnego umowy nie oznacza jeszcze, 
iż przychody, jakie mogą powstać na tej pod-
stawie, nie będą podlegać opodatkowaniu. 
Istotne znaczenie ma dopuszczalność uzna-
nia danego zdarzenia za mogące kreować 
przychód33. Wszelkiego rodzaju aktywność, 
której konsekwencją jest zarobkowanie przez 
małoletnich, co oznacza osiąganie dochodów 
ze źródeł określanych jako działalność wyko-
nywana osobiście, określona w art. 13 usta-
wy, podlega opodatkowaniu34.

IV. dySpoNoWANIe „czyStym 
DOcHODem” Z mająTku DZiecka

W świetle przepisów Kodeksu Rodzinne-
go i Opiekuńczego zasadą jest przedstawi-
cielstwo ustawowe rodziców wobec dziecka 
pozostającego po ich władzą rodzicielską35. 
Prawa rodziców, mające charakter praw 
podmiotowych, powstają między rodzicami 
a dzieckiem z chwilą urodzenia się dziecka 
i trwają aż do uzyskania przez dziecko pełno-
letności36.

Oddział II Rozdziału II Kodeksu Rodzin-
nego i Opiekuńczego (Władza rodzicielska) 
szczególnie wyraźnie podkreśla obowiązki 
rodziców wchodzące w zakres tej władzy, sta-
wiając w ten sposób na pierwszym miejscu 
dobro dziecka37, które można ujmować jako 
optymalną konfigurację elementów jego inte-
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proporcji.”

resu38. Treść władzy rodzicielskiej określają 
przepisy art. 95 § oraz art. 98 § 1 KRO. Zabez-
pieczenie interesów majątkowych dziecka 
przewiduje art. 101 KRO. Zarząd majątkiem 
małoletniego obejmuje całokształt gospodar-
czo uzasadnionych czynności, których celem 
jest zabezpieczenie prawidłowego wycho-
wania małoletniego oraz jego uzasadnionych 
interesów majątkowych39. Jedynie w wyjątko-
wych wypadkach rodzice, którym przysługuje 
władza rodzicielska nie mają prawa zarządu 
majątkiem dziecka (wynika to bądź bezpo-
średnio z przepisów ustawy, jak i art. 101 § 2, 
art. 102 KRO, bądź z zarządzenia sądu opie-
kuńczego wydanego na podstawie art. 109 
§ 3 KRO). Istnieje też sfera czynności, w któ-
rej uprawnienie rodziców do podejmowania 
czynności zarządu nie uchybia uprawnieniu 
samego dziecka w tym zakresie, istnieją one 
„równolegle”40. Należą tu przedmioty odda-
ne dziecku do swobodnego użytku, do któ-
rych stosuje się przepisy prawa cywilnego. 
Czynności prawne, których może dokonywać 
bez zgody rodziców małoletni mający ogra-
niczoną zdolność do czynności prawnych, 
są wymienione m. in. w art. 21 K.C. Zgodnie 
z nim, dziecko, które uzyskuje dochody z wła-
snej pracy, może rozporządzać własnym za-
robkiem. Kontrolę nad zachowaniem dziec-
ka przejmuje na tym polu sąd opiekuńczy. 
Ograniczenie samodzielności dziecka może 

nastąpić tylko z ważnych powodów41. Wyda-
je się, że ważny powód w rozumieniu art 21 
KC będzie najczęściej utożsamiany z sytuacją 
lekkomyślnego dysponowania przez mało-
letniego swoim zarobkiem na cele sprzeczne 
obiektywnie z jego dobrem (zwłaszcza zakup 
używek czy bezmyślne rozporządzanie pie-
niędzmi)42.

Z dotychczasowych rozważań może na-
sunąć się pytanie, co dzieje się z dochodem 
pochodzącym z majątku dziecka. Czy rodzice 
mogą nim rozporządzać, czy też powinien on 
powiększyć masę majątkową dziecka43? KRO 
wyraźnie określa przeznaczenie dochodów 
płynących z majątku małoletniego, eliminu-
jąc możliwość uzyskiwania przez rodziców 
korzyści z majątku dziecka44. Zgodnie z art. 
103 tego kodeksu „czysty dochód” płynący 
z majątku dziecka powinien być obracany na 
utrzymanie i wychowanie małoletniego oraz 
jego rodzeństwa, jeżeli wychowuje się ono ra-
zem z nim, oraz na inne uzasadnione potrze-
by rodziny. Przez „czysty dochód” z majątku 
należy rozumieć różnicę między przychodem 
a koniecznymi wydatkami na jego osiągnię-
cie. KRO odcina się zdecydowanie od obowią-
zującego pod rządami prawa rodzinnego z 21 
stycznia 1945 r. modelu użytkowania ustawo-
wego majątku dziecka45.

Dziecko zamieszkujące u rodziców, samo-
dzielnie zarabiające, powinno przyczyniać się 



przegląd prawno-ekonomiczny 31 (2/2015)60

do pokrywania kosztów utrzymania rodziny 
w której żyje, gdyż nie powinno wyrastać na 
jednostkę dbającą tylko o własne interesy. 
Fakt posiadania przez jedno dziecko majątku 
nie uzasadnia tego, aby korzystało ono z ja-
kichś przywilejów zarówno w stosunku do 
swojego rodzeństwa i rodziców46. Nie ozna-
cza to oczywiście – mechanicznego podziału 
dochodu47. 

Dopiero (w sytuacji), gdy po zaspokojeniu 
z „czystego dochodu” usprawiedliwionych 
potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania 
dziecka oraz wychowującego się razem z nim 
rodzeństwa pozostanie nadwyżka, dochód 
z majątku tego dziecka może być przeznacza-
ny na inne uzasadnione potrzeby rodziny48.

Stosunkowo proste wydają się być kon-
sekwencje zbiegu rozstrzygnięcia z art. 103 
KRO z uregulowaniem art. 7 u.p.d.o.f. Nie jest 
to jednak synchronizacja idealna, bowiem 
kierując się zasadą dobra dziecka, rozwią-
zania prawne w tym zakresie mogą budzić 
uzasadnione kontrowersje przede wszystkim 
dlatego, że uregulowania rodzinne pozostają 
poza zakresem zainteresowań prawa podat-
kowego. Uregulowania dotyczące przezna-
czania „czystego dochodu” z majątku dziecka 
odpowiadają ogólnym założeniom idealnej 
rodziny, które gwarantują dziecku należytą 
troskę o jego majątek, pozwalają zaspokoić 
jego potrzeby, rozwijać talenty itp. Ustawo-
dawca zakładając model idealnej rodziny nie 

uwzględnił jednak sytuacji, w których działa-
nia rodziców co do majątku dziecka nie są po-
dyktowane troską o jego dobro, lecz własnym 
interesem majątkowym. Wykorzystanie nad-
wyżki z majątku dziecka na uzasadnione po-
trzeby rodziny, które ujmowane są dość sze-
roko, często nie uwzględniają nadrzędnego 
celu jakim jest dobro dziecka.

Podstawowym celem zarządu rodziców 
jest zachowanie majątku dziecka49. Wobec 
tego nadmierna rozrzutność w dysponowa-
niu nadwyżką nie jest wskazana, jednak jest 
wysoce prawdopodobne, iż w wielu przy-
padkach rodzice zużywają całą nadwyżkę, 
nie czyniąc oszczędności powiększających 
masę majątku dziecka. Zasadność potrzeb 
zależy od usprawiedliwionych potrzeb indy-
widualnych określonych członków rodziny 
oraz dotychczasowego poziomu stopy życio-
wej tej rodziny50. Wobec tego może dojść do 
rozbieżności pomiędzy interesem dziecka, 
a uzasadnionymi potrzebami jego rodzeń-
stwa i rodziny. Wątpliwe jest więc pozytywne 
ustosunkowanie się do kumulacji nadwyżki 
po zaspokojeniu wszystkich potrzeb wskaza-
nych w art. 103 KRO. Istotne jest, aby decyzje 
w przeznaczaniu czystego dochodu z majątku 
dziecka preferowały na pierwszym miejscu 
dobro tego dziecka, którego osobisty wysi-
łek generuje powstanie dochodu. Ponadto, 
zgodnie z art. 140 K.C. w granicach określo-
nych przez ustawy i zasady współżycia spo-

46 J. Marciniak, Treść i sprawowanie..., s. 86.
47 H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń, 199, s. 114.
48 Do „innych uzasadnionych potrzeb rodziny” należy zaliczyć zarówno usprawiedliwione potrzeby zbiorowe danej rodzi-

ny, jak i uzasadnione potrzeby określonych poszczególnych członków tej rodziny. Mogą to być np. potrzeby w zakresie 
umeblowania mieszkania czy związane z rodzinnym pobytem wakacyjnym. W każdym razie zasadność tych potrzeb 
zależny od okoliczności danego wypadku oraz wysokość nadwyżki – co nie oznacza, że w każdym wypadku cała nad-
wyżka może zostać przeznaczona na zaspokojenie potrzeb. Zob. H. Haak, Władza..., 115-116.

49 T. Sokołowski, Ochrona..., s. 126.
50 H. Haak, Władza..., s. 115.
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łecznego właściciel może, z wyłączeniem 
innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
swego prawa, w szczególności może pobie-
rać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych 
samych granicach może rozporządzać rzeczą. 
Wątpliwe jest, że rozstrzygnięcia z art. 103 
KRO są tożsame z ochroną majątku i intere-
su dziecka. Zgodnie z typowymi sytuacjami 
życiowymi, z punktu widzenia małoletniego 
dziecka uzyskującego dochody, zaspokajanie 
potrzeb rodzeństwa i uzasadnionych potrzeb 
rodziny pogarsza jego sytuację majątkową. 
Można stwierdzić, iż unormowania występu-
jące w prawie rodzinnym, regulujące zakres 
pieczy nad majątkiem dziecka, uwzględnia 
przede wszystkim jego społeczne znacze-
nie, a w mniejszym stopniu sytuację życiową 
dziecka i jego indywidualne potrzeby. Należy 
mieć na względzie przede wszystkim dobro 
dziecka, jego indywidualne potrzeby, gdyż 
to małoletni samodzielnie uzyskuje dochód 
z własnej pracy i czyni to z jakichś uzasadnio-
nych, szczególnych powodów.

Należy więc ocenić, czy zgodnie z zasa-
dami doświadczenia życiowego, przeznacza-
nie „czystego dochodu” płynącego z majątku 
dziecka na utrzymanie i wychowanie mało-
letniego oraz jego rodzeństwa, w typowych 
sytuacjach naraża dobro dziecka i jego inte-
res majątkowy, czy też leży w jego interesie? 
Wydaje się, że stosowane przez ustawodawcę 
rozwiązania legislacyjne należy ocenić nega-
tywnie. Jeżeli w kwestii podmiotowości w po-
datku dochodowym Ordynacja podatkowa 
oraz inne ustawy podatkowe zrównują pod 
względem podatkowym osobę małoletnią 

oraz osiągane przez nią dochody z działal-
ności zarobkowej, brak jest argumentu prze-
kazywania tego majątku na cele jego rodzeń-
stwa. Jeśli opodatkowaniu podlega dochód 
uzyskiwany przez osobę małoletnią, to czysty 
dochód powstający po odliczeniu od przy-
chodu wydatków poniesionych w celu jego 
osiągnięcia, powinien być przeznaczany na 
zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, 
a nie jego rodziny czy rodzeństwa. 

V. podSumoWANIe
Przedstawione powyżej rozważania 

i przykłady pozwalają sformułować następu-
jące wnioski. 

Posiadanie majątku przez dziecko nie jest 
rzadkością, zwłaszcza w obecnych realiach 
społeczno – ekonomicznych51. Możliwości 
zarobkowe małoletnich są różne: wyna-
grodzenie za pracę najemną, na warunkach 
umowy zlecenia, dochody z prac sezonowych 
czy dorywczych. Podstawą tych rozważań są 
uregulowania ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinne-
go i Opiekuńczego. Dla prawidłowej anali-
zy podatku dochodowego osób małoletnich 
istotne jest wystąpienie zdarzenia cywilno-
prawnego, powodującego skutki ekonomicz-
ne, a nie ich dopuszczalność. Przepisy prawa 
podatkowego nasycone są również elemen-
tami rodzinnymi ze względu na rolę rodziny 
w życiu społecznym i gospodarczym, jej zada-
nia, funkcje oraz procesy ekonomiczne, które 
w niej zachodzą. 

Ustawa wyraźnie konkretyzuje sposób 
ochrony interesów majątkowych dziecka. 
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Regulacja ta odzwierciedla zarazem niektóre 
założenia preferowanych przez ustawodawcę 
majątkowych odniesień rodzinnych. Zarobko-
wanie małoletnich, przesądza o zastosowaniu 
odpowiednich regulacji, uwzględniających 
zarząd tym majątkiem czy przeznaczanie czy-
stego dochodu z tego majątku. Podkreślono 
również prymat konieczności zaspokajania 
potrzeb wszystkich wychowujących się w ro-
dzinie dzieci, akcentując w tej mierze zasadę 
całkowitego egalitaryzmu52. Regulacja ta sta-
nowi realizację obowiązującej w polskim pra-
wie rodzinnym zasady równej stopy życiowej 
wszystkich członków rodziny. Jego myślą 
przewodnią jest podkreślenie więzi rodzinnej 
oraz wyrównania stopy życiowej rodzeństwa 
i jego rodziców53. Uregulowania te pomijają 
jednak życiowy punkt widzenia. Skutki nie-
prawidłowej reprezentacji dziecka czy błęd-
ne decyzje rodziców wywołują daleko idące, 
negatywne skutki dla interesu majątkowego 
dziecka. Używany w ustawie termin „dobra 
dziecka” powinien mieć charakter generalny 
i ujmowany być wąsko również z uwagi na 
powiązania uregulowań z tym zakresie z in-
nymi dziedzinami prawa, które dla potrzeb 
opodatkowania ujmują te rozwiązania tylko 
w ekonomicznym znaczeniu.

 Brak wyraźnego pojęcia dochodu może 
być przyczyną błędów w konstrukcji prawnej 
podatku. W doktrynie podatkowej wskazuje 
się, że ten istotny dla podatku dochodowego 
problem jest jednocześnie jego najsłabszym 
punktem. Interpretacja prawa podatkowe-
go podkreśla wyczerpujące i całościowe 
znaczenie, mające charakter autonomiczny. 
Unormowania innych dziedzin prawa są tyl-

ko jednym z elementów branych pod uwagę 
w procesie jego wykładni. W tym sensie pra-
wo podatkowe ma kompleksowy charakter, 
gdyż stara się połączyć różne dziedziny pra-
wa w spójną całość. Niecelowe jednak wyda-
je się ustalanie za wszelką cenę reguł inter-
pretacyjnych wykładni, które zależą od wielu 
czynników właściwych poszczególnym spra-
wom. W ostateczności jednak okoliczności 
sprawy, materia, kompetencje interpretatora 
powinny wziąć górę nad brakiem definicji czy 
też jednej koncepcji dochodu.

Jednym z powodów krytyki konstrukcji 
prawnych podatku dochodowego od osób fi-
zycznych jest to, iż za pośrednictwem podat-
ków państwo próbuje zrealizować zbyt wiele 
celów gospodarczych i społecznych, w wyni-
ku czego nie spełnia on zasad dobrego podat-
ku sformułowanych w doktrynie.

StreSzczeNIe
Opodatkowanie dochodów osób mało-

letnich budzi pewne problemy praktyczne. 
Wątpliwości wiążą się z kwalifikacją stanów 
faktycznych podlegających opodatkowaniu. 
Szczególnie wyraźnie dotyczy to skutków 
zdarzeń podatkowych, które na gruncie pra-
wa cywilnego nie są (w pełni) skuteczne. Na 
uwagę zasługują też uregulowania dotyczące 
przeznaczania „czystego dochodu” z majątku 
dziecka. Przedmiot opracowania został ogra-
niczony do osoby małoletniej osiągającej do-
chód w obszarze obrotu majątkowego.

SłOwa klucZOwe
dochody osób małoletnich, podatek do-

chodowy od osób fizycznych, opodatkowanie 
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able facts prove doubtful. Especially clearly 
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1 Act of 23rd April 1964 The Civil Code, Dz.U.2014. No. 121-trans.

I. regulAtory ActIoNS of 
STaTeS - ReSpONSiBiliTy OF 
puBlIc AdmINIStrAtIoN from 
THe ciViliSTic pOiNT OF View

The purpose of this article is to present 
the main issues vinculated to the responsi-
bility of the public administration from the 
civilistic point of view on the basis of the 
binding regulation.

Nowadays, the State and European Un-
ion undertake numerous regulatory ac-
tions, not always in coherence with the 
existing stipulation of law. Public admin-
istration is obliged to execute law and not 
to cause damage or injury to private per-
sons. Nevertheless, in some situations, this 
principle is not complied with. Hence, the 
private person has to claim compensation 
or other reparation. For illicit action or 
omission as well as for causing personal 

injury while performing public functions 
the one held liable is public entity. Despite 
the broad definition, it is not troublesome 
to obtain compensation, as several prereq-
uisites are to be fulfilled in the first place. 

Using the method of case-analysis of 
Polish and European judiciary, the prereq-
uisites of the public administration liabil-
ity are to be underlined and some tenden-
cies of the judiciary are to be commented. 
This would allow to anticipate, whether the 
Polish approach to the issue is adequate in 
the changing world of Europeanisation. 
As the aim of the paper is to present the 
Polish regulation and its peculiarities, the 
scope of the analysis has been limited to 
the chosen elements of the Polish regime.

II. legAl BASIS
Polish Civil Code1 regulates the liability of 

the State Treasury and the entities of the local 

katarzyna południak

Civil liability of public administration 
for unlawful conduct or omission or 
causing personal injury in Polish law

Odpowiedzialność cywilnoprawna administracji publicznej 
za bezprawne działanie lub zaniechanie powodujące szkodę 
w prawie polskim
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government for illegal acts or omissions com-
mitted while exercising the public authority in 
Articles 417-4172 CC. Those rules are a trans-
position of Article 772 section 1 of the Con-
stitution of the Republic of Poland of 2 April 
1997,3 according to which everyone has the 
right to compensation for any harm done to 
him by any action of an organ of public author-
ity contrary to law. The scope of application of 
this provision has been amplified by the legis-
lator in the act of statutory rank by adding the 
responsibility based on reasons of equity.

III. geNerAl proVISIoN
Art. 417 of the Civil Code4 constitutes 

the general basis for liability of public ad-
ministration for unlawful conduct. First and 
foremost, it defines the scope of application 
of the provision, enabling one to localize the 
entity responsible and liable for the wrong 
done while exercising its authority, and then 
enumerating the general prerequisites for its 
liability.

As it is stated, the one liable is “The State 
Treasury5 or an entity of local government or 
some other legal person who by virtue of law 
exercises public authority”. These are legal 
persons executing public authority in scope 

of their statutory competence and entities 
to which particular duties were delegated on 
the basis an agreement. The provision 2 of 
Art. 417 of the Civil Code leave no doubts, that 
the organ commissioning the duty and other 
legal persons who by virtue of law exercise 
public authority are liable, jointly and sever-jointly and sever-
ally, on the same legal grounds for a damage 
occurred. What is to be underlined, the cru-
cial point for the liability of those entities is 
that the conduct of the administration is in as-
sociation with its functions and prerogatives. 
The institutional link between the organ del-
egating the duty and its executor (the direct 
damage perpetrator) is of lesser importance, 
though it facilitates attributing the liability 
to the adequate public authority.6 What was 
raised in the literature, not only the organ of 
administration and its public officials’ behav-
iour can result in the liability of the State, but 
also if the public functions were in the spe-
cific case executed by the natural person be-
cause of the call of the administrative organ, 
then the Art. 417 of the Civil Code should be 
applied equally.7

Commented provision of Art. 417 of the 
Civil Code provides grounds for liability for 
damages based on tort, defined as the un-

2 Art. 77 1. Everyone shall have the right to compensation for any harm done to him by any action of an organ of public 
authority contrary to law. 2. Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging 
infringement of freedoms or rights.

3 The Constitution Of The Republic Of Poland Of 2nd April, 1997, Dz.U.1997, No. 78, item. 483.
4 Article 417. § 1. The State Treasury or an entity of local government or some other legal person who by virtue of law 

exercises public authority shall be liable for the damage inflicted by an illegal act or omission committed while exercis-
ing the public authority. § 2. Where the exercise of duties within the scope of public authority has been commissioned 
on the basis of an agreement to an entity of local government or to some other legal person, the executor of those 
duties and the entity of local government or the State Treasury commissioning it shall be held jointly and severally 
liable for the damage incurred.

5 The State Treasury will be directly liable, when the responsible public official is from the governmental entity which 
has no legal personality.

6 Constitutional Court judgement of 4 December 2001 r. (SK 18/00), OTK 2001, No. 8, item. 256).
7 A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, 2nd ed., Art. 417 No. 11,  Z. Radwański, Zmiany 

w KC dotyczące odpowiedzialności organów wykonujących władzę publiczną, Monitor Prawny 2004, No 21, pp. 972–973.
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8 Supreme Court judgment of 23 November 2012. (I CSK 292/12) LEX No. 1274945, Court of Appeal in Warsaw judgment  
of 4 August 2011. (ACa 145/11) LEX No. 1112328.

9 Judgment of Supreme Court of 8 November 2005. (I CK 201/05, LEX No. 186831.
10 A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, 2nd ed., Art. 417 No. 5.  
11 Constitutional Court of 4 December 2001 (SK. 18/2000), (Dz.U.01.145.1638)., Supreme Court judgement of 7 Decem-

ber 2013 (V CSK 519/12) LEX No. 1391709.
12 Karasek, Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Art. 417, No. 4, LEX/el. 2004.
13 Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świetle 

projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, No. 2, pp. 13, 17.
14 Ibid., p. 13.
15 Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w świe-

tle projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego, RPEiS 2004, No. 2, p. 13.

lawful act or omission in performance of the 
official authority. It thus, constitutes general 
basis of liability of public authorities for their 
domineering actions, actions included in the 
sphere of its imperium. Then, a contrario, 
the actions of these entities in the economic 
sphere, dominium, are to be excluded8 and 
so shall be the actions taken not in order to 
execute public functions, but during it, at the 
opportunity.9 

This provision shall not be applied or shall 
be limited only when the legislator in sepa-
rate legal act determines the consequences 
of certain actions of public authorities, as lex 
speciali.

Despite the fact, that in the Constitution 
the notion of action has been used, it is broad-
ly accepted, that The State shall be liable for 
both actions and omissions and so it is stated 
in the Civil Code.

Nevertheless, liability of public authority 
is to be established only if those were unlaw-
ful. Herein, appears the issue, whether the un-
lawfulness should be interpreted only as con-
trary to the stipulated provisions of law (in-
terpretation sensu stricto pf the prerequisite) 
or include also rules of social conduct (inter-
pretation sensu largo). Different approaches 
in the doctrine are to be observed,10 one for 

the strict interpretation of the prerequisite,11 
others against it.12 In addition, after Polish ac-
cession to the European Union it is unques-
tionable that the rules of acquis communau-
taire of both European Communities and Eu-
ropean Union should be included.13

The literature14 emphasizes that, in the 
case of assigning public authority responsi-
bility for the damage, to determine whether 
its actions were illegal, legal standards regu-
lating this legal relationship should be recon-
structed. If the stipulations of law adequate in 
this case include references to this non-legal 
norms (i.e. the principles of social coexistence, 
the ethical standards of profession, good mor-
als), then they will apply to the verification of 
legality of behaviour of public authorities.15 
This interpretation seems the most adequate 
as it does not limit the liability of the public 
authority merely to situations in which a par-
ticular provision of law was infringed nor it 
amplifies excessively the scope of application 
of the provisions on liability. 

To determine the liability of public au-
thorities, in addition to the causal event, it is 
necessary to determine the other conditions 
of liability in tort, so the injury and causation. 
The provision of Art. 417 of the Civil Code 
does not include any adjustment to this issue, 
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16 A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, 2nd ed., Art. 417 No. 8.  
17 Article 4171. § 1. If the damage has been inflicted by issuing a normative act, one may demand its redress after it has 

been acknowledged in an appropriate proceeding that this act contradicts the Constitution, a ratified international 
treaty or a statute. § 2. If the damage has been inflicted by issuing a final court ruling or a final decision, its redress 
may be demanded after it has been acknowledged in an appropriate proceeding that the ruling or decision contradict 
the law unless otherwise provided by separate provisions. It shall also apply to the case where the final ruling or the 
final decision have been issued on the basis of a normative act incompatible with the Constitution, a ratified interna-
tional treaty or a statute. § 3. If the damage has been inflicted by the failure to issue a ruling or a decision where the 
law provides for a duty to issue them, its redress may be demanded after it has been acknowledged in an appropriate 
proceeding that the failure to issue the ruling or the decision contradicted the law, unless separate provisions provide 
otherwise. § 4. If the damage has been inflicted by the failure to issue a normative act where the law provides for a 
duty to issue it, a court of law that hears the case for the redress of the damage may adjudicate that a failure to issue 
that act contradicts the law.

18 Supreme Court judgment of 12 January 2007. (IV CSK 318/06), LEX No. 277301.

and thus general rules on compensation of 
damage of property and harm to the person 
(pecuniary and non-pecuniary) and the con-
cept of causation - in particular, included in 
articles 361, 444 - 448 of the Civil Code will 
be applied.

What is to be underlined, responsibility for 
the illegal actions of public authorities does 
not require fault in causing the damage.16

Concluding – for the responsibility of the 
State the following prerequisites must be 
complied with:

 An action is taken by the State Treasury 1. 
or an entity of local government or some 
other legal person who by virtue of law 
exercises public authority 
 An act of omission is illegal2. 
 It causes an injury 3. 
 There is a causal bond between the injury 4. 
and the act.

iV.  SOuRceS OF THe wRONG 
DONe TO THe peRSON

The second provision that regulates the lia-
bility of public administration body is Art. 4171 
of the Code Civil17. Article 4171 § 1-3 of the Civil 
Code contains general rules of legal liability of 
public authorities for damage caused as a re-
sult of taking up and abandoning performance 

of conventional activities (normative act, deci-
sion, ) in scope of its imperium. The provision 
has a specific character and excludes the appli-
cation of previous article, although even here 
the general prerequisites would be valid (i.e. 
concerning the entity responsible, an injury, 
a causal bond). The article constitutes as an 
additional prerequisite for claiming damages 
an obligation of obtaining a prior statement of 
the unlawfulness of activities of public author-
ities. However, it does not apply to the case, in 
which the damage was caused by infringement 
of a normative act of EU. Such an obligation, 
according to the European Court of Justice, 
would be an unacceptable restriction. In other 
situations though, the unlawful conduct of the 
entity must be acknowledged in a previous ap-
propriate proceeding. 

Only after, the injured party can prove 
the injury and the causal bond. The last may 
constitute a severe obstacle for the claimant, 
as it requires demonstrating that in a given, 
specific case, the victim would have suffered 
no damage to property or harm, if there had 
been no normative illegality. Just the possi-
bility of obtaining the benefits in case of lack 
of existence of normative act incompatible 
with the act hierarchically higher is not suffi-
cient18. So mere potentiality of impediment of 
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19 Court of Appeal in Warszawa of 6 August 2014 r. (VI ACa 1587/13).
20 Art. 444 § 1 of the Civil Code; Court of Appeal judgment in Poznań of 9 November 2010 (ACa 841/10).
21 G. Bieniek, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I-II, 10th ed., LEX 2011, 4172, No. 4, 

A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna, 2nd ed., Art. 4172, No. 7,  Supreme Court 
judgement of 6 January 1975 r.,(II CR 779/74), LEX nr 7637; Supreme Court judgement of 22 May 2003, (II CKN 96/01), 
LEX nr 137609.

22 On 1.9.2004 r., The Act of 17.6.2004 r. Amending the Act - the Civil Code and other acts (Dziennik Ustaw No. 162, 
item. 1692) was published, changing the previous regulation. The modifications of the stipulations were indispensable 
because of the ruling of the Constitutional Court of 4.12.2001 r. (SK 18/00), OTK 2001, No 8, item. 256).

23 U. Jaremba, National Judges As EU Law Judges: The Polish Civil Law System, Danvers 2014, pp. 167-170.
24 Unlike in the case of liability of the Member States for the damage caused by lack of or improper implementation 

of the Directive EU – in the mentioned the breach of law must be sufficiently serious - contrary to the previously 
issued judgement or firmly established case law, i. e.: European Court of Justice: Joined Cases C-46/93 and C-48/93 
Brasserie du Pêcheur v. Germany and The Queen v. Secretary of State for Transport ex parte Factortame Ltd and Oth-
ers of 5th March 1996, point 57, Case C-118/00 Gervais Larsy v Institut national d’assurances sociales pour travailleurs 
indépendants (Inasti), point 41.

legal act and in consequence causing damage 
is not enough if the claimant did not actually 
try to execute his right.

V. reASoNS of equIty 
The Article 4172 of the Civil Code states as 

follows: “Where an injury to a person has been 
inflicted by the exercise of the public authority 
compliant with the law, the injured party may 
demand a complete or partial redress of it as 
well as pecuniary compensation for the wrong 
suffered, where the circumstances and in par-
ticular an inability of the injured party to work 
or his grave financial situation indicate that 
the reasons of equity require it.

The provision contains a revised legal reg-
ulation of liability for damage caused by such 
exercise of official authority which cannot be 
considered illegal (i.e. legal damage). So the 
legislature repeals the premise of illegality, 
and thus, for these cases responsibility for 
impairments caused by the exercise of public 
authority does not require improper conduct 
(or guilt)19. Base for the responsibility of the 
state is the principle of rightness, indicated in 
the stipulation. 

In addition, commented provision sig-
nificantly reduces the list of impairments 

for which the victim should get compen-
sation. It can only demand compensation 
for personal injury. Personal injury arises 
as a result of the infringement of personal 
interests of the victim, in particular, bod-
ily injury or harm to health20. Therefore 
the compensation will be possible in case 
of tangible and intangible impairments of 
personal interests of the individual, but 
this protection shall not be extended on his 
property.

Furthermore, in judiciary and literature21 
it is claimed that the ethical grounds not only 
prejudge the liability of the state but also con-
stitute the basis for establishing the level of 
the compensation.

VI. coNcluSIoNS
In conclusion, it can be stated that Polish 

law, after the adjustments from 200422, is not 
only compatible with the UE regulations, but 
also provides a normative framework more 
favourable for individuals23. 

The notion of breach of law is interpreted 
broadly, as it may include also rules of social 
relations and sometimes also moral and cus-
tom rules24. It is not necessary to prove fault 
to established state liability. The breach of 
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law doesn’t have to be sufficiently serious25, 
the list of entities that might be responsible is 
not a closed one. Altogether Polish regulation 
should be found appropriate for the protec-
tion of individuals as making the justice easily 
accessible.

Nevertheless, some disadvantages are 
to be pointed out as well – the prerequisite 
of obtaining former finding of illegality in an 
appropriate procedure may jeopardise the ef-
fect of assuring a way to obtain a compensa-
tion by a harmed or injured individual. 

StreSzczeNIe
Niniejsze opracowanie ma na celu zapre-

zentowanie podstawowych kwestii zwią-
zanych z odpowiedzialnością administracji 
publicznej w ujęciu cywilnoprawnym – odpo-
wiedzialność władzy publicznej za działania 
lub zaniechania powodujące szkodę. Wska-
zane zostały podstawy prawne odpowie-
dzialności władzy publicznej, a także zakres 
przedmiotowy i podmiotowy zastosowania 
przedmiotowych norm. Podjęta została tak-
że szkicowa analiza współczesnych tendencji 
orzeczniczych i dorobku doktryny na gruncie 
polskim. Powyższe stanowiło podstawę do 
oceny, czy obecny kształt regulacji pozwa-
la na skuteczne dochodzenie naprawienia 

szkody powstałej wskutek działania lub za-
niechania organu niezgodnego z prawem lu-
b/i prowadzącego do powstania szkody oraz 
na dokonanie wstępnej weryfikacji zgodności 
polskich tendencji orzeczniczych ze standar-
dami europejskimi.
SłOwa klucZe

odpowiedzialność administracji publicz-
nej, szkoda, naruszenie prawa

SummAry
The purpose of the paper is to present the 

main issues connected to the liability of the 
public authorities for their conduct. Firstly, 
the legal basis of such are commented and 
secondly, the scope of the application of those 
provisions is analysed. Subsequently, the pre-analysed. Subsequently, the pre-. Subsequently, the pre-
requisites are listed. Analysis of the case law 
as well as the theories of the doctrine enables 
to determine what the tendencies in judiciary 
are and whether the binding regulations are 
sufficient for the protection of individuals. Fi-
nally, the compliance with the European stan-
dards is verified.

key WordS
liability of public administration, breach 

of law
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І. Вступ
В умовах розвитку економічних відносин 

на міжнародному рівні правові інститути 
властиві державам однієї правової системи 
інтегруються в правові системи інших дер-
жав. Яскравим прикладом такого інституту, 
який сформувався в англо-саксонській систе-
мі права ще в ХІІ-ХІІІ ст.ст. і є надбанням пра-
ва справедливості та специфіки діяльності 
відповідних судів, а у ХХ ст. все частіше почав 
з’являтися і в романо-германській системі 
права, є інститут права довірчої власності.

Відповіддю в ситуації, коли траст вий-
шов за межі країн сім’ї загального права і по-
чав виникати в країнах романо-германської 
сім’ї, та спробою врегулювати відносини, що 
виникали у зв’язку з цим, стало прийняття 
1 липня 1985 року Гаагської конвенції «Про 
право, що застосовується до трастів, та їх ви-
знання». Станом на березень 2012 року 12 
країн ратифікували дану Конвенцію: Австра-
лія, Канада (лише 8 провінцій), Китай (лише 
Гонконг), Італія, Люксембург, Ліхтенштейн, 

Мальта, Монако, Нідерланди (лише європей-
ська частина території), Сан Маріно, Швей-
царія, Великобританія (включаючи 12 за-
лежних територій/коронних територій). 

У кінці ХХ ст. даний інститут також був 
введений і в законодавство ряду інших кра-
їн, серед яких зокрема Україна.

Разом з тим, у країнах континентального 
права ще до цього часу не сформовано єди-
ного підходу до визначення правової приро-
ди права довірчої власності. 

Метою даної статті є дослідження істо-
рії виникнення та формування права дові-
рчої власності у англо-саксонській системі 
права, аналіз різних теоретичних підходів 
до вирішення питання щодо з’ясування 
правової природи аналогічного інституту 
в системі права України, а також встанов-
лення правової природи права довірчої 
власності в цивільному законодавстві Укра-
їни через порівняння ознак прав речових та 
зобов’язальних.

iryna plukar

Правова природа права довірчої 
власності за законодавством 
України 
 

Charakter prawny prawa funduszu powierniczego według prawa 
ukraińskiego
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ІІ. ІсторІя Виникнення та 
станоВлення праВа доВІрчої 
ВласностІ В сІм’ї загального 
праВа

Довірча власність виникла у своїй пер-
вісній формі (use) у ХІІ-ХІІІ ст.ст. в Англії. Її 
появу пов’язують з необхідністю подолання 
різноманітних обмежень та заборон на від-
чуження землі, зокрема на користь церкви, 
що були властиві англійському феодальному 
устрою, а також з особливостями спадкуван-
ня землі (земля могла перейти у власність 
лише спадкоємця за законом).

Основна мета англійського інституту 
довірчої власності полягала в тому, щоб 
обійти заборони для окремих суб’єктів 
бути власниками певних видів майна. Саме 
цим пояснювались фікції – закріплення 
права власності за особою, яка фактично не 
використовувала його наслідки, створення 
фігури номінального власника. Першочер-
говими ставали відносини між таким номі-
нальним власником та вигодонабувачем, 
якому повинні належати реальні вигоди, 
захист його інтересів від недобросовісного 
номінального власника. Природно, що такі 
відносини не могли мати суто формальний 
характер, інакше обхід закону ставав оче-
видним. Звідси фідуціарний, довірчий ха-
рактер відносин.

Історія походження та розвитку довірчої 
власності свідчить про те, що цей інститут 
є не закономірним результатом розвитку 
принципів римського права, але, навпаки, 
наслідком специфічних та багато в чому уні-

кальних обставин, характерних для право-
вої та судової системи Англії.

Як зазначає Суханов Є.А. «взаємовідноси-
ни установника трасту та управителя перед-
бачають високий рівень довіри, що відпові-
дає певним уявленням про справедливість 
(equity), яким керуються суди при вирішенні 
спорів… Такі уявлення про справедливість 
напрацьовані особливою галуззю преце-
дентного права – правом справедливості 
(law of equity), яке протиставляється загаль-
ному праву (common law)»1.

Одним із найбільш містких визначень 
довірчої власності є те, що запропоноване 
Кітоном Дж.В.: «довірча власність… це від-
ношення, яке виникає там, де особа, названа 
довірчим власником, зобов’язана утримува-
ти майно, рухоме чи нерухоме… на користь 
певних осіб (однією з яких може бути він 
сам і які називаються бенефіціарами) чи 
для якоїсь іншої мети, дозволеної законом, 
таким способом, щоб виникла… вигода… 
для бенефіціара та для інших цілей довірчої 
власності»2.

У майновому обороті довірчий власник 
виступає від свого імені, реалізуючи повно-
важення власника. Він володіє переданим 
йому майном, може ним користуватися, роз-
поряджатися, укладаючи різні правочини.

Це зумовлено своєрідним розумінням 
права власності в англосаксонській системі 
права, яке включає можливість її «розще-
плення» між кількома особами власниками.

Традиційно зміст “розщепленої” влас-
ності полягає в тому, що право власності не 
належить ні власнику, ні іншому титульно-

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании 
услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский – М.: “Статут”, 2002. – с. 491.

2 Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства / З.Э. Беневоленская. 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 288 с. – (Серия «Библиотека профессионала»). – с. 64.
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3 Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущест-
венные права: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 “Юриспруденция” и по специальности 
02110 “Юриспруденция” / [Зенин И.А. и др.]; отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 
2005. – 496 с. – (Серия “Классический университетский учебник” / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова). – с. 7.

4 Грейдин О. Категория “управление” в гражданском праве Украины / О. Грейдин // Підприємництво, господарство і 
право. – 2007. – № 7 (139). – с. 43. 

5 Беневоленская З.Э. Доверительное управление имуществом в сфере предпринимательства / З.Э. Беневоленская. 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 288 с. – (Серия «Библиотека профессионала»). – с. 63.

6 Декрет Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” від 17.03.1993 року // zakon.rada.gov.ua
7 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV– частина 2 статті 316 // zakon.rada.gov.ua. 
8 Закон України від 19.06.2003 р. № 978-ІV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві 

житла та операціях з нерухомістю» - стаття 6 // zakon.rada.gov.ua 

му володільцю з виключними повноважен-
нями на те саме майно. У даному випадку 
власник обмежений в пануванні над своїм 
майном, оскільки воно перебуває в юри-
дично захищеному користуванні іншого 
титульного володільця, який при цьому не 
визнається співвласником, але є володіль-
цем самостійного речового права3. Як за-
значає англійський юрист А. Оноре, право 
власності включає в себе одинадцять пра-
вомочностей, серед яких зокрема: право во-
лодіння, право користування, право управ-
ління, право на дохід, право на відчуження, 
право на безпеку, право передавати річ, 
відсутність строку права власності, заборо-
на на використання речі на шкоду іншим, 
можливість відчуження речі в рахунок бор-
гу, існування правил, які забезпечують від-
новлення порушених прав власності4.

Разом з тим, не зважаючи на тривалу істо-
рію існування права довірчої власності в меж-
ах відповідної правової системи, і досі немає 
його однозначного і вичерпного визначення.

Як справедливо зазначає Беневоленська 
З.Е. ця обставина пояснюється тим, що дові-
рча власність постійно розвивається і якщо 
й можна сформулювати її визначення, то 
воно все одно буде лише описовим, оскільки 
нею опосередковується досить велике коло 
відносин5.

ІІІ. праВо доВІрчої ВласностІ 
В циВІльному законодаВстВІ 
україни

Вперше в Україні термін «довірча влас-
ність» почав застосовуватись у зв’язку із при-
йняттям Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про довірчі товариства» від 17.03.19936. А 
через 10 років таке поняття було закріпле-
не одночасно у Цивільному кодексі України7 
та Законі України «Про фінансово-кредитні 
механізми і управління майном при будівни-
цтві житла та операціях з нерухомістю» від 
19.06.2003 № 978-ІV8.

Найпоширенішою підставою виникнен-
ня права довірчої власності у цивільному 
праві України є договір управління майном, 
а саме його різновиди – договір про участь 
у фонді фінансування будівництва (ФФБ) та 
договір на придбання сертифікатів фонду 
операцій з нерухомістю (ФОН), які врегу-
льовані законом України «Про фінансово-
кредитні механізми і управління майном 
при будівництві житла та операціях з неру-
хомістю» (далі – Закон № 978-ІV). 

На питання щодо правової природи дові-
рчої власності немає однозначної відповіді ні 
в ЦК України, ні в Законі № 978-ІV, оскільки: 
- поняття довірчої власності міститься  

у ст. 316 ЦК України розділу «Право 
власності», згідно з яким право дові-
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рчої власності є особливим видом права 
власності, яке виникає внаслідок закону 
або договору управління майном (тобто 
сформульоване як речове право);

- захист довірчої власності здійснюється 
за правилами, встановленими для захис-
ту речових прав на чуже майно;

- найбільш повно зміст довірчої влас-
ності розкривається у главі 70 книги 
п’ятої «Зобов’язальне право» (з чого 
можна зробити висновок, що це право 
зобов’язальне). 

ІV. ВисВІтлення пІдходІВ до ро-
зумІння праВа доВІрчої Влас-
ностІ у лІтературІ 

Професор Майданик Р.А. відстоює по-
зицію, згідно з якою «довірче управління 
майном є самосійним договірним типом 
(різновидом) права на чужу річ, обтяже-
ного цивільно-правовим зобов’язанням 
щодо надання послуг і передання май-
на. Довірче управління майном відно-
ситься до групи змішаних правових ін-
ститутів, який не можна відносити ні до 
абсолютних (речових), ні до відносних 
(зобов’язальних) прав, оскільки такий по-
діл майнових прав не відповідає повною 
мірою специфіці цієї конструкції, яка ви-
никла і сформована на стику абсолютних 
(речових) і відносних (зобов’язальних) 
прав і одночасно володіє ознаками, при-
таманними різним групам…»9.

Венедіктова І.В. вказує на те, що «довірче 
управління майном як суто зобов’язальна 
конструкція відокремлюється від інституту 
довірчої власності, який являє собою поділ 
прав, випливаючих із широкого трактуван-
ня права власності»10. Далі науковець об-
ґрунтовує, що інститут довірчої власності 
виступає «ніби речовим, «квазіречевим» 
інститутом»11. При цьому автор наголо-
шує на тому, що довірче управління майном  
і траст є альтернативними конструкціями: вве-
дення однієї виключає застосування другої12.

Тобто даний науковий підхід передбачає 
розмежування довірчої власності як речово-
го права та права довірчого управління май-
ном як права зобов’язального.

Сліпченко С.А. вважає, що право довірчої 
власності – це цивільно-правовий інститут, 
який є специфічним видом речових прав  
в континентальній системі права13. При 
цьому в результаті проведеного дослі-
дження автор доходить висновку, що право 
довірчої власності є одним із видів специ-
фічних обмежених речових прав14. 

V. ознаки, за якими речо-
ВІ праВа ВІдрІзняються ВІд 
зобоВ’язальних та ознаки, 
ВластиВІ праВу доВІрчої Влас-
ностІ В законодаВстВІ україни.

Розподіл майнових прав на речові  
і зобов’язальні бере свій початок ще з рим-
ського права, згідно з яким вважалося, що 
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кожне речове право являє собою деякий 
безпосередній зв’язок особи з річчю – jus in 
rem: річ належить певній особі, отож усі інші 
члени даного суспільства зобов’язані визна-
вати цей зв’язок належності і не порушувати 
його своїми діями. З огляду на це, усяке речо-
ве право має характер абсолютного права в 
тому розумінні, що воно адресоване до всіх і у 
разі порушення захищатиметься проти всіх. 
Речовому праву як абсолютному протистав-
ляється зобов’язальне право як право віднос-
не. Зобов’язальні вимоги адресуються тільки 
одній особі – боржнику, а тому вони є не jus in 
rem, а jus in personam; тільки дана особа може 
порушити право кредитора (не повернути 
боргу) і тому тільки проти цієї конкретної 
особи може знадобитися захист15.

Саме зазначена ознака, яка полягає в аб-
солютному захисті речового права, дає під-
стави багатьом вченим відносити довірчу 
власність і довірче управління майном до 
категорії речових прав.

За законодавством України майнові пра-
ва, які виникають в управителя у зв’язку з 
переданням йому в управління майна, під-
лягають абсолютному захисту.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 1037 ЦК Укра-
їни управитель має право вимагати усу-
нення будь-яких порушень його прав на 
майно, передане в управління, відповідно 
до ст. 396 цього Кодексу16. Остання, в свою 
чергу, закріплює положення, згідно з яким 
особа, яка має речове право на чуже май-
но, має право на захист цього права, у тому 

числі і від власника майна, відповідно до 
положень глави 29 цього Кодексу.

Таким чином право управителя на май-
но, передане в управління, підлягає такому 
ж захисту як право власності.

Закон № 978-ІV не містить норм щодо 
особливостей захисту права довірчої влас-
ності управителя, тому в цій частині засто-
совуються наведені вище положення ЦК 
України.

Разом з тим, у літературі висловлено 
позицію, згідно з якою абсолютний захист 
властивий і зобов’язальним правам, а тому 
лише за цією ознакою не можна провести 
однозначний поділ майнових прав.

Так, Райхер В.К. писав, що «дія будь-якого 
зобов’язального права проявляється зовні 
не лише проти конкуруючих кредиторів, але 
й проти всіх третіх осіб. Це зумовлюється 
тим, що і зобов’язальне право, як і речове, 
може бути порушене будь-якою третьою 
особою (а не тільки боржником), і відпо-
відно захищається від порушення третіми 
особами»17.

Такої ж думки притримувався і Йоффе 
О.С., який вважав, що «принцип всезагальної 
охорони зовсім не є відмінною ознакою речо-
вих прав, оскільки і особисте, зобов’язальне 
право вимоги, яке належить кредитору по 
відношенню до боржника, зобов’язаний ви-
знавати і поважати не лише сам боржник, 
але й без сумніву, всі інші особи»18.

На нашу думку, у даному контексті мож-
на погодитись з позицією Міхеєвої Л.Ю., яка 
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вважає, що «всі інші особи зобов’язані не по-
сягати на майно в силу того, що воно чуже, а 
не тому, що воно закріплене за даним дові-
рчим управителем… Слід вважати, що дові-
рчий управитель перебуває в абсолютному 
правовідношенні з невизначеним колом осіб 
стосовно майна, що перебуває в його управ-
лінні. Проте це не означає, що дане правовід-
ношення є речовим»19.

Вітрянський В.В. з цього приводу зазна-
чає, що «технічний прийом законодавця, 
який поширив речово-правовий захист на 
договірне володіння, ніяк не може свідчити 
про появу у відповідних договорах речово-
правового елемента»20.

Поділ майнових прав римськими юриста-
ми проводився і за такою ознакою як строк 
їх дії. Так, вважалося, що речові права стро-
ками не обмежені, а права, які виникають із 
зобов’язальних відносин, припиняються ра-
зом з припиненням зобов’язання21.

Відповідно до ч. 1 ст. 1036 ЦК України 
строк управління майном встановлюється у 
договорі управління майном. Якщо сторони 
не визначили строку договору управління 
майном, він вважається укладеним на п’ять 
років22.

Законом № 978-ІV також передбачено, 
що договір про участь у ФФБ та договір про 
придбання сертифікатів ФОН є строковими. 

Таким чином, право довірчої власності, 
яке виникає в управителя на передане йому 

в управління майно, є строковим та припи-
няється разом із договором, на підставі яко-
го воно виникло.

Погоджуючись з позицією, вперше ви-
словленою С.Н. Братусем, про те, що на від-
міну від зобов’язального права, норми якого 
регулюють динаміку майнових (вольових) 
відносин, тобто перехід матеріальних прав 
від одних осіб до інших, право речове регу-
лює статику вказаних відносин як стан при-
своєння матеріальних благ, Я.М. Шевченко 
разом з тим відзначає, що цього недостатньо, 
щоб повністю зрозуміти різницю між речо-
вим і зобов’язальним правом. Для цього слід 
виходи із внутрішнього змісту цих прав23.

У зв’язку з цим Я.М. Шевченко наводить 
ряд ознак, які на її думку, належать лише ре-
човому праву: принцип слідування, принцип 
переваги та принцип гласності.

Принцип слідування передбачає зв’язок 
речового права з долею речі, тобто в чиїх ру-
ках не перебувала б річ, право носія речового 
права нерозривно пов’язано з нею до повно-
го її знищення24. 

Права управителя також нерозривно 
пов’язані з майном, переданим в управління, 
проте вони обмежені строком дії договору, а 
також можуть припинитись і швидше з волі 
власника, який має право у будь-який час 
відмовитись від договору та відповідно ви-
магати повернення переданого ним в управ-
ління майна.
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З цього приводу Вітрянський В.В. зазна-
чає, що застосування щодо інших (не речо-
вих) суб’єктивних цивільних прав вказаних 
окремих речово-правових способів регулю-
вання (таких як абсолютний захист та прин-
цип слідування) не може бути доказом зміни 
їх суті чи правової природи25.

Принцип переваги означає, що при колізії 
пов’язаних з річчю прав, вимога особи, яка має 
речове право на спірну річ, буде мати перевагу 
перед вимогою носія зобов’язального права26.

Зазначений принцип знайшов своє за-
кріплення у ст. 1040 ЦК України, відповідно 
до якої звернення стягнення на майно, пе-
редане в управління, за вимогою кредитора 
установника управління не допускається, 
крім випадку визнання установника управ-
ління банкрутом або звернення стягнення 
за вимогою заставодержателя на майно, що 
є предметом договору застави. У разі визна-
ння установника управління банкрутом до-
говір управління цим майном припиняється 
і воно включається до ліквідаційної маси27.

Наведене положення свідчить про те, що 
перед правами управителя переважними є 
речові права власника та заставодержателя.

Принцип гласності важливий для отри-
мання третіми особами інформації про юри-
дичний стан майна, яке має для них певне 
значення28.

Як вже було зазначено вище управи-
тель хоча й діє від власного імені, проте він 

не є власником майна, щодо якого здійснює 
управління, і про це він повинен повідомляти 
своїх контрагентів, якщо їм про це не відомо.

Шершеневич Г.Ф. вказував на те, що права 
абсолютні встановлюються незалежно від 
волі пасивних суб’єктів, а зобов’язальне право 
не може виникнути без прямо чи опосеред-
ковано вираженої волі пасивних суб’єктів29. 
Так, право довірчої власності в управителя 
виникає лише як наслідок волевиявлення 
сторін договору управління майном.

Йоффе О.С. виділяє ще дві ознаки, які від-
різняють абсолютне право від права віднос-
ного:
1) власник володіє, користується та розпо-

ряджається майном в своїх інтересах30 
(управитель на праві довірчої власності 
здійснює управління майном від свого 
імені, але в інтересах установників управ-
ління чи вигодонабувачів);

2) власник володіє, користується та розпо-
ряджається майном своєю волею, тому 
що він підкоряється лише законові31 
(управитель володіє, користується та 
розпоряджається майном, переданим в 
управління згідно із законодавством, до-
говором управління майном та правила-
ми відповідного фонду).

Vi. ВисноВки. 
Довірча власність у правовідносинах з 

управління майном, зокрема й при будів-

25 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг 
/ М.И. Брагинский, В.В. Витрянский – М.: “Статут”, 2002. – с. 489. 

26 Слипченко С.А. Право доверительной собственности: монография / С.А. Слипченко. – Харьков: Консум, 2000. – с. 61. 
27 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // zakon.rada.gov.ua
28 Там же 26 – с. 61.
29 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – Тула: Автограф, 2001. – 720 с.: ил. – (Юридическое 

наследие). – с. 187.
30 Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. II. Советское гражданское право / О.С. Иоффе. – Спб.: Издательство “Юриди-

ческий центр Пресс”, 2004. – с. 376.
31 Там же 30 – с. 376.
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ництві житла – це зобов’язальне право, яке 
виникає в управителя на підставі договору 
управління майном та являє собою сукуп-
ність його правомочностей щодо передано-
го в управління майна. Право довірчої влас-
ності за законодавством України характери-
зується такими ознаками:
- право довірчої власності підлягає такому 

ж захисту як право власності;
- право довірчої власності є строковим та 

припиняється разом із договором, на під-
ставі якого воно виникло;

- принцип слідування властивий праву 
довірчої власності, оскільки воно нероз-
ривно пов’язане з майном, переданим в 
управління, проте воно обмежене стро-
ком дії договору, а також може припини-
тись достроково з волі власника;

- речові права установника управління 
є переважними перед правом довірчої 
власності управителя;

- управитель хоча й діє від власного іме-
ні, проте він повинен повідомляти своїх 
контрагентів про те, що майно, яким він 
здійснює управління перебуває у нього 
лише на праві довірчої власності;

- право довірчої власності виникає як на-
слідок волевиявлення сторін договору 
управління майном;

- управитель реалізує право довірчої влас-
ності в інтересах установників управлін-
ня чи вигодонабувачів;

- право довірчої власності обмежується 
норами законодавства та умовами дого-
вору управління майном.

StreSzczeNIe
Artykuł zawiera krótki opis historii 

oraz procesu formowania prawa funduszu 

powierniczego w anglosaskim systemie 
prawnym. Autorka określa miejsce prawa 
funduszu powierniczego w systemie 
ukraińskiego prawa cywilnego. W artykule 
przedstawiono teoretyczne propozycje 
ukraińskich naukowców dotyczce rozwiązania 
problemu wyjaśnienia charakteru prawnego 
instytucji funduszu powierniczego. Badania 
miały na celu ustalenie charakteru prawnego 
prawa funduszu powierniczego w prawie 
cywilnym Ukrainy przez porównanie kryteriów 
występujących w prawie rzeczowym i prawie 
zobowiązań.

SłOwa klucZOwe
fundusz powierniczy, prawo zobowiązań, 

prawo rzeczowe, umowa o zarządzanie 
nieruchomością, powiernik.

SummAry
This article provides a brief description of the 

genesis history and formation of trusts law in the 
Anglo-Saxon legal system. The author determines 
the location of the trust ownership rights in the 
system of civil legislation of Ukraine. The article 
presents theoretical approaches of Ukrainian 
scientists to address the issue on clarification 
of the legal nature of the trust ownership 
institution. The study aimed at establishing the 
legal nature of the trust ownership rights in civil 
legislation of Ukraine by comparing the signs of 
proprietary law and law in obligation.

ключоВІ слоВа
 довірча власність, зобов’язальне право, 

речове право, договір управління майном, 
управитель.
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wSTęp
Zadaniem administracji publicznej jest 

sprawdzanie, czy przepisy prawa administra-
cyjnego są realizowane przez ich adresatów. 
Z punktu widzenia podmiotu kontrolowa-
nego można wyróżnić kontrolę zewnętrzną, 
która odnosi się do zewnętrznych w stosunku 
do podmiotu kontrolowanego, profesjonal-
nych instytucji kontroli. Zaleca się, aby naj-
wyższe organy kontroli posiadały stabilne 
podstawy prawne określone w Konstytucji 
RP oraz ustawach, odnosiły się w sposób nie-
zależny pod względem funkcjonalnym, orga-
nizacyjnym, operacyjnym i finansowym, dys-
ponowały ustawowymi kompetencjami do 
kontroli całego sektora publicznego i wszyst-
kich środków publicznych, miały możność 
nieograniczonego informowania o wynikach 
kontroli jak również obowiązek podawania 
ich do wiadomości publicznej i przedkłada-
nia sprawozdań Sejmowi1. 

i. pOjęcie i cecHy kONTROli
Kontrola zewnętrzna jest to kontrola 

sprawowana przez uprawnione podmioty 
usytuowane poza aparatem administracyj-
nym niepowiązane organizacyjnie z żadnym 
z ogniw wchodzących w skład tego aparatu. 
Elementem charakterystycznym kontroli ze-
wnętrznej jest również to, że pośród instytu-
cji kontroli zewnętrznej występuje wiele in-
stytucji o charakterze niezawisłym. Kontrola 
zewnętrzna jest mocno powiązana z gwaran-
cjami dochowywania zasad państwa praw-
nego. W odniesieniu do kontroli zewnętrznej 
znamienne jest uczestniczenie w jej wykony-
waniu samego społeczeństwa, opinii publicz-
nej, mediów i różnych nieformalnych grup 
nacisku2. 

Kontrolowanie polega na ocenie stanu 
faktycznego, porównaniu z założeniami oraz 
dokonaniu oceny stopnia realizacji założeń. 
Słownikowa definicja określa kontrolę jako 

paulina jabłońska

Kontrola zewnętrzna działalności 
organów samorządu terytorialnego 
w Polsce

External audit over the activities of organs of local self of 
territorial in Poland
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sprawdzanie, zestawianie stanu faktycznego 
ze stanem wymaganym. Wyróżnia się podsta-
wowe kryteria kontroli administracji, które 
zostały określone przez ustawodawcę, a mia-
nowicie są to: legalność, rzetelność, gospodar-
ność, celowość, zgodność z polityką rządu3. 

Wyróżnia się cztery zasadnicze cechy kon-
troli: bezstronność, efektowność, fachowość 
oraz sprawność. Pierwsza cecha kontroli (bez-
stronność) oznacza obowiązek pełnego obiek-
tywizmu w realizacji czynności kontrolnych 
to oznacza zakaz faworyzowania lub dyskry-
minacji podmiotu kontrolowanego . Kolejna 
cecha (efektywność) odnosi się do kosztów 
jakie związane są z przeprowadzeniem kon-
troli. Przez efektywną kontrolę rozumie się 
taką kontrolę, w której wyniki przewyższają 
poniesione nakłady. Trzecia cecha kontroli 
(fachowość) powinna być postrzegana w kon-
tekście umiejętności i wiedzy kontrolerów, nie 
powinna być ograniczona jedynie do wiado-
mości specjalistycznych z dziedziny podlegają-
cej kontroli, lecz zakładać możliwość szerszej, 
perspektywicznej oceny problemu. Ostatnia 
cecha kontroli (sprawność) polega na umiejęt-
nym przeprowadzeniu czynności kontrolnych, 
zebraniu odpowiednich informacji oraz ich 
prawidłowej ocenie4. 

Przy zastosowaniu kryterium zakresu kon-
troli rozróżnia się kontrolę zupełną i ograni-
czoną. Kontrola zupełna obejmuje całokształt 
działania kontrolowanego organu, czyli cały 
zakres kompetencji oraz sposób realizowa-
nia zadań, przestrzeganie przepisów prawa, 
dyscypliny budżetowej, legalność, celowość. 

Kontrola ograniczona polega na tym, że organ 
dokonujący kontroli nie może objąć kontrolą 
całokształtu działalności kontrolowanego or-
ganu. Stosując kolejne kryterium- etap kontro-
li, można rozróżnić kontrolę: wstępną, faktycz-
ną i następczą. Kontrola wstępna związana jest 
z określonymi obowiązkami kontrolowanego 
organu, czyli przedstawieniem organowi kon-
trolującemu do wglądu dokumentacji działania 
jeszcze przed rozpoczęciem oraz obowiązek 
zawiadomienia organu kontrolnego o zamia-
rze podjęcia działania. Kontrola faktyczna może 
być wykonywana przez nadrzędne organu ad-
ministrujące tego samego resortu, bądź też 
specjalne organy kontroli. Kontrola następcza 
uważana jest za najbardziej efektywną formę 
kontroli. W toku kontroli i po jej zakończeniu 
dokonuje się oceny wyników działania, a także 
prawidłowości przebiegu działania, ale dzia-
łania już zakończonego. Podział na kontrolę 
zewnętrzną i wewnętrzną przyjmuje się przy 
zastosowaniu kryterium usytuowania organu 
kontrolującego w stosunku do kontrolowa-
nego. Ten sam organ może być oceniany jako 
organ kontroli jednego bądź drugiego rodzaju 
kontroli, w zależności od tego, z jakich pozy-
cji będzie oceniany stosunek kontrolującego 
do kontrolowanego oraz jaki będzie stosunek 
obydwu podmiotów do oceniającego5. 

II. orgANy uprAWNIoNe do 
koNtrolI
1. kontrola parlamentarna

Kontrola parlamentarna oznacza kontro-
lę sprawowaną przez parlament w stosunku 

3 Katalog kryteriów kontroli administracji nie ma charakteru wyczerpującego np. J. Boć wskazuje inne kryteria szczegó-
łowe, J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 376.

4 Z. Cieślak (red.), J. Bukowska, W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Nauka administracji, Warszawa 2012, s. 
159- 165.

5 J. Lang, M. Wierzbowski (red.), Kontrola administracji, [w:] Prawo administracyjne, Warszawa 2001, s. 329.
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9 Dz. U. 1982 Nr 182, poz. 1228.
10 J. Jagielski, op. cit., s. 106- 107.
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do innych podmiotów władzy publicznej. 
Jest ona istotnym elementem systemu kon-
troli administracji, gdyż jej obiektem jest 
rząd i podporządkowane mu struktury ad-
ministracyjne6. W Polsce Sejm i Senat jako 
najwyższe organy władzy państwowe są obo-
wiązane wykonywać funkcję kontrolną nad 
pozostałymi organami państwowymi. Zgod-
nie z artykułem (dalej: art.) 95 ustęp 2 Kon-
stytucji RP7 Sejm sprawuje kontrolę nad dzia-
łalnością Rady Ministrów w zakresie określo-
nym przepisami Konstytucji i ustaw. Kontrolę 
parlamentu mogą dokonywać również izby 
parlamentu lub Zgromadzenie Narodowe, czy 
też wewnętrzne organy parlamentu- komisje 
stałe i nadzwyczajne, posłowie, senatorowie. 
Kontrola parlamentarna może być przepro-
wadzona przy pomocy organów kontroli 
państwowej- Najwyższej Izby Kontroli, Try-
bunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego, 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Aby zbadać 
określoną sprawę Sejm w drodze uchwały 
może powołać komisję śledczą oraz określić 
zakres jej działania, zasady działania komi-
sji oraz termin złożenia przez nią sprawoz-
dania. Komisja może liczyć co najwyżej 11 
członków. Sejm na posiedzeniach plenarnych 
udziela nowo powołanej Radzie Ministrów 
wotum zaufania oraz wyraża wotum nieuf-
ności. Członkowie Rady Ministrów ponoszą 
przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za 
działalność Rady Ministrów, a także odpowie-
dzialność indywidualną za sprawy należące 

do ich kompetencji lub powierzone im przez 
Prezesa Rady Ministrów. Komisje sejmowe na 
swych posiedzeniach wysłuchują sprawozdań 
i informacji ministrów, kierowników innych 
urzędów centralnych i instytucji państwo-
wych w zakresie realizowanych przez nich 
zadań. Senatorowie i posłowie mają prawo 
do uzyskiwania niezbędnych informacji i ma-
teriałów od tych instytucji oraz prawo wglądu 
w działalność organów administracji. Mogą 
podejmować interwencje i sygnalizować or-
ganom administracji stwierdzone przez nich 
nieprawidłowości8. 

2. kontrola Trybunału Stanu 
Trybunał Stanu nie stanowi typowej in-

stytucji kontrolnej powołanej do sprawdza-
nia i oceniania działalności administracji pu-
blicznej. Trybunał Stanu jest konstytucyjnym 
organem władzy sądowniczej ustanowionym 
do realizowania odpowiedzialności konstytu-
cyjnej określonych osób zajmujących najwyż-
sze stanowiska w państwie. Przepisy Konsty-
tucji RP (art. 198- 201) oraz ustawa z dnia 26 
marca 1982 r. o Trybunale Stanu9 określają 
pozycję prawną Trybunału Stanu10. 

Usytuowania i charakter trybunału oraz 
wyznaczone ich role i funkcje rozstrzyga-
ją o specyfice tych organów jako instytucji 
kontroli administracji publicznej11. W myśl 
art. 199 Konstytucji RP12, wyboru członków 
Trybunału Stanu z wyjątkiem przewodniczą-
cego dokonuje Sejm, spośród grona posłów 
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i senatorów. Skład Trybunału jest wybierany 
na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego 
Sejmu na okres jego kadencji. Członkowie 
wybierani są bezwzględną większością gło-
sów w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby posłów. Marszałek Sejmu lub grupa 
co najmniej 35 posłów mogą zgłosić kandy-
daturę członków. Pierwszy Prezes Sądu Naj-
wyższego jest przewodniczącym Trybunału 
Stanu, powoływany przez Prezydenta RP , na 
wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów 
Sądu Najwyższego na sześcioletnią kaden-
cję. Reasumując w skład Trybunału Stanu 
wchodzi 19 osób: przewodniczący, dwóch 
zastępców przewodniczącego i 16 członków. 
Połowa członków Trybunału Stanu powinna 
posiadać kwalifikacje wymagane do zajmo-
wania stanowiska sędziego. Zgodnie z art. 
198 ust. 1-2 Konstytucji RP, odpowiedzialność 
konstytucyjną przed Trybunałem Stanu po-
noszą: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, 
członkowie Rady Ministrów, osoby, którym 
Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie 
ministerstwem, Prezes Narodowego Banku 
Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, 
członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji , Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych , po-
słowie i senatorowie. Zakres przedmiotowy 
odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje 
odpowiedzialność za tzw. delikt konstytucyj-
ny. Odpowiedzialność konstytucyjna przebie-
ga w trzech etapach. Postępowanie rozpoczy-
na się wniesieniem wniosku o pociągnięcie 
do odpowiedzialności konstytucyjnej przez 
uprawnione podmioty . Podmiotami tymi 
są: w przypadku Prezydenta RP- grupa co 
najmniej 140 członków Zgromadzenia Naro-

dowego, w przypadku członków Rady Mini-
strów- Prezydent RP lub posłowie w liczbie 
co najmniej 115, w przypadku posłów- Mar-
szałek Sejmu, w przypadku senatorów- Mar-
szałek Senatu, a w przypadku pozostałych 
wymienionych osób- Prezydent RP lub po-
słowie w liczbie co najmniej 115 lub komisja 
śledcza powołana do zbadania określonej 
sprawy. Wstępny wniosek przesyłany jest do 
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 
która może przesłuchiwać świadków i bie-
głych, żądać okazywania dokumentów od in-
stytucji państwowych i społecznych, a także 
zlecić Prokuratorowi Generalnemu i Najwyż-
szej Izbie Kontroli przeprowadzenie postę-
powania wyjaśniającego. Komisja ze swojej 
działalności sporządza sprawozdanie w któ-
rym zawarte stanowisko nie jest wiążące dla 
Sejmu lub Zgromadzenia Narodowego. Postę-
powanie przed Trybunałem jest dwuinstan-
cyjne. Sędziów dobiera się drogą losowania 
- w I instancji Trybunał orzeka w składzie 5 
sędziów, w II- w składzie 7 sędziów. Rozpra-
wa ma charakter jawny, a oskarżony ma pra-
wo do obrony13. 

3. kontrola Trybunału konstytucyjnego
Organem kontroli administracji jest rów-

nież Trybunał Konstytucyjny. Składa się z 15 
sędziów, którzy są wybierani indywidualnie 
przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżnia-
jących się wiedzą prawniczą. Prezydent RP 
powołuje prezesa i wiceprezesa Trybunału 
Konstytucyjnego spośród kandydatów przed-
stawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego. Sędzio-
wie Trybunału w sprawowaniu swojego urzę-
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du są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji 
RP14. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
mają moc powszechnie obowiązującą i są one 
ostateczne. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. 
o Trybunale Konstytucyjnym15 określa orga-
nizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb 
postępowania przed nim. Trybunał Konstytu-
cyjny orzeka w sprawach dotyczących: zgod-
ności przepisów prawa, wydawanych przez 
centralne organy państwowe, z Konstytucją 
RP, ratyfikowanymi umowami międzynaro-
dowymi i ustawami oraz skargi konstytucyj-
nej. Z wnioskiem w tych sprawach do Try-
bunału Konstytucyjnego mogą się zwrócić 
m.in. Marszałek Sejmu, Senatu, 50 posłów, 
30 senatorów, Prezydent RP, Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu 
Najwyższego, Prokurator Generalny, Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, w przypadku aktów normatyw-
nych dotyczących spraw objętych zakresem 
działania samorządu terytorialnego, organy 
stanowiące jego jednostek16. 

Zgodnie z art. 145a Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego17 orzeczenia Trybuna-
łu o niezgodności z Konstytucją RP, umową 
międzynarodową lub z ustawą aktu norma-
tywnego, na podstawie którego zostało wy-
dane prawomocne orzeczenie sądowe, osta-
teczna decyzja administracyjna lub rozstrzy-
gnięcie w inny sprawach, stanowi podstawę 
do wznowienia postępowania, uchylenia de-
cyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach 

i w trybie określonych w przepisach właści-
wych dla danego postępowania18. 

4. kontrola Najwyższej izby kontroli
Zgodnie z art. 202 Konstytucji RP19 oraz art. 

1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyż-
szej Izbie Kontroli20, Najwyższa Izba Kontroli 
(dalej: NIK) jest naczelnym organem kontroli 
państwowej podlegającej Sejmowi. Ustawo-
dawca uczynił NIK organem zajmującym naj-
wyższą „naczelną” pozycję w całym systemie 
organów i instytucji realizujących kompetencje 
kontrolne w państwie. NIK jest organem pod-
porządkowanym Sejmowi. W przypadku kon-
troli realizowanej przez NIK jej kryteria zostały 
określone bezpośrednio w art. 203 Konstytucji 
RP. Podstawowy zakres kontroli NIK zawarty 
w Konstytucji, obejmuje kontrolę działalno-
ści:administracji rządowej, Narodowego Ban-
ku Polskiego, państwowych osób prawnych 
i innych państwowych jednostek organizacyj-
nych, organów samorządu terytorialnego, ko-
munalnych osób prawnych, innych jednostek 
organizacyjnych i podmiotów gospodarczych 
w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek 
lub środki państwowe lub komunalne oraz wy-
wiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz 
państwa. Zgodnie z art. 205 ust. 1 Konstytucji 
RP, Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za 
zgodą Senatu na 6- letnią kadencję, z możliwo-
ścią jednokrotnego ponownego wyboru. Do 
jego zadań należy kierowanie Izbą oraz odpo-
wiadanie przed Sejmem za jej działalność21. 
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Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konsty-
tucyjnego Konstytucja utrwaliła pozycję NIK 
jako naczelnego organu kontroli państwo-
wej podlegającego jedynie Sejmowi, a tym 
samym niezależnego od innych organów 
państwowych. Definiując ją, TK powołał się 
na poglądy nauki prawa, w których „ przyj-
muje się, że podległość ta rozumiana jest jako 
więź ustrojowa prawna, w której podmioty 
organizacyjnie nadrzędne mogą ingerować 
w przedmiotowo i konstytucyjnie określo-
nym zakresie, w działania podmiotów podpo-
rządkowanych w każdej ich fazie i w zakresie, 
za pomocą dowolnie dobranych dla danej sy-
tuacji środków”22.

Postępowanie kontrolne ma na celu usta-
lenie stanu faktycznego w zakresie działal-
ności jednostek poddanych kontroli, rzetelne 
jego udokumentowanie i dokonanie oceny 
kontrolowanej działalności według kryte-
riów ustawowych. Zasadami postępowania 
kontrolnego określone zostały w ustawie 
o NIK, a są to: zasada prawdy materialnej, 
zasada kontradyktoryjności, zasada pisemno-
ści, zasada sprawności. Czynności kontrolne 
są przeprowadzane przez pracowników NIK 
na podstawie legitymacji służbowej i imien-
nego upoważnienia określającego jednostkę 
kontrolowaną i podstawę prawną do podjęcia 
kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia 
kontroli jest wydawane przez: Prezesa NIK, 
wiceprezesów NIK, dyrektorów i wicedyrek-
torów jednostek organizacyjnych NIK. Na 
podstawie legitymacji służbowej i odrębnego 
upoważnienia wydanego przez Prezesa NIK 
przeprowadza się kontrolę spraw i dokumen-
tów zakwalifikowanych jako tajne specjalne-

go znaczenia. Przedstawiciele NIK w związ-
ku z wykonywaną kontrolą mają prawo do: 
swobodnego wstępu do obiektów i jednostek 
kontrolowanych, wglądu do wszelkich do-
kumentów, pobierania oraz zabezpieczania 
dokumentów i materiałów dowodowych, 
przeprowadzania oględzin obiektów, skład-
ników majątkowych i przebiegu określo-
nych czynności, wzywania i przesłuchiwania 
świadków, żądania od pracowników jed-
nostek kontrolowanych udzielania ustnych 
i pisemnych wyjaśnień, zasięgania informa-
cji w związku z przeprowadzaną kontrolą, 
korzystania z usług biegłych i specjalistów, 
zwoływania narad z pracownikami jednostek 
kontrolowanych w związku z przeprowadza-
ną kontrolą. Na podstawie tych uprawnień 
kontroler ustala stan faktyczny w zakresie 
jednostki kontrolowanej, a następnie przed-
stawia wyniki w protokole kontroli. Proto-
kół kontroli zawiera opis stanu faktycznego 
stwierdzonego w toku kontroli działalności 
jednostki kontrolowanej, w tym ustalonych 
nieprawidłowości. Protokół kontroli podpi-
sują kontroler i kierownik jednostki kontro-
lowanej, a w razie jego nieobecności osoba 
pełniąca jego obowiązki. Kierownik jednostki 
kontrolowanej przed podpisanie protokołu 
może w terminie 14 dni od jego otrzymania 
zgłosić zastrzeżenia, które są rozpatrywane 
przez komisję odwoławczą w składzie dyrek-
tora właściwej jednostki organizacyjnej NIK 
i wyznaczonych prze niego dwóch pracow-
ników nadzorujących czynności kontrolne. 
Uchwała podjęta przez komisję i zatwierdzo-
na przez Prezesa NIK jest ostateczna. Ostat-
nie stadium postępowania kontrolnego sta-
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nowi realizacja wyników kontroli. Wyrazem 
tego jest wystąpienie pokontrolne , które NIK 
przekazuje kierownikowi jednostki kontro-
lowanej, a w razie potrzeby także kierowni-
kowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym 
organom państwowym lub samorządowym. 
Wystąpienie pokontrolne zawiera oceny kon-
trolowane działalności, wynikające z ustaleń 
opisanych w protokole kontroli, a w wypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości- także uwagi 
i wnioski w sprawie ich usunięcia23. 

5. kontrola Rzecznika praw 
Obywatelskich

Zgodnie z art. 208 Konstytucji RP Rzecz-
nik Praw Obywatelskich stoi na straży wolno-
ści i praw człowieka i obywatela określonych 
w Konstytucji oraz w innych aktach norma-
tywnych24. 

Rzecznik Praw Obywatelski jest powoły-
wane przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 
lat. Nie może on zajmować innego stanowi-
ska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły 
wyższej. Bez zgody Sejmu nie może być po-
ciągnięty do odpowiedzialności karnej, po-
zbawiony wolności, a także zatrzymany lub 
aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorą-
cym uczynku przestępstwa. Rzecznik Praw 
Obywatelskich podejmuje swoją działalność 
na wniosek obywateli, ich organizacji, orga-
nów samorządów, Rzecznika Praw Dziecka 
lub z inicjatywy własnej. W wyniku wstęp-
nego rozpatrzenia Rzecznik Praw Obywatel-
skich może podjąć sprawę, wskazać wniosko-
dawcy środki działania, przekazać sprawę 
właściwemu organowi bądź sprawy nie pod-
jąć. W przypadku podjęcia sprawy Rzecznik 

może samodzielnie prowadzić postępowanie 
wyjaśniające, zwrócić się do właściwych or-
ganów albo wnioskować do Sejmu o zlecenie 
NIK przeprowadzenia kontroli w określonej 
sprawie. Może również żądać złożenia wyja-
śnień i informacji w określonej sprawie przez 
organy administracji rządowej, organizacji 
spółdzielczych, społecznych i zawodowych 
oraz organy jednostek samorządu terytorial-
nego. Ponadto może żądać informacji o stanie 
sprawy prowadzonej przez sąd, prokuraturę 
i inne organy ścigania. Rzecznik po zbadaniu 
sprawy i wyjaśnieniu wszystkich okoliczności 
może: wyjaśnić wnioskodawcy, iż nie zosta-
ły stwierdzone naruszenia praw i wolności, 
skierować wystąpienie do podmiotów naru-
szających prawa i wolności z żądaniem wsz-
częcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
pracowników winnych naruszenia tych praw, 
zwrócić się do jednostki nadrzędnej z wnio-
skiem o zastosowanie środków przewidzia-
nych prawem, żądać wszczęcia postępowania 
w sprawach cywilnych lub wziąć udział w po-
stępowaniu na prawach przysługujących pro-
kuratorowi, żądać wszczęcia przez upraw-
nionego oskarżyciela postępowania przy-
gotowawczego w sprawach o przestępstwo 
ścigane z urzędu, zwrócić się o wszczęcie po-
stępowania administracyjnego, zaskarżyć de-
cyzję do sądu administracyjnego lub uczest-
niczyć w tych postępowaniach na prawach 
przysługujących prokuratorowi, występować 
z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie 
prawomocnego rozstrzygnięcia w postępo-
waniu w sprawach o wykroczenia, wnieść ka-
sację od każdego prawomocnego orzeczenia. 
Rzecznik może podjąć działania zmierzające 
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do usunięcia określonych nieprawidłowości, 
są to m. in. formułowanie ocen i wniosków, 
występowanie do właściwych organów o pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wyda-
nie lub zmianę aktów prawnych w sprawach 
dotyczących praw i wolności obywatelskich. 
Ponadto Rzecznik może wystąpić do Trybu-
nału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwier-
dzenie zgodności ustawy z Konstytucją lub 
innego aktu normatywnego z Konstytucją lub 
ustawą. Rzecznik może wystąpić również do 
Sądu Najwyższego o podjęcie uchwał wyja-
śniających przepisy prawne budzące wątpli-
wości lub tych, których stosowanie wywołało 
rozbieżności w orzecznictwie25. 

Zgodnie z judykatem Trybunału Konstytu-
cyjnego jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich 
zgłosi swój udział, staje się uczestnikiem 
w postępowaniu dotyczącym skargi konsty-
tucyjnej. Może też występować do SN o pod-
jęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie 
przepisów prawnych budzących wątpliwości 
lub których stosowanie wywołało rozbieżno-
ści w orzecznictwie. Warto w tym kontekście 
podkreślić słuszną konstatację TK, iż skoro 
aktywność RPO „nie dotyczy jego interesów 
faktycznych „to” w jego przypadku mamy do 
czynienia z działaniem uprawnionego organu 
państwa, który ma działać w interesie wszyst-
kich stron postępowania, o ile zaistnieją pra-
wem przewidziane okoliczności”26.

6. kontrola sądowa 
Wśród organów kontroli zewnętrznej 

zajmują miejsce również sądy administra-
cyjne, organizacyjnie oddzielone od admini-

stracji publicznej. Stanowią element władzy 
sądowniczej i wraz z sądami powszechnymi, 
wojskowymi, i Sądem Najwyższym sprawują 
wymiar sprawiedliwości27. 

Ten rodzaj kontroli służy ochronie praw 
podmiotowych jednostki, której dotyczy roz-
strzygnięcie administracyjne. Kontrola ta wy-
konywana jest przez organ niezawisły i tym 
samym niezależny od administracji. Wiąże 
go jedynie prawo powszechnie obowiązujące. 
W układzie stosunków administracyjnych ist-
nieją sytuacje, w których organ administracji 
w sposób jednostronny decyduje o prawach 
czy obowiązkach innego podmiotu. Z regu-
ły istnieje kontrola uruchamiana w drodze 
środków odwoławczych, wówczas w sprawie 
rozstrzyga organ administracji i nadal jest to 
układ wynikający ze stosunku administra-
cyjnoprawnego. Sytuacja zmienia się wtedy, 
gdy dochodzi do sądowej kontroli decyzji 
administracyjnej- zamiast jednostronnego 
rozstrzygania przez administrację w ramach 
układu nadrzędności o prawach lub obowiąz-
kach drugiego podmiotu, spór rozstrzygany 
jest przez podmiot trzeci, czyli sąd, a w spo-
rze zarówno organ administracji, jak i jed-
nostka stają się równorzędnymi stronami. 
Kontrola administracji chroni tylko przed na-
ruszeniem prawa przez administrację, sądy 
nie przeprowadzają kontroli innego rodzaju 
i niekiedy strona może więcej zyskać, urucha-
miając kontrolę w drodze instancji. Kontrola 
taka nie służy ochronie prawa przedmioto-
wego, gdyż uruchamiana jest na wniosek. 
Strona, która otrzymała decyzję pozytywną, 
niezgodną z prawem, nie będzie jej skarżyć. 
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Pomimo ograniczeń sądową kontrolę decyzji 
administracyjnych uważa się za jedną z do-
skonalszych form ochrony praw podmioto-
wych. Aspektem sądowej kontroli jest rów-
nież orzecznictwo sądowe w szczególności 
Sądu Najwyższego, które to przyczynia się do 
kształtowania jednolitej wykładni przepisów 
obowiązujących w administracji28. 

Przedmiotem oceny sądów administra-
cyjnych są pojedyncze akty lub działania 
organów administracji. Kasacyjny model są-
downictwa administracyjnego powoduje, że 
stwierdzenie niezgodności z prawem aktu 
bądź działania organu administracyjnego 
powoduje ich usunięcie z obrotu prawnego. 
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy or-
gany administracji są związane wykładnią 
prawa przyjętą przez sąd. Wyjątkiem jest sąd 
administracyjny, gdyż może on orzec wprost 
o prawach lub obowiązkach wynikających 
z przepisów prawa. Kolejną specyficzną cechą 
działalności sądów administracyjnych jest 
brak możliwości działania z urzędu. Obowią-
zujące przepisy prawne wprowadzają zasadę 
skargowości- oznacza to, że kontrola sądowo 
administracyjna może być wszczęta tylko na 
wniosek uprawnionego podmiotu, po spełnie-
niu określonych przesłanek. Kontrola sądowo 
administracyjna stanowi istotną gwarancję 
praworządności działania administracji pu-
blicznej, gdyż jest sprawowana przez organy 
niepowiązane z władzą wykonawczą. Sędzio-
wie sądów administracyjnych są niezawiśli 
i podlegają tylko ustawom, a więc ich ocena 
jest bezstronna i obiektywna29. 

7. kontrola państwowej inspekcji pracy
Państwowa Inspekcja Pracy jest orga-

nem powołanym do sprawowania nadzo-
ru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
w szczególności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej w zakresie określonym30 
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy31. Do zakresu działa-
nia Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in. 
nadzór i kontrola przestrzegania przez pra-
codawców prawa pracy, badanie i analizowa-
nie okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, współdziałanie z organami ochrony 
środowiska, opiniowanie projektów aktów 
prawnych z zakresu prawa pracy, wnoszenie 
powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby- 
uczestniczenie w postępowaniu przed sądem 
pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, 
współpraca z urzędami państw członkow-
skich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za 
nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia 
pracowników, nadzór i kontrola zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pra-
cy osobom fizycznym wykonującym pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy32. 

Zgodnie z art. 11 Ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy w razie stwierdzenia naru-
szenia przepisów prawa pracy lub przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia właści-
we organy Państwowej Inspekcji Pracy są 
uprawnione odpowiednio do: 
1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchy-

bień w ustalonym terminie w przypadku, 
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gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) nakazania: wstrzymania prac lub działal-
ności, gdy naruszenie powoduje bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pra-
cowników lub innych osób wykonujących 
te prace lub prowadzących działalność; 
skierowania do innych prac pracowników 
lub innych osób dopuszczonych do pracy 
wbrew obowiązującym przepisom przy 
pracach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo pracowników lub 
innych osób dopuszczonych do pracy przy 
pracach niebezpiecznych, jeżeli pracow-
nicy ci lub osoby nie posiadają odpowied-
nich kwalifikacji; nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykona-
niu; 

3) nakazania wstrzymania eksploatacji ma-
szyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksplo-
atacja powoduje bezpośrednie zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych 
sprawach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu; 

4) zakazania wykonywania pracy lub prowa-
dzenia działalności w miejscach, w któ-
rych stan warunków pracy stanowi bezpo-
średnie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu; 

5) nakazania, w przypadku stwierdzenia, że 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy za-
graża życiu lub zdrowiu pracowników lub 
osób fizycznych wykonujących pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy, w tym 
osób wykonujących na własny rachunek 
działalność gospodarczą, zaprzestania 

prowadzenia działalności bądź działalno-
ści określonego rodzaju; 

6) nakazania ustalenia, w określonym termi-
nie, okoliczności i przyczyn wypadku; 

6a) nakazania wykonania badań i pomiarów 
czynników szkodliwych i uciążliwych 
w środowisku pracy w przypadku naru-
szenia trybu, metod, rodzaju lub częstotli-
wości wykonania tych badań i pomiarów 
lub konieczności stwierdzenia wykony-
wania pracy w szczególnych warunkach; 

7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego 
wynagrodzenia za pracę, a także innego 
świadczenia przysługującego pracowni-
kowi; nakazy w tych sprawach podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu; 

8) skierowania wystąpienia lub wydania po-
lecenia, w razie stwierdzenia innych naru-
szeń niż wymienione w pkt 1–7, w sprawie 
ich usunięcia, a także wyciągnięcia konse-
kwencji w stosunku do osób winnych33.
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sej-

mowi, a nadzór nad nią w zakresie ustalo-
nym ustawą sprawuje Rada Ochrony Pracy. 
Państwowa Inspekcja Pracy tworzy Główny 
Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty 
pracy. Okręgowy inspektorat pracy obejmu-
je zakresem swojej właściwości terytorialnej 
obszar jednego lub więcej województw. Sie-
dziby okręgowych inspektoratów pracy usta-
la Marszałek Sejmu na wniosek Głównego In-
spektora Pracy. Główny Inspektor Pracy jest 
powoływany i odwoływany przez Marszałka 
Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony 
Pracy. Zastępców Głównego Inspektora po-
wołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, na wnio-
sek Głównego Inspektora Pracy34. 
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8. kontrola Generalnego inspektora 
Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Oso-
bowych jest powoływany i odwoływany przez 
Sejm RP za zgodą Senatu na 4- letnią kadencję- 
od dnia złożenia ślubowania. Ta sama osoba 
nie może pełnić funkcji Generalnego Inspek-
tora Ochrony Danych Osobowych więcej niż 
przez dwie kadencje. Generalny Inspektor raz 
w roku składa Sejmowi sprawozdanie ze swo-
jej działalności wraz z wnioskami wynikają-
cymi z przestrzegania przepisów o ochronie 
danych osobowych. Kadencja Generalnego 
Inspektora wygasa z chwilą jego śmierci, od-
wołania lub utraty obywatelstwa polskiego. 
Sejm, za zgodą Senatu, odwołuje Generalnego 
Inspektora, jeżeli zrzekł się stanowiska, stał 
się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków 
wskutek choroby, sprzeniewierzył się złożo-
nemu ślubowaniu, został skazany prawomoc-
nym wyrokiem sądu za popełnienie przestęp-
stwa. Do zadań Głównego Inspektora należą 
w szczególności: kontrola zgodności przetwa-
rzania danych z przepisami prawa, wydawanie 
decyzji administracyjnych i rozpatrywanie 
skarg w sprawach wykonywania przepisów 
o ochronie danych osobowych, prowadzenie 
rejestru zbiorów danych oraz udzielanie infor-
macji o zarejestrowanych zbiorach, opiniowa-
nie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczą-
cych ochrony danych osobowych, inicjowanie 
i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie 
doskonalenia ochrony danych osobowych, 
uczestniczenie w pracach międzynarodowych 
organizacji i instytucji zajmujących się proble-
matyką ochrony danych osobowych. 

Generalny Inspektor lub upoważnieni 
przez niego inspektorzy mają w szczególności 

prawo wstępu do pomieszczenia, w którym 
zlokalizowany jest zbiór danych, i przepro-
wadzania niezbędnych badań kontrolnych, 
żądania wyjaśnień i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego, żądania okazania dokumentów 
mających bezpośredni związek z problema-
tyką kontroli , zlecania sporządzania opinii 
i ekspertyz. Kontrolowana osoba fizyczna 
będąca administratorem danych osobowych 
jest obowiązana umożliwić inspektorowi 
przeprowadzenie kontroli. W przypadku, gdy 
inspektor stwierdzi naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych, występuje do 
Generalnego Inspektora i wydanie decyzji 
administracyjnej. Generalny Inspektor na-
kazuje administratorowi danych, w drodze 
decyzji administracyjnej, przywrócenie sta-
nu zgodnego z prawem, w szczególności usu-
nięcie uchybień, uzupełnienie, uaktualnienie, 
sprostowanie lub nieudostępnianie danych 
osobowych, zastosowanie dodatkowych 
środków zabezpieczających zgromadzone 
dane osobowe, wstrzymanie przekazywa-
nia danych osobowych za granicę, usunięcie 
danych osobowych. Inspektor może żądać 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub 
innego przewidzianego prawem postępowa-
nia przeciwko osobom winnym dopuszczenia 
do uchybień i poinformowania go, w określo-
nym terminie, o wynikach tego postępowania 
i podjętych działaniach. W razie stwierdzenia, 
że działanie lub zaniechanie kierownika jed-
nostki organizacyjnej, jej pracownika lub in-
nej osoby fizycznej będącej administratorem 
danych wyczerpuje znamiona przestępstwa 
określonego w ustawie, Generalny Inspektor 
kieruje do organu powołanego do ścigania 
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35 E. Ura, E. Ura, op. cit., s.267- 268.
36 Szerzej: M. Rouba, Kontrola społeczna jako forma kontroli jakości przestrzeni publicznej, w: Nadzór i kontrola w systemie 

wykonywania administracji publicznej, red. nauk. M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2014, s. 71.
37 Z. Cieślak (red.), J. Bukowska, W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, op. cit.,  s.177-178.

przestępstw zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa, dołączając dowody dokumen-
tujące podejrzenie35. 

9. kontrola społeczna
Działalność administracji publicznej jest 

poddana również kontroli niezawodowej, co 
oznacza że jest również kontrolowana przez 
społeczeństwo. W ustroju demokratycznym 
władze publiczne działają ze społecznego 
mandatu- legitymizującą funkcję pełnią wy-
bory, czyli możliwość powierzenia władzy 
przez ogół obywateli36. 

Kontrola społeczna ma na celu ocenianie 
realizacji przez administrację potrzeb oby-
wateli. Kontrola może przybierać wymiar 
sformalizowany lub niesformalizowany. Do 
sformalizowanych środków kontroli moż-
na zaliczyć: kontrolę organów stanowiących 
jednostek samorządu terytorialnego poprzez 
powołaną spośród radnych komisję rewi-
zyjną, wnoszenie skarg i wniosków do orga-
nów administracji publicznej oraz wnosze-
nie środków prawnych w sformalizowanych 
postępowaniach administracyjnych i skarg 
do sądów administracyjnych. Niesformali-
zowane środki kontroli społecznej to przede 
wszystkim działalność prasy, radia, telewizji 
oraz organizacji i stowarzyszeń, które śledzą 
i nagłaśniają sposób działania organów admi-
nistracji. 

Z kontrolą społeczną wiążą się również 
działania grup mieszkańców danej miejsco-
wości czy terenu, którzy starają się poprzez 
tworzenie grup nacisku egzekwować swoje 
uprawnienia37. 

podSumoWANIe 
W państwie prawa organy administracji pu-

blicznej funkcjonują w ramach jego struktury. 
Bowiem, na administracji państwowej spoczywa 
odpowiedzialność za szeroko rozumiane sprawy 
publiczne. Prawidłowe działanie administracji 
wiąże się nieodłącznie z przeprowadzaniem 
kontroli. Rodzaj i zakres kontroli uzależnio-
ny jest zarówno od organu kontrolowanego, 
jak i podmiotu przeprowadzającego kontrolę.  
Kontrola musi być dostosowana do potrzeb ad-
ministracji. Jeżeli wyniki przeprowadzonej kon-
troli nie są zadowalające tzn. że stan faktyczny 
w kontrolowanym podmiocie nie odpowiada 
stanowi pożądanemu, wszelkie niewłaściwe 
zjawiska powinny zostać niezwłocznie usunię-
te. Wnioskując celem kontroli jest ocena dzia-
łalności jednostki kontrolowanej i proces, który 
składa się z trzech etapów, czyli ustalenie stanu 
faktycznego, porównanie go do wzorca oraz 
wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Przedsta-
wione wyżej organy do przeprowadzenia kon-
troli zewnętrznej to takie, które są kompetentne 
do jej przeprowadzania, są to organy nadrzędne 
w stosunku do kontrolowanego. Kontrolujący 
jest wyspecjalizowany do tego typu działalności 
i jest niezależny. Każda kontrola wymaga odpo-
wiednich struktur organizacyjnych. Od właściwej 
organizacji zależy w dużej mierze jakość działań 
kontrolnych. Organizacja kontroli powinna za-
pewniać odpowiednie relacje między kontrolo-
wanym, a kontrolującym. Kontrola zewnętrzna 
administracji dokonywana jest przez niezależne 
od tej administracji organy i nie są powiązane 
strukturalnie z podmiotem kontrolowanym. 
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StreSzczeNIe
Celem artykułu jest przedstawienie infor-

macji dotyczących kontroli zewnętrznej prowa-
dzonej nad działalnością organów samorządu 
terytorialnego w Polsce. W pierwszej części 
przybliżono pojęcie, cel i cechy oraz kryterium 
zakresu kontroli. Kolejno zaprezentowano orga-
ny uprawnione do kontroli działalności samorzą-
du terytorialnego w Polsce. Przedstawiono jakie 
uprawnienia kontrolne posiadają względem sa-
morządu terytorialnego oraz jakie działania sa-
morządu terytorialnego podlegają kontroli. 

SłOwa klucZOwe
kontrola zewnętrzna, organ samorządu 

terytorialnego, kryterium zakresu kontroli

SummAry
Aim of the article is to provide information 

on external audit would conducted over the ac-
tivities of organs of local self of the territorial in 
Poland. In the first part approximated concept, 
purpose and characteristics and the criterion 
scope of control. In turn presented the authori-
ties empowered to control the activities of local 
government in Poland. Presents what powers 
of inspection possess terms of territorial self-
government and what measures territorial self-
government are subject to control.

key WordS
external audit, local authority, the scope 

of the criterion
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W dniach 12-13 listopada 2014 roku 
w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II w Lublinie odbyła się 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. 
Obecność krzyża w przestrzeni publicznej 
państw europejskich. Konferencja została 
zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyzna-
niowego KUL oraz Polski Instytut Katolicki 
Sursum Corda z siedzibą w Gdańsku. Celem 
obrad było przedstawienie rozwiązań, doty-
czących obecności krzyża i innych symboli 
religijnych w przestrzeni publicznej, stoso-
wanych w Polsce i innych państwach euro-
pejskich. Wygłoszone referaty miały wzbo-
gacić toczącą się obecnie dyskusje na temat 
miejsca symboli religijnych w przestrzeni 
publicznej.

Uroczystego otwarcia konferencji do-
konał Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji ks. dr hab. Piotr 
Stanisz, prof. KUL. Następnie głos zabrali: 
ks. abp prof. dr hab. Stanisław Budzik – Me-
tropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL, ks. 

prof. dr hab. Antoni Dębiński – Rektor KUL, 
oraz senator RP Grzegorz Bierecki – Funda-
tor i Członek Rady Polskiego Instytutu Kato-
lickiego Sursum Corda.

Konferencja trwała dwa dni i składała się 
z czterech sesji. Pierwszej sesji, uwzględnia-
jącej perspektywę ogólnoeuropejską, prze-
wodniczył ks. prof. dr hab. Henryk Misztal 
(KUL). Pierwszy referat zatytułowany Obec-
ność krzyża w przestrzeni publicznej z per-
spektywy Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka przedstawił prof. dr Rik Torfs (Ca-
tholic University of Leuven). Autor w swoim 
referacie przeanalizował wyroki Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka w spra-
wie Lautsi przeciwko Włochom, dotyczącej 
obecności krzyża we włoskich szkołach. Pre-
legent zwrócił uwagę na symbolikę krzyża, 
zasadę neutralności oraz ograniczenia wol-
ności sumienia i religii. Kolejny referat na 
temat Krzyż i inne symbole religijne w prawie 
europejskim. Uwagi na tle przystąpienia Unii 
Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw 

magdalena materniak

Sprawozdanie z Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej pt. Obecność 
krzyża w przestrzeni publicznej 
państw europejskich 

(Lublin, 12-13 listopada 2014 r.) 
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Człowieka wygłosił dr Michał Rynkowski 
(Programme Officer, European Commission). 
Prelegent podkreślił, iż prawo unijne nie od-
nosi się do obecności krzyża w przestrzeni 
publicznej. Krzyż z perspektywy prawa Unii 
Europejskiej traktowany jest jako pojęcie 
ekonomiczne i gospodarcze. Państwa człon-
kowskie same regulują sprawy wyznaniowe, 
w tym obecność symboli religijnych w prze-
strzeni publicznej. Dr Rynkowski wskazał 
ponadto skutki planowanego przystąpienia 
Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka.

Rozwiązania stosowane we Włoszech, 
Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii 
i Francji w zakresie obecności symboli reli-
gijnych w przestrzeni publicznej były przed-
miotem sesji drugiej, której przewodniczył 
ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski. Jako pierw-
szy głos zabrał prof. Giorgio Feliciani (Facol-
ta di Diritto Canonico San Pio X, Venezia). 
Profesor zasygnalizował problem niedosko-
nałości włoskich przepisów w odniesieniu 
do kwestii związanych z umieszczaniem 
symboli religijnych w miejscach publicznych. 
W swoim wystąpieniu podniósł, iż większość 
Włochów popiera obecność krzyża w prze-
strzeni publicznej. Brak krzyża w miejscach 
publicznych – według prelegenta – jest za-
grożeniem dla kultury włoskiej. Rozwiązania 
hiszpańskie omówił prof. dr Javier Martinez-
Torron (Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Derecho). Prelegent zaprezento-Prelegent zaprezento-
wał interpretację zasady neutralności, która 
nie może ograniczać praw człowieka, w tym 
także wolności religijnej. Podkreślił, iż pań-
stwo i związki wyznaniowe powinny ze sobą 
współpracować. Prof. dr Stephan Haering 
(Ludwig-Maximilins-Universität München) 

przybliżył reguły prawne przyjęte w Niem-
czech, a także omówił gwarancje wolności 
sumienia i religii w zakresie indywidualnym 
i instytucjonalnym. Prelegent podkreślił, że 
w Niemczech trwają debaty i dyskusje nad 
zasadnością obecności krzyża w miejscach 
publicznych. Po przerwie kolejny referat wy-
głosił prof. Mark Hill QC (Cardiff University), 
który stwierdził iż w Wielkiej Brytanii krzyż 
i inne symbole religijne są obecne w prze-
strzeni publicznej. Profesor podniósł, że 
zagadnienie to nie było przedmiotem wni-
kliwej debaty w Wielkiej Brytanii. Perspek-
tywę francuską w zakresie przejawów reli-
gijności w życiu publicznym zaprezentował 
prof. Philippe Nélidoff (l’Université Toulouse 
Capitole). We Francji występują ogranicze-
nia w zakresie obecności symboli religijnych 
w miejscach publicznych. Zdaniem prelegen-
ta analizując temat obecności krzyża w prze-
strzeni publicznej należy uwzględnić trady-
cję i historię konkretnego kraju. 

W drugim dniu konferencji kontynuowa-
no omawianie rozwiązań stosowanych w in-
nych państwach europejskich. Sesji trzeciej 
przewodniczył ks. dr hab. Leszek Adamo-
wicz, prof. KUL. Pierwsze wystąpienie do-
tyczyło reguł prawnych stosowanych na Li-
twie. Referat poświęcony tym zagadnieniom 
przygotowali ks. prof. dr Kazimieras Meilius 
oraz prof. dr Jonas Juskevicius (Mykolo Ro-
merio Universitetas, Vilnius). Na Litwie 
symbole religijne są obecne w miejscach 
publicznych, jednak przepisy prawne nie re-
gulują szczegółowo kwestii ochrony symboli 
religijnych. Przytoczone zostały przepisy 
gwarantujące wolność sumienia i religii na 
Litwie oraz orzecznictwo w sprawach wy-
znaniowych. W dalszej części obrad głos za-
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brał dr Laurenţiu Tănase (Universitatea din 
Bucureşti). W swoim wystąpieniu prelegent 
zasadniczo skoncentrował się na symboli-
ce krzyża oraz jego obecności w przestrze-
ni publicznej i prywatnej. Podkreślił, iż dla 
społeczeństwa rumuńskiego krzyż jest bar-
dzo ważny, gdyż stanowi symbol tożsamości 
narodowej. Prelegent podkreślił, że proces 
sekularyzacji w Rumunii jest wolniejszy. Na-
stępnie zagadnienia związane z obecnością 
krzyża w Szwajcarii zaprezentował prof. 
dr René Pahud de Mortanges (l’Université 
de Fribourg). Prelegent wskazał, iż krzyż 
w Szwajcarii jest obecny w przestrzeni pu-
blicznej, jednak nie ma ogólnego przepisu 
regulującego omawiane zagadnienie. Relację 
pomiędzy państwem a kościołem w Irlandii 
zwięźle omówił dr Brian Conway (Natio-
nal University of Ireland Maynooth). Krzyż 
postrzegany jest jako symbol tożsamości 
irlandzkiej, w związku z tym jest widoczny 
w przestrzeni publicznej. Z kolei dr Konstan-
tinos Papastathis (University of Luxembo-
urg) na koniec sesji trzeciej wygłosił referat 
dotyczący obecności krzyża i innych symboli 
religijnych w miejscach publicznych w Gre-
cji. Autor referatu podkreślił, iż Grecja jest 
państwem wyznaniowym, w którym więk-
szość społeczeństwa należy do wyznania 
prawosławnego. Obecność symboli religij-
nych w przestrzeni publicznej w Grecji jest 
czymś naturalnym.

Ostatnia sesja czwarta, której przewod-
niczył ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, zo-
stała poświęcona obecności krzyża w prze-
strzeni publicznej z perspektywy polskiej. 
Sesję czwartą rozpoczęło wystąpienie dra 
hab. Dariusza Dudka, prof. KUL, zatytułowa-
ne Obecność krzyża w przestrzeni publicznej 

a zasada bezstronności władz publicznych, 
w którym prelegent wskazał historyczne re-
gulacje dotyczące gwarancji wolności sumie-
nia i religii oraz szczegółowo omówił zasadę 
z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. Kolejny refe-
rat dotyczący obecności krzyża w Polsce za-
prezentował ks. dr hab. P. Stanisz, prof. KUL. 
Prelegent skonfrontował obecność krzyża 
w przestrzeni publicznej z zasadą wolności 
sumienia i religii. Omówił zakres wolności 
z art. 53 ust. 2 Konstytucji RP oraz dopusz-
czalne ograniczenia tej wolności. Zawiesze-
nie krzyża nie może być postrzegane jako 
ograniczanie wolności innych osób. Ostatni 
referat pt. Obecność krzyża w przestrzeni 
publicznej a prawo rodziców do wychowania 
dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami wy-
głosił dr hab. P. Sobczyk, prof. UO. W swoim 
wystąpieniu poddał analizie obowiązujące 
przepisy dotyczące prawa rodziców do wy-
chowania dzieci zgodnie ze swoimi przeko-
naniami. Prelegent przedstawił także aktu-
alny stan prawny w odniesieniu do kwestii 
obecności krzyża w polskich szkołach pu-
blicznych.

Konferencja cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem. Uczestniczyli w niej wybitni spe-
cjaliści z Polski i z innych państw europej-
skich (takich jak Belgia, Włochy, Hiszpania, 
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Rumunia, 
Szwajcaria, Irlandia i Grecja). Zorganizowa-
na konferencja niewątpliwie przyczyniła 
się do usystematyzowania wiedzy na temat 
obecności krzyża w przestrzeni publicznej 
w państwach europejskich. Interesujące 
wystąpienia prelegentów oraz żywiołowe 
dyskusje po poszczególnych sesjach po-
twierdziły doniosłość oraz trafność podjętej 
tematyki.



przegląd prawno-ekonomiczny 31 (2/2015)98

NotA o Autorze
mgr Magdalena Materniak - doktorantka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


